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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 20 grudnia 2019 r.  

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 30) 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 52, 55, 60, 125, 1465 i 1495) 

Art. 3. 

§ 1. Sędziowie tworzą samorząd sędziowski. 

§ 2. Organami samorządu sędziowskiego są: 

[1)   zgromadzenie ogólne sędziów apelacji; 

2)   zgromadzenie ogólne sędziów okręgu; 

3)   zebranie sędziów danego sądu.] 

<1) zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego; 

2) zgromadzenie ogólne sędziów sądu okręgowego; 

3) zgromadzenie ogólne sędziów sądu rejonowego.> 

 

Art. 9a. 

§ 1. Wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów, o której mowa w art. 8 pkt 

2, sprawują prezesi sądów. 

[§ 2. Zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów, o której mowa w art. 8 pkt 

2, sprawuje Minister Sprawiedliwości przez służbę nadzoru, którą stanowią sędziowie 

delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie art. 77.] 

<§ 2. Zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów, o której mowa w 

art. 8 pkt 2, sprawuje Minister Sprawiedliwości przez służbę nadzoru, którą 

stanowią sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie art. 77 

oraz, w zakresie nadzoru nad prowadzeniem ksiąg wieczystych, rejestru zastawów i 

Krajowego Rejestru Sądowego, referendarze sądowi delegowani do Ministerstwa 

Sprawiedliwości na podstawie art. 151a § 5.> 
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<Art. 9c. 

Ilekroć przepis ustawy przewiduje zasięgnięcie opinii kolegium albo zgromadzenia 

ogólnego bez wskazania terminu, w razie niewyrażenia opinii w dniu, na który zostało 

zwołane posiedzenie w celu jej wydania, uważa się, że opinia jest pozytywna. 

 

Art. 9d. 

Przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być sprawy 

polityczne, w szczególności zabronione jest podejmowanie uchwał podważających 

zasady funkcjonowania władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych 

organów.> 

Art. 22a. 

[§ 1. Prezes sądu apelacyjnego w sądzie apelacyjnym po zasięgnięciu opinii kolegium sądu 

apelacyjnego, prezes sądu okręgowego w sądzie okręgowym po zasięgnięciu opinii 

kolegium sądu okręgowego a prezes sądu rejonowego w sądzie rejonowym po 

zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu okręgowego ustalają, najpóźniej do końca 

listopada każdego roku, podział czynności, który określa:] 

<Prezes sądu apelacyjnego w sądzie apelacyjnym po zasięgnięciu opinii kolegium sądu 

apelacyjnego, prezes sądu okręgowego w sądzie okręgowym po zasięgnięciu opinii 

kolegium sądu okręgowego a prezes sądu rejonowego w sądzie rejonowym po 

zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu okręgowego ustalają podział czynności, 

który określa:> 

1)   przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu, 

2)   zakres obowiązków sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych i sposób ich 

uczestniczenia w przydziale spraw, 

3)   plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych 

- przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w 

rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego 

rozmieszczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w wydziałach sądu 

i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego 

postępowania sądowego. 

§ 1a. Asesorów sądowych przydziela się do wydziałów, zgodnie z wyborem dokonanym w 

trybie art. 33a ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624, 1045, 1443 i 1669). 
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§ 2. Do wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału gospodarczego do spraw rejestru 

zastawów przydziela się wyłącznie referendarzy sądowych, chyba że nie jest to możliwe. 

§ 3. Jeżeli do wydziałów, o których mowa w § 2, przydzielono wyłącznie referendarzy 

sądowych, czynności, do których referendarze nie są uprawnieni, włącza się do zakresu 

obowiązków sędziów i asesorów sądowych orzekających w innych wydziałach. 

§ 4. Prezes sądu może ustalić nowy podział czynności w całości lub części w każdym czasie, 

jeżeli przemawiają za tym względy, o których mowa w § 1. W przypadku asesorów 

sądowych, o których mowa w § 1a, zmiana zakresu obowiązków skutkująca 

przeniesieniem do innego wydziału sądu jest możliwa w przypadkach szczególnie 

uzasadnionych, nie wcześniej jednak niż po upływie roku służby i tylko raz. 

§ 4a. Przeniesienie sędziego do innego wydziału wymaga zgody sędziego. 

