
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

Druk nr 2034 

SPRA W O ZDANIE 
KOMISJI SPRA WIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

o rządowym projekcie ustawy. o zmianie ustawy 
Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy 

o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (druk nr 1639) 

Sejm na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r. - na podstawie art. 39 ust. 2 

regulaminu Sejmu- skierowała powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka w celu rozpatrzenia. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 

posiedzeniach w dniach 26 września 2013 r. oraz 8 stycznia 2014 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Komisja - zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu - przedstawia, na żądanie 

wnioskodawców, następujący wniosek mniejszości: 

w art. l w zmianie 3 w art. 57 § l nadać brzmienie: 

"§ l. Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, może 
zgłosić swoją kandydaturę na jedno stanowisko sędziowskie, a w przypadku stanowiska 
sędziego sądu rejonowego na stanowiska sędziowskie w jednym okręgu sądowym, w 
terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, o którym mowa wart. 56§ 3.". 

- poseł A. Grodzka 

Warszawa, dnia 8 stycznia 2014 r. 

Sprawozdawca Przewodnicząca Komisji 

1-1 Zofia Czemow 1-1 Stanisława Prządka 
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USTAWA 

z dnia 2014 r. 

o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 8owszechnych 
oraz niektórych innych ustaw 

Art. l. 

Projekt 

W ustawie z dnia 27lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 427, z późn. zm.2

)) wprowadza się następujące zmiany: 
l) w art. 34 pkt l otrzymuje brzmienie: 

"1) opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego oraz sę
dziów sądów okręgowych, działających na obszarze apelacji;"; 

2) wart. 56: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 2. W razie zwolnienia stanowiska sędziowskiego w sądzie działającym 
na obszarze danej apelacji prezes sądu apelacyjnego, w terminie czter
nastu dni od dnia zwolnienia stanowiska, zawiadamia o tym Ministra 
Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości, w terminie nie dłuższym 
niż trzydzieści dni od dnia otrzymania zawiadomienia, na podstawie 
kryteriów wymienionych w § l, przydziela stanowisko do danego albo 
innego sądu albo stanowisko znosi.", 

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

"§ 2a. W razie planowanego zwolnienia stanowiska sędziowskiego w są
dzie działającym na obszarze danej apelacji przez sędziego, który prze
chodzi w stan spoczynku po osiągnięciu wymaganego wieku, prezes 
sądu apelacyjnego, nie później niż na pięć miesięcy przed zwolnieniem 
stanowiska, zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości.", 

c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

"§ 3. O stanowisku sędziowskim, o którym mowa w§ 2 albo 2a, Minister 
Sprawiedliwości niezwłocznie obwieszcza w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"."; 

3) art. 57 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 57. § l. Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu 
powszechnego, o którym mowa w art. 55 § 2, może zgłosić swoją 

!)Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 2I sierpnia I997 r. -Prawo o ustroju sądów 
wojskowych, ustawę z dnia 22 lipca 2002 r. -Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawę z 
dnia I2 maja 20 II r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. 

2
> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 20I3 r. 662, II65, 
I247, I433 i I623. 
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kandydaturę na jedno stanowisko sędziowskie w terminie trzy
dziestu dni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w art. 56 § 3. 

§ 2. Zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie oraz 
innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do 
pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego to 
postępowanie, zwanego dalej "systemem teleinformatycznym", 
dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa. 

§ 3. Czynności w toku postępowania w sprawie powołania do peł
nienia urzędu na stanowisku sędziowskim dokonane przez kan
dydata bez zachowania formy przewidzianej ustawą nie wywołują 
skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z ich dokonaniem. 

§ 4. System teleinformatyczny prowadzi Minister Sprawiedliwości. 
Administratorami danych osobowych w systemie teleinforma
tycznym są: Minister Sprawiedliwości, prezesi właściwych sądów 
oraz Krajowa Rada Sądownictwa, każde w zakresie zadań wyko
nywanych w postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia 
urzędu na stanowisku sędziowskim. 

§ 5. Identyfikacja w systemie teleinformatycznym następuje za po
mocą: podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, pod
pisu weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu 
albo otrzymanego w sądzie identyfikatora wskazującego na toż
samość kandydata. 

§ 6. Zgłaszający swoją kandydaturę wypełnia w systemie teleinfor
matycznym kartę zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sę
dziowskie, opatruje ją podpisem elektronicznym, o którym mowa 
wart. 3 pkt l ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elek
tronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), nadanym przez ten sys
tem, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo 
podpisem weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certy
fikatu, a następnie wnosi za pośrednictwem systemu do prezesa 
właściwego sądu. 

