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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. 

o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 562 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976 

i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139) 

 

[Art. 10. 

Sędzia może pełnić funkcję wybieranego członka Rady tylko dwie kadencje. 

 

Art. 11. 

1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera spośród sędziów tego Sądu 

dwóch członków Rady. 

2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wspólnie z 

przedstawicielami zgromadzeń ogólnych wojewódzkich sądów administracyjnych wybiera 

spośród sędziów sądów administracyjnych dwóch członków Rady. 

3. Zebranie przedstawicieli zebrań sędziów sądów apelacyjnych wybiera spośród swego 

grona dwóch członków Rady. 

4. Zebranie przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów wybiera spośród swego 

grona ośmiu członków Rady. 

5. Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych wybiera spośród swego grona jednego członka 

Rady. 

 

Art. 12. 

1. Zgromadzenia ogólne sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych wybierają spośród 

swoich członków po dwóch przedstawicieli. 
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2. Wybory przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów wojewódzkich sądów 

administracyjnych przeprowadza się najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji 

członków Rady, wybieranych spośród sędziów sądów administracyjnych. Przedstawiciele 

wybierani są na okres czterech lat.] 

<Art. 10. 

1. Sejm wybiera spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów 

administracyjnych i sądów wojskowych piętnastu członków Rady na czteroletnie 

wspólne kadencje. 

2. Sędzia może pełnić funkcję wybieranego członka Rady tylko dwie kadencje. 

Art. 11. 

1. Marszałek Sejmu, nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni przed upływem 

kadencji członków Rady wybranych spośród sędziów albo niezwłocznie po 

wygaśnięciu mandatu takiego członka Rady przed upływem kadencji, obwieszcza 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o zwalnianym 

miejscu w Radzie. 

2. W terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o zwalnianym miejscu w Radzie 

stowarzyszenia zrzeszające sędziów lub prokuratorów, do których zadań 

statutowych należy reprezentowanie środowiska sędziów lub prokuratorów, grupy 

co najmniej 25 sędziów lub prokuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa 

Rada Radców Prawnych lub Krajowa Rada Notarialna zgłaszają Marszałkowi 

Sejmu sędziów, spośród których mogą być zgłaszani kandydaci na członków Rady. 

Do zgłoszenia dołącza się uzasadnienie oraz oświadczenie osoby zgłaszanej o zgodzie 

na kandydowanie do Rady. 

3. Zgłoszenia dokonane zgodnie z ust. 2 Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje 

posłom i podaje do publicznej wiadomości. 

Art. 12. 

Zgłoszenia kandydata na członka Rady dokonuje Prezydium Sejmu lub grupa co 

najmniej 50 posłów, spośród sędziów zgłoszonych w trybie określonym w art. 11 ust. 2. 

Zgłoszenie składa się do Marszałka Sejmu w terminie 45 dni od dnia obwieszczenia 

o zwalnianym miejscu w Radzie.> 
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[Art. 13. 

1. Zebrania sędziów sądów apelacyjnych wybierają przedstawicieli zebrań sędziów sądów 

apelacyjnych spośród swych członków w liczbie jednej piątej liczby sędziów danego sądu 

apelacyjnego. 

2. Zgromadzenia ogólne sędziów okręgów wybierają przedstawicieli zgromadzeń ogólnych 

sędziów okręgów spośród swych członków w liczbie jednej pięćdziesiątej liczby sędziów 

okręgu. 

3. Wybory przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się najpóźniej na 

miesiąc przed upływem kadencji członków Rady, wybieranych spośród sędziów sądów 

powszechnych. Przedstawiciele wybierani są na okres czterech lat. 

4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Przewodniczącym Rady zwołuje zebranie 

przedstawicieli w celu wyboru członków Rady. Przewodniczący Rady zwołuje zebranie 

przedstawicieli raz na dwa lata, a także na żądanie jednej trzeciej liczby przedstawicieli 

albo na wniosek Rady. 