§ 4b. Nie wymaga zgody sędziego przeniesienie go do innego wydziału, jeżeli: 

1)   przeniesienie następuje do wydziału, w którym rozpoznaje się sprawy z tego samego 

zakresu; 

2)   żaden inny sędzia w wydziale, z którego następuje przeniesienie, nie wyraził zgody na 

przeniesienie; 

3)   przenoszony sędzia jest przydzielony do wydziału, o którym mowa w § 2. 

§ 4c. Przepisów § 4b pkt 1 i 2 nie stosuje się do sędziego, którego w okresie trzech lat 

przeniesiono do innego wydziału bez jego zgody. Przy przeniesieniu sędziego do innego 

wydziału bez jego zgody w przypadku, o którym mowa w § 4b pkt 2, bierze się pod 

uwagę w szczególności staż pracy sędziów w wydziale, z którego następuje przeniesienie. 

§ 5. Sędzia lub asesor sądowy, któremu zmieniono podział czynności w sposób skutkujący 

zmianą zakresu jego obowiązków, w szczególności przeniesieniem do innego wydziału 

sądu, może odwołać się do Krajowej Rady Sądownictwa w terminie siedmiu dni od dnia 

otrzymania nowego zakresu obowiązków. Odwołanie nie przysługuje w przypadku: 

1)   przeniesienia do wydziału, w którym rozpoznaje się sprawy z tego samego zakresu; 

2)   powierzenia obowiązków w tym samym wydziale na zasadach obowiązujących 

pozostałych sędziów, a w szczególności odwołania przydziału do sekcji lub innej formy 

specjalizacji. 

§ 6. Odwołanie, o którym mowa w § 5, wnosi się za pośrednictwem prezesa sądu, który 

dokonał podziału czynności objętego odwołaniem. Prezes sądu przekazuje odwołanie 

Krajowej Radzie Sądownictwa w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania wraz ze 

stanowiskiem w sprawie. Krajowa Rada Sądownictwa podejmuje uchwałę uwzględniającą 
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albo oddalającą odwołanie sędziego, mając na uwadze względy, o których mowa w § 1. 

Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie odwołania, o którym mowa w § 5, nie 

wymaga uzasadnienia. Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa odwołanie nie 

przysługuje. Do czasu podjęcia uchwały sędzia lub asesor sądowy wykonuje obowiązki 

dotychczasowe. 

Art. 23. 

§ 1. Prezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu 

apelacyjnego albo sądu okręgowego. Po powołaniu prezesa sądu apelacyjnego Minister 

Sprawiedliwości przedstawia go właściwemu [zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji] 

<zgromadzeniu ogólnemu sędziów sądu apelacyjnego>. 

§ 2. Wiceprezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów 

sądu apelacyjnego albo sądu okręgowego, na wniosek prezesa tego sądu. 

 

Art. 24. 

§ 1. Prezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu 

apelacyjnego, sądu okręgowego albo sądu rejonowego. Po powołaniu prezesa sądu 

okręgowego Minister Sprawiedliwości przedstawia go właściwemu [zgromadzeniu 

ogólnemu sędziów okręgu]  <zgromadzeniu ogólnemu sędziów sądu okręgowego>. 

§ 2. Wiceprezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu 

apelacyjnego, sądu okręgowego albo sądu rejonowego, na wniosek prezesa tego sądu. 

 

Art. 25. 

§ 1. Prezesa sądu rejonowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu 

okręgowego albo sądu rejonowego. Po powołaniu prezesa sądu rejonowego Minister 

Sprawiedliwości albo prezes przełożonego sądu apelacyjnego albo sądu okręgowego 

przedstawia go [zebraniu sędziów danego] <zgromadzeniu sędziów> sądu rejonowego. 

§ 2. Wiceprezesa sądu rejonowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu 

okręgowego albo sądu rejonowego, na wniosek prezesa tego sądu. 

 

[Art. 28. 

§ 1. Kolegium sądu apelacyjnego składa się z pięciu członków, wybieranych przez zebranie 

sędziów sądu apelacyjnego spośród sędziów tego sądu, a także z prezesa sądu 
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apelacyjnego. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym; do ważności wyborów 

wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy wszystkich członków zebrania. 

§ 1a. Każdemu z sędziów biorących udział w wyborach, o których mowa w § 1, przysługuje 

jeden głos. W skład kolegium wybrani zostają sędziowie, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych na co najmniej dwóch kandydatów, 

pierwszeństwo przysługuje sędziemu z najdłuższym stażem pracy na stanowisku sędziego. 