§ 7. Zgłaszający swoją kandydaturę dołącza do karty zgłoszenia in
formację z Krajowego Rejestru Kamego dotyczącą jego osoby i 
zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan 
zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, z zastrzeżeniem art. 
58 § 4a. Zgłaszający urodzony przed dniem l sierpnia 1972 r. do
łącza oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. l ustawy z dnia 
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 

tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o 
której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. Do karty zgłoszenia dołą
cza się również oświadczenie w przedmiocie zgody albo niewyra
żenia zgody na wykorzystanie dokumentów dotyczących zgłasza
jącego w innych postępowaniach w sprawie powołania do pełnie
nia urzędu na stanowisku sędziowskim. 

§ 8. Zawarte w karcie zgłoszenia oświadczenia: o korzystaniu z peł
ni praw cywilnych i obywatelskich, o toczącym się postępowaniu 
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o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, o ukaraniu w postę
powaniu dyscyplinarnym, o toczącym się postępowaniu dyscypli
narnym oraz o uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa 
w art. 30 ust. l ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu 
pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współ
pracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje pu
bliczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.3>), jak rów
nież oświadczenie, że nie toczy się wobec kandydata inne postę
powanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 
sędziowskim, kandydat składa pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za fałszywe zeznania. 

§ 9. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Ra
dy Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, zakres da
nych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sę
dziowskie, mając na względzie, aby dane te umożliwiały weryfi
kację w niezbędnym zakresie spełnienia warunków wymaganych 
przez ustawę od kandydatów na stanowisko sędziowskie. 

§ l O. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem wła
ściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 
Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy za
kres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicz
nych kandydatów do objęcia urzędu sędziego oraz kwalifikacje 
wymagane od lekarzy i psychologów uprawnionych do przepro
wadzania tych badań i wydawania zaświadczeń o zdolności do 
pełnienia obowiązków sędziego, jak również terminy wykorzy
stania wydawanych zaświadczeń w postępowaniu w sprawie po
wołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, mając 
na względzie zapewnienie należytej oceny zdolności kandydatów 
do objęcia urzędu sędziego, uwzględniającej charakter tego urzę
du."; 

4) art. 57 a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 57a. § l. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje sta
nowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu administra
cyjnego, sędziego sądu wojskowego albo też referendarza sądo
wego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw 
sądowych różnych kategorii, w których rozpoznawaniu brał 

udział, a w przypadku mniejszej liczby spraw- wykaz sygnatur 
akt wszystkich spraw. 

§ 2. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje sta
nowisko prokuratora albo asesora prokuratorskiego, do karty 
zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw, w których pro
wadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził 
akt oskarżenia lub środki zaskarżenia albo występował przed są-

J) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 
618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, 
poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, 
poz. 390 i Nr 99, poz. 921, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 
104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218. 
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demlub składał pisma procesowe, a w przypadku mniejszej licz
by spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw. 

§ 3. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje 
zawód adwokata lub radcy prawnego albo zajmuje stanowisko 
starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Pań
stwa, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw 
sądowych różnych kategorii, w których występował w charakte
rze zastępcy procesowego, a jeżeli występował w mniejszej licz
bie spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw, ze wskazaniem 
sądów, w których sprawy te toczyły się lub toczą, a także odpisy 
wszystkich, jednak nie więcej niż stu, opinii prawnych i innych 
dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub two
rzeniem prawa; starszy radca i radca Prokuratorii Generalnej 
Skarbu Państwa dołączają ponadto opinię przełożonego. 

§ 4. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje 
zawód notariusza, do karty zgłoszenia dołącza wykaz stu aktów 
notarialnych obejmujących różne kategorie spraw, a jeżeli spo
rządził mniejszą ich liczbę- wykaz wszystkich aktów. 

§ 5. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który ma tytuł na
ukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk prawnych, do karty zgłoszenia dołącza wykaz publikacji 
wraz z opiniami recenzentów, jeżeli były sporządzone, odpisy 
sporządzonych opinii prawnych oraz charakterystykę osiągnięć w 
zakresie kształcenia kadr lub dorobku naukowego. 