5. Zebrania przedstawicieli dokonują oceny działalności wybranych przez nich członków 

Rady, zgłaszają Radzie postulaty dotyczące jej działalności i podejmują uchwały 

dotyczące problemów pojawiających się w działalności sądów powszechnych. 

6. Zebraniu przedstawicieli przewodniczy najstarszy wiekiem sędzia. Zebrania obradują 

zgodnie z uchwalanymi przez nie regulaminami.] 

 

Art. 14. 

1. Mandat wybranego członka Rady wygasa przed upływem kadencji w razie: 

1)   śmierci; 

2)   zrzeczenia się mandatu; 

3)   wygaśnięcia mandatu posła albo senatora; 

[4)   powołania sędziego na inne stanowisko sędziowskie, z wyjątkiem powołania sędziego 

sądu rejonowego na stanowisko sędziego sądu okręgowego, sędziego wojskowego 

sądu garnizonowego na stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego albo 

sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego na stanowisko sędziego Naczelnego 

Sądu Administracyjnego;] 

5)   wygaśnięcia albo rozwiązania stosunku służbowego sędziego; 

6)   przejścia lub przeniesienia sędziego w stan spoczynku. 
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2. Zrzeczenie się mandatu w Radzie jest skuteczne z chwilą powiadomienia o tym na piśmie 

Przewodniczącego Rady. Przewodniczący powiadamia niezwłocznie organ, który dokonał 

wyboru członka. 

[3. Wybór nowego członka Rady powinien być dokonany w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

wygaśnięcia mandatu.] 

<3. Wyboru nowego członka Rady dokonuje się w terminie 90 dni od dnia wygaśnięcia 

mandatu, na okres pozostały do zakończenia kadencji.> 

 

[Art. 15. 

Organami Rady są Przewodniczący i Prezydium Rady.] 

 

<Art. 15. 

Organami Rady są Przewodniczący, Prezydium Rady, Pierwsze Zgromadzenie Rady 

oraz Drugie Zgromadzenie Rady.> 

 

Art. 16. 

[1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz 

trzech członków Prezydium Rady.] 

<1. W skład Prezydium Rady wchodzi sześciu członków Rady, w tym Przewodniczący, 

dwóch wiceprzewodniczących, Przewodniczący Pierwszego Zgromadzenia Rady oraz 

Przewodniczący Drugiego Zgromadzenia Rady.> 

<1a. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących 

Rady oraz jednego członka Prezydium Rady. W przypadku łączenia funkcji 

Przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego Rady z funkcją Przewodniczącego 

Pierwszego Zgromadzenia Rady albo Przewodniczącego Drugiego Zgromadzenia 

Rady Rada dokonuje dodatkowego wyboru członka Prezydium Rady.> 

2. Kadencja każdego z członków Prezydium Rady trwa cztery lata. Członkowie Prezydium 

Rady nie mogą sprawować swoich funkcji dłużej niż dwie kadencje. 

3. Prezydium Rady kieruje pracami Rady oraz zapewnia właściwe funkcjonowanie Rady 

między posiedzeniami plenarnymi, a w szczególności przygotowuje projekty porządku 

posiedzeń plenarnych Rady. 
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4. W nagłych przypadkach, wymagających podjęcia działań między posiedzeniami 

plenarnymi Rady, Prezydium Rady może w jej imieniu podejmować czynności należące 

do kompetencji Rady, z wyjątkiem załatwiania spraw indywidualnych. 

5. W razie podjęcia przez Prezydium Rady czynności w trybie określonym w ust. 4, 

Przewodniczący przedstawia Radzie sprawę na najbliższym posiedzeniu plenarnym. 

 

 

[Art. 21. 

1. Do ważności uchwał Rady potrzebna jest obecność co najmniej połowy jej składu. 

2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym. Na 

żądanie członka Rady głosowanie jest tajne. 