§ 2. Przewodniczącym kolegium sądu apelacyjnego jest prezes tego sądu, a w razie jego 

nieobecności - najstarszy służbą członek kolegium. 

§ 3. Kadencja kolegium sądu apelacyjnego trwa trzy lata. 

§ 4. Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana obecność co 

najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu apelacyjnego. Prezes sądu nie bierze 

udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku wyrażania przez kolegium opinii w 

sprawach, w których decyzje należą do jego kompetencji. W przypadku równej liczby 

głosów, przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium. 

§ 5. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków 

kolegium sądu apelacyjnego. 

§ 5a. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący kolegium może zarządzić 

przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym. 

§ 5b. W przypadku przeprowadzania głosowania w trybie obiegowym nie można zarządzić 

głosowania tajnego. 

§ 5c. Głosowanie w trybie obiegowym jest ważne, jeżeli w terminie wyznaczonym na zajęcie 

stanowiska głos odda co najmniej połowa członków kolegium. 

§ 5d. Głosowania w trybie obiegowym nie przeprowadza się, jeżeli sprzeciw zgłosi chociażby 

jeden z członków kolegium. 

§ 6. Kolegium sądu apelacyjnego zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał. Posiedzenia kolegium zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej 

inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium. 

§ 7. W posiedzeniach kolegium sądu apelacyjnego uczestniczy z głosem doradczym dyrektor 

sądu apelacyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 29 § 1 pkt 3. 

§ 8. Kadencja członka kolegium wygasa przed jej upływem w przypadku: 

1)   rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego; 

2)   przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku; 
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3)   przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe albo powołania na inne stanowisko 

sędziowskie; 

4)   złożenia przez sędziego rezygnacji z członkostwa w kolegium. 

§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 8, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

Kadencja nowo wybranego członka trwa do czasu upływu kadencji pozostałych członków 

kolegium.] 

<Art. 28. 

§ 1. Kolegium sądu apelacyjnego składa się z: 

1) prezesa sądu apelacyjnego; 

2) prezesów sądów okręgowych z obszaru właściwości sądu apelacyjnego. 

§ 2. Członek kolegium może upoważnić do udziału w posiedzeniu kolegium sędziego 

sądu, którego jest prezesem.  

§ 3. Przewodniczącym kolegium sądu apelacyjnego jest prezes tego sądu, a w razie jego 

nieobecności – najstarszy służbą członek kolegium. 

§ 4. Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwały jest wymagana 

obecność co najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu apelacyjnego. 

Prezes sądu nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku wyrażania 

przez kolegium opinii w sprawach, w których decyzje należą do jego kompetencji. W 

przypadku równej liczby głosów, przesądza głos przewodniczącego, a jeżeli prezes 

sądu apelacyjnego nie bierze udziału w głosowaniu przesądza głos najstarszego 

służbą członka kolegium. 

§ 5. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych 

członków kolegium sądu apelacyjnego. 

§ 6. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący kolegium może zarządzić 

przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym. Głosowanie jest wówczas jawne. 

Głosowanie w trybie obiegowym jest ważne, jeżeli w terminie wyznaczonym na 

zajęcie stanowiska głos odda co najmniej połowa członków kolegium. 

§ 7. W posiedzeniach kolegium zwoływanych w celu zaopiniowania kandydatów na 

stanowiska sędziów sądu apelacyjnego mogą uczestniczyć, z prawem udziału 

w głosowaniu wyłącznie w tych sprawach, delegaci zgromadzenia ogólnego sędziów 

sądu apelacyjnego.  
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§ 8. Kolegium sądu apelacyjnego zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz na kwartał. Posiedzenia kolegium zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej 

inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium. 

§ 9. W posiedzeniu kolegium sądu apelacyjnego, na którym ma być wyrażona opinia o 

projekcie planu finansowego, o którym mowa w art. 178 § 1, uczestniczy dyrektor 

sądu apelacyjnego.> 

Art. 29. 

§ 1. Kolegium sądu apelacyjnego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto: 

1)    wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo 

powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie apelacyjnym oraz wyraża opinię 

w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków; 

<1a) opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego;> 

2)   rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów; 

3)   wyraża opinię o projekcie planu finansowego, o którym mowa w art. 178 § 1; 

4)   wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów; 

5)   wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki; 

6)   wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu apelacyjnego, 

Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości. 

§ 2. (uchylony). 