§ 6. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje sta
nowisko asystenta sędziego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz 
sygnatur stu projektów orzeczeń lub uzasadnień w sprawach róż
nych kategorii, a w przypadku mniejszej liczby projektów - wy
kaz sygnatur wszystkich projektów, natomiast na żądanie prezesa 
sądu kandydat składa projekty orzeczeń poświadczone przez sę
dziego, pod nadzorem którego wykonywał czynności. 

§ 7. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie zajmujący stanowi
sko sędziego, prokuratora, referendarza sądowego albo asystenta 
sędziego, który w okresie poprzedzającym obwieszczenie był de
legowany do pełnienia czynności administracyjnych w Minister
stwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podle
głej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej, 
do karty zgłoszenia dołącza także opis wykonywanych w okresie 
delegowania czynności wraz z opinią przełożonego. 

§ 8. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio w przypadku delegowania 
do pełnienia: 

l) czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa; 

2) czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury; 

3) obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji 
pozarządowej; 

4) obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami 
państwa w ramach działań podejmowanych przez organizacje 
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międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły między
narodowe działające na podstawie umów międzynarodo
wych, w tym umów konstytuujących organizacje międzyna
rodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską. 

§ 9. Przełożonym, o którym mowa w § 7, jest osoba kierująca jed
nostką, do której delegowanie nastąpiło, a w przypadku podziału 
tej jednostki na departamenty, biura albo inne równorzędne ko
mórki organizacyjne- osoba kierująca taką komórką. Za przeło
żonego osoby kierującej daną jednostką lub komórką organiza
cyjną uznaje się osobę sprawującą funkcję nadrzędną. 

§ 10. Do kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje 
stanowisko prezesa lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej 
Skarbu Państwa, stosuje się odpowiednio, stosownie do zawodu 
wykonywanego przed powołaniem na to stanowisko, przepisy § 
1-Slub 7. 

§ 11. Do kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, który wyko
nywał więcej niż jeden z zawodów wskazanych w przepisach § 
1-6 i l O, stosuje się przepisy § 1-7, z tym że łączna liczba za
mieszczonych w wykazie sygnatur akt spraw lub odpisów opinii 
prawnych i innych dokumentów, o których mowa w tych przepi
sach, nie może przekraczać dwustu. 

§ 12. Do karty zgłoszenia kandydat może dołączyć także inne doku
menty popierające jego kandydaturę, w szczególności opinie i re
komendacje."; 

5) po art. 57 a dodaje się art. 57aa-57ah w brzmieniu: 

"Art. 57aa. § l. Dokumenty dołączane do karty zgłoszenia kandydat tworzy w 
systemie teleinformatycznym i wnosi za pośrednictwem tego sys
temu, opatrując je podpisem elektronicznym, o którym mowa w 
art. 3 pkt l ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro
nicznym, nadanym przez ten system, podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP albo podpisem weryfikowanym przy 
pomocy kwalifikowanego certyfikatu. 

§ 2. Dokumenty mające w oryginale postać papierową kandydat za
mieszcza w systemie teleinformatycznym w postaci elektronicz
nych kopii, opatrując je podpisem elektronicznym, o którym mo
wa w art. 3 pkt l ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym, nadanym przez ten system, podpisem potwier
dzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem weryfikowa
nym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, co jednocześnie 
stanowi oświadczenie o zgodności elektronicznej kopii dokumen
tu z oryginałem w postaci papierowej. Oświadczenie to jest skła
dane pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zezna
nia. Prezes właściwego sądu, któremu zgłoszono kandydaturę na 
wolne stanowisko sędziowskie, w uzasadnionych przypadkach 
może wezwać kandydata do doręczenia w terminie trzech dni 
oryginałów dokumentów. 

§ 3. Prezes właściwego sądu, któremu zgłoszono kandydaturę na 
wolne stanowisko sędziowskie, zamieszcza w systemie teleinfor-



Liczba stron: 14 Data: 2014-01-10 Nazwa pliku: 195-28.NK 6 
VII kadencja/druk nr 1639 

matycznym elektroniczne kopie dokumentów innych niż za
mieszczone przez kandydata, mających w oryginale postać papie
rową, wymaganych w tym postępowaniu, opatrując je podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt l ustawy z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym, nadanym przez ten 
system. 