3. Powtórzenie głosowania może nastąpić w przypadku naruszenia zasad postępowania, na 

podstawie uchwały Rady podjętej na wniosek członka Rady zgłoszony najpóźniej w 

terminie określonym do zgłaszania zastrzeżeń do protokołu posiedzenia.] 

<Art. 21. 

1. Rada podejmuje uchwały w drodze głosowania albo w sposób określony w art. 31b 

ust. 1 i 3 oraz art. 31c ust. 2–5. 

2. Do ważności uchwał Rady podejmowanych w drodze głosowania potrzebna jest 

obecność co najmniej połowy jej składu. 

3. Głosowanie może zostać przeprowadzone również w trybie obiegowym. W takim 

przypadku do ważności uchwał Rady wymagane jest oddanie głosów przez co 

najmniej połowę jej składu. 

4. Rada podejmuje uchwały w drodze głosowania bezwzględną większością głosów, 

w głosowaniu jawnym. Na żądanie członka Rady głosowanie jest tajne. 

5. Powtórzenie głosowania może nastąpić w przypadku naruszenia zasad postępowania, 

na podstawie uchwały Rady podjętej na wniosek członka Rady zgłoszony najpóźniej 

w terminie określonym do zgłaszania zastrzeżeń do protokołu posiedzenia albo 

protokołu głosowania w trybie obiegowym.> 

 

<Art. 21a. 

Rada wykonuje kompetencję, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, przez Pierwsze 

Zgromadzenie Rady oraz Drugie Zgromadzenie Rady. 
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Art. 21b. 

1. Pierwsze Zgromadzenie Rady składa się z Ministra Sprawiedliwości, Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoby 

powołanej przez Prezydenta oraz czterech członków wybranych przez Sejm spośród 

posłów i dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów. 

2. Drugie Zgromadzenie Rady składa się z piętnastu członków wybranych spośród 

sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów 

wojskowych. 

Art. 21c. 

1. Pracami Pierwszego Zgromadzenia Rady oraz Drugiego Zgromadzenia Rady kierują 

Przewodniczący odpowiednio Pierwszego Zgromadzenia Rady oraz Drugiego 

Zgromadzenia Rady, wybrani spośród ich członków. Do Przewodniczącego 

Pierwszego Zgromadzenia Rady oraz Przewodniczącego Drugiego Zgromadzenia 

Rady stosuje się odpowiednio przepis art. 17 ust. 1. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego odpowiednio Pierwszego Zgromadzenia Rady 

albo Drugiego Zgromadzenia Rady posiedzeniom Pierwszego Zgromadzenia Rady 

albo Drugiego Zgromadzenia Rady przewodniczy oraz podpisuje uchwały najstarszy 

wiekiem członek. 

Art. 21d. 

Pierwsze Zgromadzenie Rady oraz Drugie Zgromadzenie Rady podejmują uchwały w 

drodze głosowania. Przepisy art. 21 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.> 

 

[Art. 22. 

1. Rada określa w regulaminie szczegółowy tryb swojego działania, z uwzględnieniem 

zastosowania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie w sprawie 

powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim i asesorskim, o którym mowa 

w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanego dalej 

"systemem teleinformatycznym". 

2. Regulamin Rady podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski".] 
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<Art. 22. 

1. Rada określa w regulaminie szczegółowy tryb swojego działania. 

2. Pierwsze Zgromadzenie Rady oraz Drugie Zgromadzenie Rady określają w 

regulaminach szczegółowy tryb swojego działania, z uwzględnieniem zastosowania 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie w sprawie powołania do 

pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, o którym mowa w art. 57 § 2 ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanego dalej 

„systemem teleinformatycznym”. 

3. Regulamin Rady i regulaminy Pierwszego Zgromadzenia Rady oraz Drugiego 

Zgromadzenia Rady podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”.> 

 

Art. 24. 

1. Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rady, zwanego dalej "Biurem". 

2. Biurem kieruje szef, którego powołuje i odwołuje Przewodniczący Rady po zasięgnięciu 

opinii Prezydium Rady. 