[Art. 30. 

§ 1. Kolegium sądu okręgowego składa się z: 

1)   prezesa sądu okręgowego; 

2)   najstarszego służbą wiceprezesa sądu okręgowego; 

3)   przedstawicieli sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego, wybranych 

przez zebrania sędziów spośród sędziów danego sądu rejonowego, po jednym z każdego 

sądu rejonowego; 

4)   dwóch przedstawicieli sądu okręgowego wybranych przez zebranie sędziów spośród 

sędziów tego sądu. 

§ 2. Do kolegium sądu okręgowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 28, z tym że 

przewodniczącym kolegium sądu okręgowego jest prezes tego sądu, a w razie jego 

nieobecności - najstarszy służbą wiceprezes sądu okręgowego.] 
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<Art. 30. 

§ 1. Kolegium sądu okręgowego składa się z: 

1) prezesa sądu okręgowego; 

2) prezesów sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego. 

§ 2. Do kolegium sądu okręgowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 28 § 2–6, 8 i 9. 

§ 3. W posiedzeniach kolegium zwoływanych w celu zaopiniowania kandydatów na 

stanowiska sędziów sądu okręgowego mogą uczestniczyć, z prawem udziału 

w głosowaniu wyłącznie w tych sprawach, delegaci zgromadzenia ogólnego sędziów 

sądu okręgowego. 

§ 4. W posiedzeniach kolegium zwoływanych w celu zaopiniowania kandydatów na 

stanowiska sędziów sądu rejonowego mogą uczestniczyć, z prawem udziału 

w głosowaniu wyłącznie w tych sprawach, delegaci zgromadzeń ogólnych sądów 

rejonowych z okręgu sądowego.> 

Art. 31. 

§ 1. Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto: 

1)    wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo 

powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię 

w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków; 

<1a) opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądów 

rejonowych;> 

2)   rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów; 

3)   wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1; 

4)    wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów 

rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym; 

4a)  (uchylony); 

5)    wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających 

zasady etyki; 

6)   wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, 

prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości. 

§ 2. W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może 

zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na [zebraniu sędziów] <zgromadzeniu 

ogólnym sędziów tego sądu>. 

§ 3. (uchylony). 
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Art. 31a. 

§ 1. Dyrektor sądu: 

1)   kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1; 

2)   wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi 

jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania 

mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach; 

3)   jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz 

reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, 

asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów 

sędziów oraz kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych 

specjalistów; 

4)   określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych 

stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem 

sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i 

asystentów sędziów; 

5)   reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu; 

6)   dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 

2 tej ustawy. 

§ 2. Dyrektor sądu apelacyjnego sporządza roczne sprawozdanie z działalności sądów 

działających na obszarze apelacji, w zakresie powierzonych mu zadań, na podstawie 

sprawozdań z działalności sądów okręgowych lub rejonowych, sporządzonych przez 

dyrektorów tych sądów, w zakresie powierzonych im zadań. 

§ 3. W terminie do końca kwietnia każdego roku dyrektor sądu apelacyjnego, za 

pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii [zgromadzenia 

ogólnego sędziów apelacji] <zgromadzenia ogólnego sędziów sądu apelacyjnego>, 

przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie za rok poprzedni. 

 

[Art. 33. 

§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji składa się z sędziów sądu apelacyjnego, 

przedstawicieli sędziów sądów okręgowych działających na obszarze apelacji, w liczbie 

odpowiadającej liczbie sędziów sądu apelacyjnego, oraz przedstawicieli sędziów sądów 

rejonowych działających na obszarze apelacji, w tej samej liczbie. Liczbę przedstawicieli 
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sędziów poszczególnych sądów okręgowych oraz liczbę przedstawicieli sędziów sądów 

rejonowych, działających w poszczególnych okręgach sądowych, ustala kolegium sądu 

apelacyjnego, proporcjonalnie do liczby sędziów, odpowiednio, w danym sądzie 

okręgowym lub w sądach rejonowych działających w danym okręgu. 

§ 2. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji jest prezes sądu 

apelacyjnego. W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego pełni 

najstarszy służbą wiceprezes sądu apelacyjnego. 

§ 2a. Zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji, na którym ma być wyrażona opinia o 

informacji rocznej o działalności sądów, o której mowa w art. 37h § 1, przewodniczy 

sędzia wybrany na tym zgromadzeniu. 

