
 1

STANOWISKO 

KRAJOWEJ  RADY  SĄDOWNICTWA 

 

z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

 

w przedmiocie zasad przedstawiania Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów  

na stanowiska sędziowskie. 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 7 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie  

Sądownictwa (Dz.U. z 2010 r., Nr 10, poz. 67), z uwagi na rozbieżną praktykę kolegiów  

sądów oraz zgromadzeń ogólnych sędziów (zgromadzeń przedstawicieli), Krajowa Rada  

Sądownictwa, po zapoznaniu się z nadesłanymi regulaminami, wyraża następujące stanowi-

sko w sprawie podejmowania uchwał o ocenie i przedstawianiu kandydatów na wolne stano-

wiska sędziowskie. 

W związku z dostrzeganymi rozbieżnościami w postępowaniu kolegiów sądów oraz  

kierując się dobrą praktyką wynikającą z Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu 

Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (M.P. Nr 57, 

poz. 898), Krajowa Rada Sądownictwa wskazuje na możliwość pomocniczego wykorzystania 

przy uchwalaniu regulaminów, zasad przyjętych w § 57 pkt 4 regulaminu Sądu Najwyższego 

(„Głosujący oddaje głos za kandydatem, przeciw kandydatowi lub wstrzymujący się. Oddając 

głos "za", członek zgromadzenia określa jednocześnie moc poparcia dla kandydata, przyzna-

jąc mu punkty w skali od 1 do 6”). 

Zgodnie z art. 58 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszech-

nych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) zgromadzenie ogólne sędziów (zgromadzenie 

przedstawicieli), ocenia zgłoszonych kandydatów w drodze głosowania i przekazuje prezeso-

wi właściwego sądu wszystkie zgłoszone kandydatury, ze wskazaniem liczby uzyskanych 

głosów. 

Jeżeli na wolne stanowisko sędziowskie zostanie zgłoszona więcej niż jedna kandyda-

tura, rozpatrzenie wszystkich kandydatur odbywa się na tym samym posiedzeniu zgromadze-

nia (art. 58 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych). 

Zgromadzenie ogólne sędziów (zgromadzenie przedstawicieli) ocenia zgłoszone kan-

dydatury po zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów. 
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Z uwagi na kolegialny charakter zgromadzenia ogólnego sędziów (zgromadzenia 

przedstawicieli),  ocena kandydatów na stanowiska sędziowskie przedstawienie ich Krajowej 

Radzie Sądownictwa następuje w formie uchwały. Uchwała jest podejmowana w obecności 

co najmniej dwóch trzecich liczby członków zgromadzenia (sądy powszechne i sądy wojsko-

we) lub połowy członków zgromadzenia (wojewódzkie sądy administracyjne). 

Ponieważ kolegium sądu oraz zgromadzenie ogólne sędziów (zgromadzenie przedsta-

wicieli) nie dokonuje wyboru przedstawionych kandydatów (nie wyłania i nie eliminuje  

kandydatów), liczba oddanych głosów jest wykładnikiem opinii (oceny) o ocenianym kandy-

dacie. 

Lista kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie powinna być przez prezesa sądu 

podana z odpowiednim wyprzedzeniem do wiadomości wszystkich członków zgromadzenia 

wraz z zawiadomieniem o terminie posiedzenia.  

Przed rozpoczęciem zgromadzenia członkowie zgromadzenia mają prawo wglądu  

do ocen kwalifikacji zgłoszonych kandydatów. 

Kandydaci na stanowiska sędziów mają prawo do zapoznania się z ocenami kwalifika-

cji oraz opiniami kolegium właściwego sądu, w tym także dotyczącymi pozostałych kandyda-

tów. Mają także prawo przedstawić swoją kandydaturę podczas zgromadzenia ogólnego  

sędziów oraz zabierać głos w sprawie ich dotyczącej. 

Członkowie zgromadzenia mają prawo zadawania pytań kandydatom i wyrażania  

opinii o poszczególnych kandydatach. 

Zgromadzenie ogólne sędziów (zgromadzenie przedstawicieli) nie przedstawia Krajo-

wej Radzie Sądownictwa kandydata, której kwalifikacje nie zostały ocenione, oraz która  

nie było opiniowana przez kolegium.  

Na karcie do głosowania powinni być umieszczeni wszyscy kandydaci w kolejności 

alfabetycznej.  

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania, w rubryce  

dotyczącej kandydata, znaku „x” lub „+” w rubryce „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. 

Zgromadzenie ogólne sędziów może przyjąć, że na karcie do głosowania znajdują się tylko 

rubryki „za” lub „przeciw. 

Głos na danego kandydata jest nieważny, jeżeli głosujący przy nazwisku kandydata 

nie postawi znaku „x” lub znaku „+” w żadnej rubryce dotyczącej kandydata lub postawi  

go w więcej niż w jednej rubryce przy nazwisku danego kandydata. 
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Głos nie może być uznany za nieważny, jeżeli został oddany na większą liczbę kandy-

datów niż liczba wolnych stanowisk sędziowskich obwieszczonych w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Prezes sądu, przedstawiając Krajowej Radzie Sądownictwa dokumentację dotyczącą 

kandydatów, przesyła także odpisy protokołów posiedzenia kolegium sądu oraz zgromadzenia 

ogólnego sędziów (zgromadzenia przedstawicieli),  wraz z protokołami komisji skrutacyj-

nych. 

Krajowa Rada Sądownictwa wyraża stanowisko, że kolegia sądów oraz zgromadzenia 

ogólne sędziów (zgromadzenia przedstawicieli), kierując się powyższymi wskazaniami,   

powinny uchwalić regulaminy normujące postępowanie w sprawie oceny (opinii) kandydatów 

i przedstawiania ich Krajowej Radzie Sądownictwa. Miałoby to istotne znaczenie dla ujedno-

licenia postępowania w tych sprawach w skali całego kraju oraz pomogłoby Krajowej Radzie 

Sądownictwa w wykonywaniu konstytucyjnych obowiązków związanych z oceną i przedsta-

wianiem Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów na sędziów. 

 

 