§ 4. Ponowne zgłoszenie kandydatury na wolne stanowisko sę

dziowskie może nastąpić nie wcześniej niż po dniu zakończenia 
poprzednio rozpoczętego postępowania w sprawie powołania do 
pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim. Za dzień rozpoczę
cia postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na 
stanowisku sędziowskim przyjmuje się dzień złożenia karty zgło
szenia na dane stanowisko sędziowskie. Za dzień zakończenia po
stępowania wobec kandydata w sprawie powołania do pełnienia 
urzędu na stanowisku sędziowskim przyjmuje się dzień upływu 
wobec kandydata terminu do złożenia zastrzeżenia od pozosta
wienia zgłoszenia bez rozpatrzenia albo dzień uprawomocnienia 
się wobec kandydata uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w 
przedmiocie: 

l) nieuwzględnienia zastrzeżenia od pozostawienia zgłoszenia 
bez rozpatrzenia albo 

2) umorzenia postępowania, albo 

3) nieprzedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu 
na stanowisku sędziowskim Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej, albo 

4) przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na 
stanowisku sędziowskim Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Art. 57ab. § l. Kandydaturę na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego 
zgłasza się prezesowi właściwego sądu okręgowego, zaś na wolne 
stanowisko sędziego sądu okręgowego oraz na wolne stanowisko 
sędziego sądu apelacyjnego -prezesowi sądu apelacyjnego. 

§ 2. Czynności w stosunku do kandydata w toku postępowania w 
sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziow
skim prezes właściwego sądu dokonuje za pośrednictwem syste
mu teleinformatycznego. 

Art. 57ac. § l. Jeżeli zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie zawiera 
braki formalne, o których mowa wart. 57 § 6 i 7 oraz art. 57a § 
1-7, prezes właściwego sądu wzywa kandydata do uzupełnienia 
braków w terminie siedmiu dni. 

§ 2. Jeżeli swoją kandydaturę zgłosiła osoba, która nie spełnia wa
runków do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, o 
których mowa wart. 61 § l pkt l oraz 3-7 lub § 2-5 albo wart. 
63 i art. 64 ustawy oraz art. 65 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o 
Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1230), albo zgłoszenie nastąpiło po upływie terminu, o któ
rym mowa w § l, lub braki formalne zgłoszenia nie zostały uzu
pełnione w wyznaczonym terminie albo wobec zgłaszającego 
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kandydaturę toczy się inne postępowanie w sprawie powołania do 
pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, właściwy prezes 
sądu zawiadamia zgłaszającego o pozostawieniu zgłoszenia bez 
rozpatrzenia, za pośrednictwem systemu . teleinformatycznego, 
podając przyczynę pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia. 

§ 3. Osoba, której zgłoszenie pozostawiono bez rozpatrzenia może w 
terminie siedmiu dni od zawiadomienia, o którym mowa w § 2, 
złożyć zastrzeżenie za pośrednictwem systemu teleinformatycz
nego. W razie nieuwzględnienia zastrzeżenia prezes właściwego 
sądu niezwłocznie przekazuje je za pośrednictwem systemu tele
informatycznego wraz ze zgłoszeniem Krajowej Radzie Sądow
nictwa. W przedmiocie pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia 
rozstrzyga Krajowa Rada Sądownictwa. 

Art. 57ad. § l. W razie cofnięcia zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie 
prezes właściwego sądu niezwłocznie przekazuje cofnięcie zgło
szenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Krajo
wej Rady Sądownictwa. Nie wstrzymuje to podejmowania dal
szych czynności w stosunku do kandydatów, którzy zgłosili się na 
to samo wolne stanowisko sędziowskie. 

§ 2. Doręczenia uznaje się za skuteczne z chwilą zalogowania się 
kandydata do systemu teleinformatycznego lub po upływie czter
nastu dni od dnia umieszczenia pisma w systemie teleinforma
tycznym. 

Art. 57ae. § l. O zgłoszeniu każdego kandydata na wolne stanowisko sę
dziowskie prezes właściwego sądu zawiadamia Ministra Spra
wiedliwości przez udostępnienie karty zgłoszenia kandydata w 
systemie teleinformatycznym. 

§ 2. Prezes sądu okręgowego ma dostęp do zgromadzonych w sys
temie teleinformatycznym dokumentów dotyczących wszystkich 
postępowań w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stano
wisku sędziowskim w sądach rejonowych danego okręgu. Prezes 
sądu apelacyjnego ma dostęp do zgromadzonych w systemie tele
informatycznym dokumentów dotyczących wszystkich postępo
wań w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sę
dziowskim w sądach okręgowych danej apelacji i w sądzie apela
cyjnym. 