§ 3. Członkowie zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji są obowiązani brać udział w 

posiedzeniach zgromadzenia. Delegowanie na podstawie art. 77 nie zwalnia członka 

zgromadzenia od tego obowiązku. 

§ 4. Sędziowie niebędący członkami zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji mogą brać 

udział w posiedzeniach zgromadzenia, bez prawa głosu i wyboru. 

§ 5. Uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji zapadają bezwzględną większością 

głosów. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 34 pkt 1 i 4, a ponadto 

jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków zgromadzenia. 

§ 6. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji zbiera się co najmniej raz w roku; posiedzenia 

zgromadzenia zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek 

kolegium sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego, jednej piątej liczby członków 

zgromadzenia albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości. O terminie zgromadzenia 

prezes sądu apelacyjnego zawiadamia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

przedstawiając planowany porządek obrad, a jeżeli w porządku obrad przewidziano ocenę 

kandydatów na stanowiska sędziowskie, jednocześnie zarządza wyłożenie sporządzonych 

ocen kwalifikacji kandydatów w sekretariacie prezesa sądu apelacyjnego oraz w 

sekretariatach prezesów sądów okręgowych na obszarze apelacji, do zapoznania się przez 

członków zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji. 

§ 7. Przedstawicieli sędziów sądów okręgowych oraz przedstawicieli sędziów sądów 

rejonowych wybierają, na okres trzech lat, zgromadzenia ogólne sędziów okręgu z 

obszaru apelacji. 

§ 8. Kadencja członka zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji wygasa w przypadku: 

1)   rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego; 
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2)   przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku; 

3)   przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe albo powołania na inne stanowisko 

sędziowskie; 

4)   złożenia przez sędziego, o którym mowa w § 7, rezygnacji z członkostwa w zgromadzeniu. 

§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 8, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

Kadencja nowo wybranego członka trwa do czasu upływu kadencji pozostałych 

wybranych członków zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji. 

§ 10. Jeżeli zgromadzenie ogólne sędziów apelacji, utworzone na podstawie § 1, miałoby 

liczyć więcej niż stu dwudziestu sześciu członków, jego funkcje wykonuje zgromadzenie 

przedstawicieli sędziów apelacji, w skład którego wchodzi czterdziestu przedstawicieli 

sędziów sądu apelacyjnego, czterdziestu przedstawicieli sędziów sądów okręgowych i 

czterdziestu przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających na obszarze 

apelacji. Liczbę przedstawicieli sędziów poszczególnych sądów okręgowych oraz liczbę 

przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających w poszczególnych okręgach 

sądowych, ustala kolegium sądu apelacyjnego, proporcjonalnie do liczby sędziów, 

odpowiednio, w danym sądzie okręgowym i w poszczególnych sądach rejonowych, 

działających w danym okręgu. 

§ 11. Do zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji stosuje się odpowiednio przepisy § 2-

9, z tym że wyboru przedstawicieli sędziów sądu apelacyjnego dokonuje zebranie sędziów 

danego sądu apelacyjnego. 

§ 12. Wybory przedstawicieli, o których mowa w § 7 i 11, odbywają się w głosowaniu tajnym. 

Do ważności wyborów jest wymagany udział w głosowaniu co najmniej połowy wszystkich 

członków zgromadzenia lub zebrania. W przypadku równej liczby głosów oddanych na co 

najmniej dwóch kandydatów pierwszeństwo przysługuje sędziemu z najdłuższym stażem 

pracy na stanowisku sędziego.] 

<Art. 33. 

§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego składa się z sędziów tego sądu. 

Mogą w nim uczestniczyć sędziowie delegowani do pełnienia obowiązków sędziego w 

tym sądzie, bez prawa udziału w głosowaniu. 

§ 2. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego sędziów sądu apelacyjnego jest prezes 

sądu apelacyjnego. W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego 

pełni najstarszy służbą wiceprezes sądu apelacyjnego. 
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§ 3. Udział w posiedzeniu zgromadzenia ogólnego sędziów sądu apelacyjnego jest 

obowiązkowy, o ile zarządzi tak prezes sądu apelacyjnego. 

§ 4. Sędziowie niebędący członkami zgromadzenia ogólnego sędziów sądu apelacyjnego 

mogą brać udział w posiedzeniach zgromadzenia, bez prawa udziału w głosowaniu. 