3. Organizację i tryb działania Biura określa regulamin uchwalany przez Radę. 

[4. Do pracowników Biura stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych.] 

<4. Do pracowników Biura stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 246 i 1139), z 

wyjątkiem wymogu odbycia stażu urzędniczego w sądzie lub prokuraturze, o którym 

mowa w art. 2 pkt 7 tej ustawy.> 

 

Art. 31. 

[1. W celu przygotowania sprawy indywidualnej do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady 

Przewodniczący wyznacza zespół. W skład zespołu wchodzi od trzech do pięciu członków 

Rady.] 

<1. W celu przygotowania do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady sprawy indywidualnej 

innej niż dotycząca powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu 

Najwyższego, stanowisku sędziowskim w sądzie powszechnym, sądzie 

administracyjnym albo sądzie wojskowym, albo stanowisku asesora sądowego w 

sądzie administracyjnym Przewodniczący wyznacza zespół. W skład zespołu wchodzi 

od trzech do pięciu członków Rady.> 
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2. Członkami zespołu nie mogą być sędziowie sądu, z którego działalnością sprawa jest 

związana, oraz sądu działającego w tym samym okręgu sądowym. 

3. Wyznaczony członek Rady może zostać wyłączony ze składu zespołu. O wyłączeniu 

decyduje Rada na wniosek członka. 

 

<Art. 31a. 

1. Pierwsze Zgromadzenie Rady oraz Drugie Zgromadzenie Rady kolejno i osobno 

rozpatrują i oceniają kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów 

Sądu Najwyższego, stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, sądach 

administracyjnych i sądach wojskowych oraz stanowiskach asesorów sądowych 

w sądach administracyjnych. 

2. Jeżeli na stanowisko, o którym mowa w ust. 1, zgłosił się więcej niż jeden kandydat, 

Pierwsze Zgromadzenie Rady oraz Drugie Zgromadzenie Rady rozpatrują i oceniają 

wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie, wydając ocenę każdego z kandydatów, w 

tym pozytywną nie więcej niż jednego z nich. 

3. Pierwsze Zgromadzenie Rady oraz Drugie Zgromadzenie Rady wydają oceny 

kandydatów w formie uchwały. 

Art. 31b. 

1. Wydanie pozytywnej oceny kandydata przez Pierwsze Zgromadzenie Rady oraz 

Drugie Zgromadzenie Rady jest równoznaczne z podjęciem przez Radę uchwały 

o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie tego 

kandydata na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, stanowisko sędziowskie 

w sądzie powszechnym, sądzie administracyjnym albo sądzie wojskowym, albo 

stanowisko asesora sądowego w sądzie administracyjnym. 

2. Jeżeli Pierwsze Zgromadzenie Rady oraz Drugie Zgromadzenie Rady wydały 

rozbieżne oceny kandydata, Pierwsze Zgromadzenie Rady lub Drugie Zgromadzenie 

Rady, które wydało ocenę pozytywną, może podjąć uchwałę o skierowaniu 

kandydatury do rozpatrzenia i oceny przez Radę w pełnym składzie. Jeżeli Pierwsze 

Zgromadzenie Rady oraz Drugie Zgromadzenie Rady podejmą uchwały, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, Rada rozpatruje i ocenia obydwie kandydatury łącznie, 

wydając ocenę każdego z kandydatów, w tym pozytywną nie więcej niż jednego z 

nich.  
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wydanie przez Radę pozytywnej oceny 

kandydata wymaga uzyskania większości 2/3 głosów ustawowej liczby członków 

Rady. Wydanie pozytywnej oceny kandydata jest równoznaczne z podjęciem przez 

Radę uchwały o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku 

o powołanie tego kandydata na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, stanowisko 

sędziowskie w sądzie powszechnym, sądzie administracyjnym albo sądzie 

wojskowym, albo stanowisko asesora sądowego w sądzie administracyjnym. 