Art. 57af. Dokumenty dotyczące postępowania w sprawie powołania do peł
nienia urzędu na stanowisku sędziowskim, zgromadzone w sys
temie teleinformatycznym są przechowywane przez okres dwuna
stu miesięcy. Okres przechowywania dokumentów, które mogą 
być wykorzystane w innych postępowaniach w sprawie powoła
nia do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim dotyczących 
danego kandydata, wynosi siedem lat. Po upływie okresu prze
chowywania dokumenty podlegają brakowaniu w sposób okre
ślony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 
698 i Nr 171, poz. l 016). 
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Art. 57ag. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 
Sądownictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania 
konta w systemie teleinformatycznym, sposób dostępu do konta, 
sposób korzystania z systemu teleinformatycznego oraz podej
mowania w nim czynności związanych z wnoszeniem karty zgło
szenia i dołączonych dokumentów, szczegółowy tryb doręczeń i 
zawiadomień elektronicznych, jak również sposób przechowywa
nia, udostępniania i usuwania - po zakończeniu postępowania w 
sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziow
skim - zamieszczonych w systemie dokumentów, mając na 
względzie potrzebę zapewnienia sprawności postępowania doty
czącego objęcia stanowiska sędziowskiego, dostępność drogi 
elektronicznej dla uczestników postępowania oraz potrzebę za
bezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym danych 
osobowych kandydatów. 

Art. 57ah. § l. Prezes sądu, któremu złożono kartę zgłoszenia, po stwierdze
niu spełniania przez kandydata warunków oraz wymogów for
malnych zgłoszenia, zarządza, w terminie nie dłuższym niż sie
dem dni od dnia zgłoszenia, dokonanie oceny kwalifikacji kandy
data przez wyznaczonego sędziego. 

§ 2. W razie potrzeby prezes sądu może zlecić dokonanie oceny 
kwalifikacji więcej niż jednemu sędziemu. 

§ 3. Oceny kwalifikacji kandydatów nie może dokonywać sędzia 
będący małżonkiem, krewnym albo powinowatym chociażby jed
nego z kandydatów lub pozostający chociażby z jednym z kandy
datów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego. 

§ 4. Prezes właściwego sądu zapoznaje kandydata z oceną kwalifi
kacji, zamieszczając ją w systemie teleinformatycznym. Kandydat 
ma prawo do złożenia prezesowi sądu uwag do oceny kwalifikacji 
w terminie siedmiu dni od daty zamieszczenia oceny kwalifikacji 
w systemie teleinformatycznym. 

§ 5. Prezes sądu apelacyjnego przedstawia kandydaturę na wolne 
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego albo sędziego sądu okrę
gowego wraz z oceną kwalifikacji oraz ewentualnymi uwagami 
kandydata do zaopiniowania kolegium sądu apelacyjnego, a na
stępnie zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji, które będzie 
opiniowało kandydaturę. Prezes sądu okręgowego przedstawia 
kandydaturę na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego 
wraz z oceną kwalifikacji oraz ewentualnymi uwagami kandydata 
do zaopiniowania kolegium sądu okręgowego, a następnie zgro
madzeniu ogólnemu sędziów okręgu, które będzie opiniowało 
kandydaturę."; 

6) w art. 57b § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"§ 2. Ocena kwalifikacji, o której mowa w § l, jest dokonywana na podstawie 
badania akt co najmniej dwudziestu spraw różnych kategorii, wybranych lo
sowo spośród wymienionych w wykazie, o którym mowa wart. 57a § l, a 
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ponadto akt co najmniej dziesięciu innych spraw różnych kategorii spoza 
wykazu wybranych przez sędziego dokonującego oceny, jak również na 
podstawie danych ewidencjonowanych w sądach, w tym na potrzeby staty
styki sądowej. 

§ 3. Sędzia dokonujący oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § l, z 
urzędu obejmuje badaniem także nieujęte w wykazie akta dziesięciu spraw 
niezakończonych, przydzielonych kandydatowi do rozpoznania, w których 
od momentu pierwszej rejestracji upłynął najdłuższy okres, a także akta 
wszystkich spraw, których referentem był kandydat, w których w okresie 
ostatnich trzech lat poprzedzających zgłoszenie na wolne stanowisko sę
dziowskie zmieniono lub uchylono orzeczenie i przekazano sprawę do po
nownego rozpoznania oraz w których stwierdzono przewlekłość postępo
wania lub niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia."; 