§ 5. Uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów sądu apelacyjnego zapadają zwykłą 

większością głosów obecnych członków zgromadzenia. Głosowanie jest imienne. 

Lista oddanych głosów jest jawna i stanowi załącznik do uchwały. 

§ 6. Zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego zbiera się co najmniej raz w roku; 

posiedzenia zgromadzenia zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej inicjatywy lub 

na wniosek kolegium sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego, jednej piątej 

liczby członków zgromadzenia albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości. O 

terminie zgromadzenia prezes sądu apelacyjnego zawiadamia z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem, przedstawiając planowany porządek obrad.> 

 

[Art. 34. 

Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji realizuje zadania określone w ustawach, a w 

szczególności: 

1)  opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów sądów 

okręgowych, działających na obszarze apelacji; 

2)    (uchylony); 

3)   wyraża opinię o informacji rocznej o działalności sądów, o której mowa w art. 37h § 1, 

sporządzonej przez prezesa sądu apelacyjnego; 

4)   wyraża opinię o rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 31a § 2.] 

 

<Art. 34. 

§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego realizuje zadania określone w 

ustawach, a w szczególności: 

1) wysłuchuje informacji prezesa sądu apelacyjnego o sytuacji w sądzie; 

2) może dokonać wyboru delegatów do udziału w posiedzeniach kolegium sądu 

zwoływanych w celu zaopiniowania kandydatów na stanowiska sędziów sądu 

apelacyjnego; 

3) może wyrazić opinię o rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 31a § 2. 
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§ 2. Wyboru delegatów, o których mowa w § 1 pkt 2, w liczbie równej liczbie członków 

kolegium sądu apelacyjnego, dokonuje się w głosowaniu tajnym. Oddanie głosu 

następuje przez wskazanie jednego kandydata na liście wszystkich zgłoszonych. 

Delegatami zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 

Jeżeli dwóch lub więcej uzyskało równą liczbę głosów, w wyniku czego nie jest 

możliwe wybranie kandydatów w liczbie równej liczbie członków kolegium sądu 

apelacyjnego, przeprowadza się ponowne głosowanie z udziałem tylko tych 

kandydatów. 

§ 3. Wybór delegatów następuje na okres roku. 

§ 4. W przypadku wygaśnięcia kadencji delegata w wyniku złożenia rezygnacji, 

rozwiązania albo wygaśnięcia jego stosunku służbowego, przejścia lub przeniesienia 

go w stan spoczynku lub przeniesienia na inne miejsce służbowe albo powołania na 

inne stanowisko, delegatem zostaje sędzia, który uzyskał kolejno największą liczbę 

głosów, o których mowa w § 2.> 

 

[Art. 35. 

§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu składa się z sędziów sądu okręgowego oraz 

przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym, w liczbie 

odpowiadającej liczbie sędziów sądu okręgowego. Liczbę przedstawicieli sędziów 

poszczególnych sądów rejonowych ustala kolegium sądu okręgowego, proporcjonalnie do 

liczby sędziów w danym sądzie. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu jest prezes sądu okręgowego. 

W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego pełni najstarszy służbą 

wiceprezes tego sądu. 

§ 5. Członkowie zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu są obowiązani brać udział w 

posiedzeniach zgromadzenia. Delegowanie do pełnienia czynności na podstawie art. 77 

nie zwalnia członka zgromadzenia od tego obowiązku. 

§ 6. Sędziowie niebędący członkami zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu mogą brać 

udział w posiedzeniu tego zgromadzenia, bez prawa głosu i wyboru. 
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§ 7. Uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu zapadają bezwzględną większością 

głosów. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 33 § 7 i art. 58 § 2, a 

ponadto jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków zgromadzenia. 

§ 8. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu zbiera się co najmniej raz w roku; posiedzenia 

zgromadzenia zwołuje prezes sądu okręgowego z własnej inicjatywy lub na wniosek 

prezesa sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego, jednej piątej liczby członków 

zgromadzenia albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości. O terminie zgromadzenia 

prezes sądu okręgowego zawiadamia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

przedstawiając planowany porządek obrad, a jeżeli w porządku obrad przewidziano ocenę 

kandydatów na stanowiska sędziowskie, jednocześnie zarządza wyłożenie sporządzonych 

ocen kwalifikacji kandydatów w sekretariacie prezesa sądu okręgowego oraz w 

sekretariatach prezesów sądów rejonowych w okręgu sądowym, do zapoznania się przez 

członków zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu. 