Art. 31c. 

1. Wniosek o powołanie kandydata na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, 

stanowisko sędziowskie w sądzie powszechnym, sądzie administracyjnym albo sądzie 

wojskowym, albo stanowisko asesora sądowego w sądzie administracyjnym 

przedstawia się Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w przypadku, o 

którym mowa w art. 31b ust. 1, albo w przypadku wydania przez Radę pozytywnej 

oceny kandydata, o której mowa w art. 31b ust. 2. 

2. W przypadku gdy Pierwsze Zgromadzenie Rady oraz Drugie Zgromadzenie Rady 

wydały oceny kandydatów nieobejmujące pozytywnej oceny żadnego z nich oraz w 

przypadku gdy Rada wydała ocenę kandydatów, o której mowa w art. 31b ust. 2, 

nieobejmującą pozytywnej oceny żadnego z nich, podjęcie ostatniej uchwały w 

sprawie jest równoznaczne z podjęciem przez Radę uchwały o nieprzedstawieniu 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie któregokolwiek 

kandydata na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, stanowisko sędziowskie 

w sądzie powszechnym, sądzie administracyjnym albo sądzie wojskowym, albo 

stanowisko asesora sądowego w sądzie administracyjnym. 

3. W przypadku gdy Pierwsze Zgromadzenie Rady oraz Drugie Zgromadzenie Rady 

wydały rozbieżne oceny kandydatów i Pierwsze Zgromadzenie Rady lub Drugie 

Zgromadzenie Rady nie podjęło uchwały o skierowaniu kandydatury do 

rozpatrzenia i oceny przez Radę w pełnym składzie, upływ 60 dni od daty podjęcia 

ostatniej uchwały Pierwszego Zgromadzenia Rady albo Drugiego Zgromadzenia 

Rady w sprawie jest równoznaczny z podjęciem przez Radę uchwały o 

nieprzedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie 

któregokolwiek kandydata na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, stanowisko 

sędziowskie w sądzie powszechnym, sądzie administracyjnym albo sądzie 

wojskowym, albo stanowisko asesora sądowego w sądzie administracyjnym. 



- 10 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. W przypadku gdy Pierwsze Zgromadzenie Rady oraz Drugie Zgromadzenie Rady 

wydały rozbieżne oceny kandydatów i Pierwsze Zgromadzenie Rady lub Drugie 

Zgromadzenie Rady podjęło uchwałę o skierowaniu kandydatury do rozpatrzenia i 

oceny przez Radę w pełnym składzie, a Rada nie wydała oceny kandydatów, o której 

mowa w art. 31b ust. 2, upływ 60 dni od daty podjęcia ostatniej uchwały Pierwszego 

Zgromadzenia Rady albo Drugiego Zgromadzenia Rady w sprawie jest 

równoznaczny z podjęciem przez Radę uchwały o nieprzedstawieniu Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie któregokolwiek kandydata na 

stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, stanowisko sędziowskie w sądzie 

powszechnym, sądzie administracyjnym albo sądzie wojskowym, albo stanowisko 

asesora sądowego w sądzie administracyjnym. 

5. Uchwałę Rady w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 

wniosku o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, stanowisko 

sędziowskie w sądzie powszechnym, sądzie administracyjnym albo sądzie 

wojskowym, albo stanowisko asesora sądowego w sądzie administracyjnym, 

sporządzoną na podstawie uchwał o wydaniu ocen kandydatów, podpisuje 

Przewodniczący Rady. Uchwała Rady obejmuje rozstrzygnięcia w przedmiocie 

przedstawienia wniosku o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, 

stanowisko sędziowskie w sądzie powszechnym, sądzie administracyjnym albo sądzie 

wojskowym, albo stanowisko asesora sądowego w sądzie administracyjnym 

w stosunku do każdego z kandydatów. 