7) wart. 57d § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 2. Ocena kwalifikacji, o której mowa w § l, jest dokonywana na podstawie 
badania wybranych losowo co najmniej pięćdziesięciu projektów, o których 
mowa wart. 57a § 6. Przepis art. 57b § 4 stosuje się odpowiednio."; 

8) wart. 57 e§ l otrzymuje brzmienie: 

"§ l. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko prokuratora albo 
asesora prokuratorskiego jest dokonywana pod względem prawidłowości i 
poziomu merytorycznego, jak również efektywności wykonywania powie
rzonych obowiązków służbowych, z uwzględnieniem stopnia obciążenia 
wykonywanymi zadaniami i ich złożoności, a także podnoszenia kwalifika
cji zawodowych i kultury urzędowania obejmującej kulturę osobistą oraz 
sposób zachowania wobec uczestników postępowania i współpracowników. 
Przepisy art. 57b § 2 i 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia dokonujący oceny 
kwalifikacji może objąć badaniem także akta spraw nieujęte w wykazie oraz 
zwracać się do prezesów sądów lub jednostek organizacyjnych prokuratury 
o wskazanie sygnatur i przedstawienie akt takich spraw."; 

9) w art. 57f § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"§ 2. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy 
prawnego albo zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy Prokura
torii Generalnej Skarbu Państwa jest dokonywana na podstawie badania akt 
co najmniej pięćdziesięciu spraw różnych kategorii lub opinii prawnych i 
innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworze
niem prawa, wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, o któ
rym mowa wart. 57a § 3. Przepis art. 57b § 4 stosuje się odpowiednio. Sę
dzia dokonujący oceny kwalifikacji może objąć badaniem także akta spraw 
sądowych, w których kandydat występował w charakterze zastępcy proce
sowego, a których nie ujęto w wykazie, oraz zwracać się do prezesów są
dów o wskazanie sygnatur i przedstawienie akt takich spraw. 

§ 3. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód notariusza jest doko
nywana na podstawie badania co najmniej pięćdziesięciu aktów notarial
nych obejmujących różne kategorie spraw wybranych losowo spośród wy
mienionych w wykazie, o którym mowa wart. 57a § 4. Przepis art. 57b § 4 
stosuje się odpowiednio. Sędzia dokonujący oceny kwalifikacji może objąć 
badaniem także nieujęte w wykazie akty notarialne lub akta spraw sądo
wych, w których rozpoznano środki odwoławcze na odmowę dokonania 
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wpisu lub odmowę dokonania czynności, oraz zwracać się do prezesów są
dów o wskazanie sygnatur i przedstawienie akt takich spraw."; 

l O) w art. 57 i § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 2. Prezes właściwego sądu zwraca się do organów sprawujących nadzór ad
ministracyjny nad sądami, Prokuratora Generalnego, Prezesa Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa, organów sprawujących nadzór nad działalno
ścią notariuszy, organów samorządów zawodowych adwokatów i radców 
prawnych, a w przypadku kandydata mającego tytuł naukowy profesora lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych do kierownika da
nej polskiej szkoły wyższej, Polskiej Akademii Nauk, instytutu badawczego 
lub innej placówki naukowej o udzielenie informacji lub nadesłanie doku
mentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny kwalifikacji kandydata."; 

11) wart. 58: 

a) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

"§ 2a. W opiniowaniu kandydatów przez kolegium lub zgromadzenie ogól
ne nie może brać udziału osoba będąca małżonkiem, krewnym albo 
powinowatym chociażby jednego z kandydatów lub pozostająca cho
ciażby z jednym z kandydatów w takim stosunku prawnym lub fak
tycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstron
ności członka kolegium lub zgromadzenia ogólnego.", 

b) § 4 i 4a otrzymują brzmienie: 

"§ 4. Prezes właściwego sądu przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego kandydatury zaopiniowa
ne w sposób określony w § 2 wraz z oceną kwalifikacji i opinią właści
wego kolegium sądu oraz informację uzyskaną od komendanta woje
wódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji, o której mowa 
w§ 3, jak również inne dokumenty dotyczące danego postępowania w 
sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, 
zgromadzone w systemie teleinformatycznym. 

