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I ) NA JAKI OKRES I PRZEZ KOGO MIANOWANI SĄ PREZESI SĄDÓW W

PAŃSTWA KRAJU?

Sądownictwo Powszechne

 Prezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu

apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów sądu

apelacyjnego. Minister Sprawiedliwości przedstawia zgromadzeniu ogólnemu

kandydata na prezesa, w celu wydania opinii w terminie dwóch miesięcy. Brak opinii

uprawnia Ministra Sprawiedliwości do powołania prezesa sądu apelacyjnego bez

opinii. W razie negatywnej opinii zgromadzenia o kandydacie, Minister

Sprawiedliwości może go powołać po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady

Sądownictwa wydanej w terminie miesiąca. Negatywna opinia Krajowej Rady

Sądownictwa jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca zaś brak opinii w terminie

skutkuje domniemaniem, że opinia Rady jest pozytywna.

 Prezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu

apelacyjnego albo sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego

sędziów okręgu i opinii prezesa przełożonego sądu apelacyjnego. W pozostałym

zakresie procedura jest analogiczna jak przy powoływaniu prezesa sądu apelacyjnego.

 Prezesa sądu rejonowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu

okręgowego albo sądu rejonowego, po zasięgnięciu opinii kolegium przełożonego

sądu okręgowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego. W pozostałym zakresie

procedura jest analogiczna jak przy powoływaniu prezesa sądu apelacyjnego, z tym że

termin do wydania opinii przez kolegium wynosi czternaście dni.

 Prezesi sądu apelacyjnego oraz sądu okręgowego są powoływani na okres sześciu lat i

nie mogą być, bezpośrednio po zakończeniu kadencji, ponownie powołani do

pełnienia tej samej funkcji. Prezes sądu rejonowego jest powoływany na okres

czterech lat, najwyżej na dwie kolejne kadencje.

 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na

sześcioletnią kadencję spośród sędziów Sądu Najwyższego w stanie czynnym.

Sądownictwo Administracyjne

 Prezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym powołuje i odwołuje spośród

sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego lub Naczelnego Sądu

Administracyjnego Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, po zasięgnięciu

opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu i Kolegium Naczelnego Sądu

Administracyjnego, termin do wydania opinii wynosi dwa miesiące. Brak opinii

zgromadzenia ogólnego uprawnia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do

powołania prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego bez opinii. W przypadku

wydania przez zgromadzenie ogólne negatywnej opinii o kandydacie, Prezes

Naczelnego Sądu Administracyjnego może go powołać po uzyskaniu pozytywnej

opinii Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego. Negatywna opinia Kolegium

Naczelnego Sądu Administracyjnego jest dla Prezesa Naczelnego Sądu
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Administracyjnego wiążąca. Jeżeli Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego w

terminie trzydziestu dni od przedstawienia przez Prezesa Naczelnego Sądu

Administracyjnego zamiaru powołania prezesa sądu mimo negatywnej opinii

zgromadzenia ogólnego tego sądu nie wyda opinii, uważa się, że opinia jest

pozytywna. Prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego jest powoływany bez

wskazania terminu sprawowania funkcji.

 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej

Polskiej na sześcioletnią kadencję spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sądownictwo Wojskowe

 Prezesa wojskowego sądu okręgowego powołuje i odwołuje, spośród sędziów

wojskowych sądów okręgowych, Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z

Ministrem Obrony Narodowej. Prezesa wojskowego sądu garnizonowego powołuje i

odwołuje, spośród sędziów sądów wojskowych, Minister Sprawiedliwości w

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Prezes wojskowego sądu okręgowego

i prezes wojskowego sądu garnizonowego są powoływani bez wskazania terminu

sprawowania funkcji.

II ) KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KWESTIE FINANSOWE SĄDÓW? CZY

JEST TO PREZES, DYREKTOR DS. FINANSÓW, RADA SĄDOWNICTWA CZY

TEŹ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ?

Sądownictwo Powszechne

Dochody i wydatki sądów powszechnych stanowią w budżecie państwa odrębną część,

zaś dysponentem tej części budżetu jest Minister Sprawiedliwości. Ministrowi podlega

bezpośrednio dyrektor sądu apelacyjnego w zakresie w jakim wykonuje zadania i

kompetencje dysponowania budżetem sądów na obszarze apelacji oraz sprawuje kontrolę

gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez te sądy. Natomiast

dyrektor sądu okręgowego podlega dyrektorowi sądu apelacyjnego, a kierownik finansowy

sądu rejonowego podlega dyrektorowi danego sądu okręgowego.

Ponadto należy wskazać, że projekty planów finansowych oraz plany finansowe dla

sądów w obszarze apelacji opracowują dyrektorzy sądów apelacyjnych na podstawie

projektów przygotowanych przez dyrektorów sądów okręgowych, prezesów sądów

rejonowych lub kierowników finansowych sądów rejonowych w razie ich powołania, według

zasad określonych w przepisach o finansach publicznych. Projekty te dyrektorzy sądów

apelacyjnych przedkładają Krajowej Radzie Sądownictwa i Ministrowi Sprawiedliwości.

Krajowa Rada Sądownictwa w ciągu miesiąca od otrzymania projektu składa Ministrowi

Sprawiedliwości wniosek o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów

powszechnych wraz ze swymi uwagami i zastrzeżeniami. Projekt planów dochodów i

wydatków sądów powszechnych sporządzony w powyższym trybie Minister Sprawiedliwości

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w celu włączenia tego

projektu do projektu ustawy budżetowej. W zakresie wykonywania budżetu w części
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odpowiadającej sądom powszechnym Ministrowi Sprawiedliwości przysługują uprawnienia

ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Sądownictwo Administracyjne

 Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego sporządza projekt dochodów i wydatków

Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych,

który jest następnie włączany przez ministra właściwego do spraw finansów

publicznych do projektu budżetu państwa. W zakresie wykonywania budżetu sądów

administracyjnych Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługują

uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 W wojewódzkim sądzie administracyjnym działa oddział finansowo-budżetowy,

którym kieruje kierownik oddziału, będący jednocześnie głównym księgowym sądu.

Na wniosek prezesa sądu Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje

dyrektora w wojewódzkim sądzie administracyjnym, któremu podlegają kierownicy

oddziałów.

Sądownictwo Wojskowe

 Czynności prezesa sądu w zakresie administracji sądowej obejmują między innymi
czynności wykonywane przez prezesa sądu związane z gospodarką finansową sądu to
jest: sprawowanie kierownictwa oraz nadzoru nad gospodarką budżetową sądu.