6. Imiona i nazwiska kandydatów, uchwały Pierwszego Zgromadzenia Rady oraz 

Drugiego Zgromadzenia Rady wraz z uzasadnieniem, a także uchwały Rady wraz 

z uzasadnieniem umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Art. 31d. 

Od uchwał Pierwszego Zgromadzenia Rady oraz Drugiego Zgromadzenia Rady, a także 

od uchwały Rady w przedmiocie wydania oceny kandydata, o której mowa w art. 31b 

ust. 2, nie przysługuje odwołanie.> 

 

Art. 32. 

1. Pisma w sprawach rozpatrywanych przez Radę doręcza się uczestnikom postępowania za 

zwrotnym poświadczeniem odbioru. 



- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[1a. Pisma i inne dokumenty w rozpatrywanych przez Radę sprawach indywidualnych, 

dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego 

albo asesora sądowego, a także uchwały Rady podjęte w tych sprawach, 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.] 

<1a. Pisma i inne dokumenty w sprawach indywidualnych, dotyczących powołania do 

pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego, a także uchwały 

podjęte w tych sprawach, 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.> 

2. Uchwały Rady doręcza się w odpisach uwierzytelnionych przez Biuro Rady. 

3. Akta spraw są dostępne dla uczestników postępowania z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych. Uczestnicy 

postępowania mogą przeglądać akta spraw oraz sporządzać odpisy lub wyciągi z tych akt. 

Na pisemny wniosek uczestnik postępowania może otrzymać odpisy i wyciągi z akt, z 

potwierdzeniem przez Biuro Rady ich zgodności z oryginałami. 

 

Art. 33. 

[1. W sprawach indywidualnych Rada podejmuje uchwały po wszechstronnym rozważeniu 

sprawy, na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz wyjaśnień uczestników 

postępowania lub innych osób, jeżeli zostały złożone. 

2. W uzasadnionych przypadkach Rada może żądać osobistego stawiennictwa uczestnika 

postępowania lub złożenia przez niego pisemnych wyjaśnień, a także uzupełnienia 

materiałów sprawy. Przepis art. 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

<1. W sprawach indywidualnych Rada, Pierwsze Zgromadzenie Rady oraz Drugie 

Zgromadzenie Rady podejmują uchwały po wszechstronnym rozważeniu sprawy, na 

podstawie udostępnionej dokumentacji oraz wyjaśnień uczestników postępowania 

lub innych osób, jeżeli zostały złożone. 

2. W uzasadnionych przypadkach Rada, Pierwsze Zgromadzenie Rady oraz Drugie 

Zgromadzenie Rady mogą żądać osobistego stawiennictwa uczestnika postępowania 
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lub złożenia przez niego pisemnych wyjaśnień, a także uzupełnienia materiałów 

sprawy. Przepis art. 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

3. Wyjaśnienia kandydata do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego albo asesora 

sądowego oraz materiały uzupełniające mogą być składane także za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. 

 

[Art. 34. 

1. Przygotowując do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Rady kandydatów na stanowiska 

sędziowskie lub asesorskie, zespół przyjmuje stanowisko bezwzględną większością głosów 

w obecności wszystkich swoich członków. 

2. Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest jawne, chyba że zespół większością 

głosów podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym. 

3. Stanowisko zespołu w sprawach, o których mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia. 

4. Posiedzenia zespołu w sprawach, o których mowa w ust. 1, są protokołowane. 

Art. 35. 

1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie albo asesorskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, 

zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów. 

2. Przy ustalaniu kolejności kandydatów na liście zespół kieruje się przede wszystkim oceną 

kwalifikacji kandydatów, a ponadto uwzględnia: 

1)   doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne 

dokumenty dołączone do karty zgłoszenia; 

2)   opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego 

sędziów.] 

 

[Art. 36.
 

1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie albo asesorskie swoje kandydatury zgłosiły osoby 

wykonujące zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza albo zajmujące stanowisko 

prokuratora, asesora prokuratorskiego, radcy lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, o posiedzeniu zespołu zawiadamia się odpowiednio: Naczelną 

Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Krajową 

Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Prezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, 

Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady 

Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Prezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej może wziąć udział w posiedzeniu zespołu z głosem doradczym.] 