§ 4a. Dołączanie informacji i zaświadczeń, o których mowa wart. 57 § 7, 
nie dotyczy kandydatów zajmujących stanowisko sędziego sądu po
wszechnego, sędziego sądu administracyjnego, sędziego sądu wojsko
wego albo stanowisko prokuratora.", 

c) po § 4a dodaje się § 4b w brzmieniu: 

"§ 4b. Na żądanie Krajowej Rady Sądownictwa, przesłane za pośrednic
twem systemu teleinformatycznego, prezes właściwego sądu nie
zwłocznie przesyła oryginały dokumentów, o których mowa w art. 57aa 
§ 2 i 3.", 

d) § 6 otrzymuje brzmienie: 

"§ 6. O treści informacji uzyskanej od komendanta wojewódzkiego Policji 
albo Komendanta Stołecznego Policji prezes sądu zawiadamia kandy
data za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie później niż w 
terminie przedstawienia kandydatury Krajowej Radzie Sądownictwa. 
Przepis art. 57ad § 2 stosuje się odpowiednio.". 
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Art. 2. 
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.- Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 
2012 r. poz. 952 oraz z 2013 r. poz. 448 i 1247) wart. 70 § l otrzymuje brzmienie: 

"§ l. Do sądów wojskowych, asystentów sędziów oraz ławników stosuje się od
powiednio przepisy art. 4, art. 5, art. 8, art. 22b § 2, art. 37 § 8, art. 37e § l i 
3, art. 40, art. 41a~ld, art. 42, art. 44-52, art. 53 § 1-3, art. 54, art. 56, art. 
57 § l i 7 zdanie pierwsze i drugie, art. 58 § l, 3~a i 5-6, art. 60, art. 65, 
art. 66, art. 69 § l-2a, art. 70, art. 71, art. 73-75, art. 77 § 2-2b, 3a, 4 i 6-7, 
art. 78 § l~, art. 78a § 1-3 i 6, art. 79, art. 80 § 2d-2h i 4, art. 82a, art. 83, 
art. 84 § 3, art. 85, art. 86, art. 89, art. 90, art. 91 § l, lc-2, 6, 7 i 9-12, art. 
9la, art. 92, art. 93, art. 94 § l, 3 i 4, art. 95, art. 98 § l i 2, art. 99, art. 100 § 
1~, art. 101 § 2~, art. 102, art. 104-106d, art. 106f, art. 106g, art. 108, art. 
111, art. 114 § 5-7, art. 115-118, art. 120-122, art. 125-128, art. 130, art. 
131, art. 133, art. 147 § 3, art. 156, art. 159 § l pkt 5 i 6, art. 167, art. 169, 
art. 170 § 3 i art. 171-174 ustawy, o której mowa wart. 32a §l, oraz prze
pisy wydane na podstawie art. 41 § 2, art. 4le, art. 57 § 9, art. 58 § 7, art. 78 
§ 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8, art. 106e i art. 148 § 3 tej ustawy, z tym że: 

l) określone w przepisach czynności i uprawnienia Ministra Sprawiedli
wości, zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów są
dów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz prezesa sądu dyscy
plinamego wykonują odpowiednio: Minister Sprawiedliwości w poro
zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Zgromadzenie Sędziów Są
dów Wojskowych, kolegium wojskowego sądu okręgowego, prezesi 
sądów wojskowych i prezes sądu dyscyplinarnego, a czynności i 
uprawnienia prezesa sądu apelacyjnego w zakresie nadzoru administra
cyjnego - Minister Sprawiedliwości; 

2) uprawnienia określone w art. 92 § l powołanej ustawy przysługują, je
żeli sędzia wojskowy nie nabył wcześniej prawa do urlopu dodatkowe
go określonego w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służ
bie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 
593, z późn. zm.4

)); 

3) oceny pracy sędziów sądów wojskowych dokonują sędziowie wizytato
rzy, powoływani przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów woj
skowego sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii kolegium wojsko
wego sądu okręgowego; negatywna opinia kolegium jest dla. Ministra 
Sprawiedliwości wiążąca; kandydatów do sprawowania funkcji wizyta
tora zgłasza prezes wojskowego sądu okręgowego; 

4) przepisów art. 131 powołanej ustawy nie stosuje się w przypadkach 
określonych wart. 15 niniejszej ustawy; 

5) uprawnienia określone wart. 172-174 powołanej ustawy przysługują w 
przypadku określonym w art. 61 niniejszej ustawy; 

4
) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 

679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, 
poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. 
poz. 675, 829, 852 i 1355. 
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6) uprawnienia określone w art. 172 § 3 i art. 173 powołanej ustawy nie 
przysługują ławnikom w czynnej służbie wojskowej; 

7) obsada wolnych stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 56 § 1 
i 2 powołanej ustawy, następuje z uwzględnieniem potrzeb kadrowych 
sądownictwa wojskowego; 

8) zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie dokonuje się 
poprzez złożenie karty zgłoszenia w dwóch egzemplarzach; nie ma za
stosowania system teleinformatyczny obsługujący postępowanie w 
sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu 
powszechnego.". 

