
 

Druk nr  3438                          

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 
 

 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 
 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy      
o Sądzie Najwyższym (druk nr 3325)  
 

Sejm na 92. posiedzeniu w dniu 14 maja 2015 r. – na podstawie art. 39 ust. 2 Regulaminu 

Sejmu – skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka          

w celu rozpatrzenia.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 

posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 r.  

wnosi: 

 

 W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

 

Warszawa, dnia 26 maja 2015 r. 

 

 

Sprawozdawca  Przewodnicząca Komisji  

 

                    /-/ Brygida Kolenda-Łabuś  /-/ Stanisława Prządka 
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VII kadencja/druk 3325 

Projekt 

U S T AWA  

z dnia                2015 r. 

o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 

Art. 1. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 499, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 13: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Prezesa Sądu Najwyższego powołuje na pięcioletnią kadencję 

spośród sędziów Sądu Najwyższego w stanie czynnym i odwołuje, na 

wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

b) dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Prezes Sądu Najwyższego może być powołany najwyżej na 

dwie kadencje.”; 

2) w art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia 

zaświadczenia, o których mowa w § 1, sędzia może zajmować stanowisko nie 

dłużej niż do ukończenia 72. roku życia, nie może jednak zajmować stanowiska 

Prezesa Sądu Najwyższego ani przewodniczącego wydziału. Sędzia ten może w 

każdym czasie przejść w stan spoczynku składając odpowiednie oświadczenie 

Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.”. 

Art. 2. Powołanie na podstawie przepisów dotychczasowych na stanowisko 

Prezesa Sądu Najwyższego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy, chyba że wcześniej nastąpiło odwołanie z dotychczas 

zajmowanego stanowiska. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 504, 

1031 i 1081. 
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