<Art. 36. 

1. Jeżeli na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, stanowisko sędziowskie w sądzie 

powszechnym, sądzie administracyjnym albo sądzie wojskowym, albo stanowisko 

asesora sądowego w sądzie administracyjnym swoje kandydatury zgłosiły osoby 

wykonujące zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza albo zajmujące 

stanowisko prokuratora, radcy lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, o posiedzeniach Pierwszego Zgromadzenia Rady oraz 

Drugiego Zgromadzenia Rady zawiadamia się odpowiednio Naczelną Radę 

Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, 

Prokuratora Krajowego oraz Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, 

Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, Prokuratora 

Krajowego oraz Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może 

wziąć udział w posiedzeniach Pierwszego Zgromadzenia Rady oraz Drugiego 

Zgromadzenia Rady z głosem doradczym.> 

 

[Art. 37. 

1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, Rada rozpatruje i 

ocenia wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie. W takim przypadku Rada podejmuje 

uchwałę obejmującą rozstrzygnięcia w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie 

do pełnienia urzędu sędziego w stosunku do wszystkich kandydatów. 

1a. Jeżeli na stanowisko asesorskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, Rada rozpatruje i 

ocenia wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie. W takim przypadku Rada podejmuje 

uchwałę obejmującą rozstrzygnięcia w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie 

do pełnienia urzędu asesora sądowego w stosunku do wszystkich kandydatów. 

2. Imiona i nazwiska kandydatów, stanowisko zespołu oraz uchwałę Rady wraz z 

uzasadnieniem umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.] 
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Art. 42. 

1. Uchwały Rady w sprawach indywidualnych wymagają uzasadnienia. 

2. Uzasadnienie uchwały sporządza się w terminie miesiąca od jej podjęcia. 

[3. Uchwały w sprawach indywidualnych doręcza się uczestnikom postępowania wraz z 

uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego.] 

<3. Uchwały Rady w sprawach indywidualnych doręcza się uczestnikom postępowania 

wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie wniesienia odwołania do Sądu 

Najwyższego.> 

 

Art. 43. 

1. Uchwała Rady staje się prawomocna, jeżeli nie przysługuje od niej odwołanie. 

[2. Jeżeli uchwały, o której mowa w art. 37 ust. 1 lub 1a, nie zaskarżyli wszyscy uczestnicy 

postępowania, uchwała ta staje się prawomocna w części obejmującej rozstrzygnięcia o 

nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego lub urzędu asesora 

sądowego tych uczestników postępowania, którzy nie wnieśli odwołania.] 

<2. Jeżeli uchwały, o której mowa w art. 31c ust. 5, nie zaskarżyli wszyscy uczestnicy 

postępowania, uchwała ta staje się prawomocna w części obejmującej rozstrzygnięcia o 

nieprzedstawieniu wniosku o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, 

stanowisko sędziowskie w sądzie powszechnym, sądzie administracyjnym albo sądzie 

wojskowym, albo stanowisko asesora sądowego w sądzie administracyjnym tych 

uczestników postępowania, którzy nie wnieśli odwołania.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 358, 2103 i 2261) 

 

Art. 10. 

§ 1. Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych, zwane dalej "Zgromadzeniem", tworzą 

sędziowie sądów wojskowych. 
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§ 2. Zgromadzeniu przewodniczą - na przemian - prezesi wojskowych sądów okręgowych. 

Kadencja przewodniczącego trwa 2 lata. 