Art. 3. 
W ustawie z dnia 22 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269, z późn. zm.5

)) art. 29 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 29. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do wojewódzkich sądów 
administracyjnych oraz sędziów, asesorów sądowych, starszych 
referendarzy sądowych, referendarzy sądowych, starszych asy
stentów sędziów, asystentów sędziów, urzędników i innych pra
cowników tych sądów stosuje się odpowiednio przepisy o ustroju 
sądów powszechnych, z tym że system teleinformatyczny obsłu
gujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na 
stanowisku sędziego sądu powszechnego nie ma zastosowania, a 
do starszych asystentów sędziów stosuje się odpowiednio przepi
sy dotyczące asystentów sędziów, do wynagrodzeń sędziów sto
suje się przepisy dotyczące sędziów sądu apelacyjnego, a do wy
nagrodzeń asesorów sądowych - przepisy dotyczące sędziów są
du okręgowego. Określone w tych przepisach uprawnienia Mini
stra Sprawiedliwości przysługują Prezesowi Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.". 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, 
poz. 714 i Nr 203, poz. 1192) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w art. 22 ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. Rada określa w regulaminie szczegółowy tryb swojego działania, z uwzględ
nieniem zastosowania systemu teleinformatycznego obsługującego postę
powanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziow
skim, o którym mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. -Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, 662, 1165, 1247, 1433, 
1623 i ... ), zwanego dalej "systemem teleinformatycznym"."; 

2) wart. 30: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Jeżeli do rozpatrzenia indywidualnej sprawy są niezbędne akta osobo
we, Przewodniczący zwraca się o ich przedstawienie Radzie. Właściwy 

Sl Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 
219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 36, poz. 196, z 2011 r. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192. 
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organ lub instytucja są obowiązane przedstawić akta Radzie w terminie 
7 dni.", 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a. W sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia 

urzędu na stanowisku sędziego Przewodniczący zwraca się o przedsta
wienie akt osobowych kandydata do organów i instytucji objętych sys
temem teleinformatycznym za pośrednictwem tego systemu. Akta oso
bowe kandydata mogą być przedstawione za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego."; 

3) wart. 32 po ust. l dodaje się ust. la w brzmieniu: 

"l a. Pisma i inne dokumenty w rozpatrywanych przez Radę sprawach indywidu
alnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 
doręcza się kandydatom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
Doręczenie uznaje się za skuteczne z chwilą zalogowania się kandydata do 
systemu teleinformatycznego lub po upływie 14 dni od dnia umieszczenia 
pisma w systemie teleinformatycznym."; 

4) w art. 33 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a. Wyjaśnienia kandydata do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego 
oraz materiały uzupełniające mogą być składane także w postaci papiero
wej."; 

5) w art. 42 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

"3a. Uchwały Rady w sprawach indywidualnych dotyczących objęcia stanowi
ska sędziego sądu powszechnego doręcza się kandydatom za pośrednic
twem systemu teleinformatycznego. 

3b. Przepis art. 32 ust. la stosuje się odpowiednio.". 

Art. 5. 

l. Powoływanie na wolne stanowiska sędziego sądu powszechnego, o których ob
wieszczono przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, odbywa się na pod
stawie przepisów dotychczasowych. 

2. Przepis art. 57aa § 4 ustawy, o której mowa wart. l, w brzmieniu nadanym ni
niejszą ustawą, ma zastosowanie do postępowań w sprawie powołania do peł
nienia urzędu na stanowisku sędziowskim, dotyczących stanowisk, o których 
obwieszczono po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 6. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 57 § 6 ustawy, o 
której mowa w art. l, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 57 § l O ustawy, o której mowa w art. l, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 7. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 57i § 4 ustawy, o 
której mowa w art. l, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 
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wykonawczych wydanych na podstawie tego przepisu, nie dłużej jednak niż przez 
okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 8. 
Do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych uprawnienia sędziów 
wizytatorów w zakresie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowiska sę
dziowskie wykonują sędziowie wyznaczeni przez prezesa właściwego sądu. 

Art. 9. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem l października 2014 r. 