§ 3. Do zadań Zgromadzenia należy: 

1)   przedstawianie Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów 

wojskowych sądów garnizonowych oraz wojskowych sądów okręgowych; 

[2)   wybór członka Krajowej Rady Sądownictwa;] 

3)   wybór członków kolegiów wojskowych sądów okręgowych; 

4)   (uchylony); 

5)   wybór kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego i wybór zastępcy rzecznika 

dyscyplinarnego; 

6)   wysłuchanie informacji Ministra Sprawiedliwości o działalności sądów wojskowych 

oraz wyrażanie opinii w tym zakresie; 

7)   podejmowanie działań w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych sędziów i 

działalności sądów wojskowych; 

8)   wypowiadanie się w sprawach obowiązków i praw sędziów; 

9)   wyrażanie opinii w sprawach zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa, 

Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Obrony Narodowej. 

§ 4. Do wyboru oraz wyrażania opinii, o których mowa w § 3, wymagana jest obecność 

przynajmniej dwóch trzecich liczby członków Zgromadzenia, a uchwały w tych sprawach 

zapadają bezwzględną większością głosów. 

§ 5. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w § 3 pkt 1-5, a ponadto jeżeli 

żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków Zgromadzenia. 

§ 6. Sędziowie sądów wojskowych są obowiązani brać udział w posiedzeniach Zgromadzenia. 

§ 7. Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje jego 

przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, Ministra 

Obrony Narodowej, albo na wniosek jednej piątej liczby członków Zgromadzenia. 

§ 8. Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych 

określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie. 
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USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1066 i 2261) 

 

Art. 24. 

§ 1. Zgromadzenie ogólne składa się z sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

§ 1a. W zgromadzeniu ogólnym mogą uczestniczyć asesorzy sądowi, bez prawa udziału w 

głosowaniu. 

§ 2. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego jest prezes wojewódzkiego sądu 

administracyjnego, który zwołuje zgromadzenie ogólne co najmniej raz w roku. 

§ 3. Do podjęcia uchwał zgromadzenia ogólnego wymagana jest obecność przynajmniej 

połowy liczby jego członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. 

§ 4. Zgromadzenie ogólne: 

1)   rozpatruje informację prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o rocznej 

działalności sądu; 

2)   przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów 

wojewódzkiego sądu administracyjnego; 

3)   wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania prezesa wojewódzkiego sądu 

administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesa 

wojewódzkiego sądu administracyjnego; 

4)   ustala skład liczbowy kolegium sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w 

jego składzie; 

[5)   wybiera spośród członków zgromadzenia ogólnego dwóch przedstawicieli, którzy 

uczestniczą w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 

wybierającym członków Krajowej Rady Sądownictwa; 

6)   zgłasza kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa;] 

7)   rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez prezesa wojewódzkiego sądu 

administracyjnego lub zgłoszone przez członków zgromadzenia ogólnego. 

 

 

 

 

 



- 17 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254, 

2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38) 

 

Art. 16. 

§ 1. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego należy: 

[1)   uchwalanie regulaminów wyborów kandydatów na stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz członków Krajowej Rady 

Sądownictwa;] 

<1) uchwalanie regulaminów wyborów kandydatów na stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;> 

2)   dokonywanie wyboru kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego; 

3)   dokonywanie wyboru dwóch kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego i przedstawianie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 

[4)   dokonywanie wyboru dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa;] 

5)   rozpatrywanie i przyjmowanie projektu informacji Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego o działalności Sądu Najwyższego oraz o istotnych problemach 

wynikających z bieżącego orzecznictwa; 

6)   podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach dotyczących Sądu Najwyższego; 

7)   rozpatrywanie innych spraw z inicjatywy Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 

Prezesów Sądu Najwyższego, Kolegium Sądu Najwyższego lub co najmniej 

dziesięciu sędziów Sądu Najwyższego. 

§ 2. Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego przewodniczy Pierwszy Prezes 

Sądu Najwyższego. 

§ 3. Do podjęcia uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego wymagana 

jest obecność co najmniej 2/3 sędziów każdej z izb. Uchwały zapadają zwykłą 

większością głosów. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2-4, a 

ponadto, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków Zgromadzenia. 

 

 