§ 8a. Przedstawicieli sędziów sądów rejonowych wybierają, na okres trzech lat, zebrania 

sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym. 

§ 8b. Wybory przedstawicieli, o których mowa w § 8a, odbywają się w głosowaniu tajnym. Do 

ważności wyborów jest wymagany udział w głosowaniu co najmniej połowy wszystkich 

członków zebrania. W przypadku równej liczby głosów oddanych na co najmniej dwóch 

kandydatów pierwszeństwo przysługuje sędziemu z najdłuższym stażem pracy na 

stanowisku sędziego. 

§ 8c. Kadencja członka zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu wygasa przed jej upływem w 

przypadku: 

1)   rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego; 

2)   przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku; 

3)   przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe albo powołania na inne stanowisko 

sędziowskie; 

4)   złożenia przez sędziego, o którym mowa w § 8a, rezygnacji z członkostwa w 

zgromadzeniu. 

§ 8d. W przypadkach, o których mowa w § 8c, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

Kadencja nowo wybranego członka trwa do czasu upływu kadencji pozostałych 

wybranych członków zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu. 

§ 9. Jeżeli zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, utworzone na podstawie § 1, miałoby liczyć 

więcej niż stu dwudziestu sześciu członków, jego funkcje wykonuje zgromadzenie 
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przedstawicieli sędziów okręgu, w skład którego wchodzi sześćdziesięciu przedstawicieli 

sędziów sądu okręgowego i sześćdziesięciu przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, 

działających w okręgu sądowym. Liczbę przedstawicieli sędziów poszczególnych sądów 

ustala kolegium sądu okręgowego, proporcjonalnie do liczby sędziów w danym sądzie. 

Przepisy § 4-8d stosuje się odpowiednio. 

Art. 36. 

Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu realizuje zadania określone w ustawach, a ponadto 

wysłuchuje informacji prezesa sądu okręgowego o działalności sądów oraz wyraża opinię 

w tym zakresie. 

Art. 36a. 

§ 1. Zebranie sędziów danego sądu składa się z wszystkich sędziów tego sądu. Zebraniu 

przewodniczy prezes sądu. W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki 

przewodniczącego zebrania pełni najstarszy służbą wiceprezes sądu, a jeżeli w sądzie nie 

został powołany wiceprezes sądu - najstarszy służbą przewodniczący wydziału w tym 

sądzie. 

§ 1a. W zebraniu sędziów sądu rejonowego mogą uczestniczyć asesorzy sądowi tego sądu, bez 

prawa udziału w głosowaniu. 

§ 2. Zebranie sędziów danego sądu zwołuje prezes sądu z własnej inicjatywy lub na wniosek 

jednej piątej liczby sędziów tego sądu. 

§ 3. Zebranie sędziów danego sądu realizuje zadania określone w ustawach, wysłuchuje 

informacji prezesa sądu o działalności sądu oraz wyraża opinię w tym zakresie. 

§ 4. Uchwały zebrania sędziów danego sądu zapadają bezwzględną większością głosów. 

Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków 

zebrania.] 

<Art. 35. 

§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów sądu okręgowego składa się z wszystkich sędziów tego 

sądu. Mogą w nim uczestniczyć sędziowie delegowani do pełnienia obowiązków 

sędziego w tym sądzie, bez prawa udziału w głosowaniu. 

§ 2. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego sędziów sądu okręgowego jest prezes 

sądu okręgowego. W razie nieobecności prezesa obowiązki przewodniczącego pełni 

najstarszy służbą wiceprezes sądu okręgowego.  

§ 3. Udział w posiedzeniu zgromadzenia ogólnego sędziów sądu okręgowego jest 

obowiązkowy, o ile zarządzi tak prezes sądu okręgowego. 
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§ 4. Sędziowie niebędący członkami zgromadzenia ogólnego sędziów sądu okręgowego 

mogą brać udział w posiedzeniach zgromadzenia, bez prawa udziału w głosowaniu. 

§ 5. Uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów sądu okręgowego zapadają zwykłą 

większością głosów obecnych członków zgromadzenia. Głosowanie jest imienne. 

Lista oddanych głosów jest jawna i stanowi załącznik do uchwały. 

§ 6. Zgromadzenie ogólne sędziów sądu okręgowego zbiera się co najmniej raz w roku; 

posiedzenia zgromadzenia zwołuje prezes sądu okręgowego z własnej inicjatywy lub 

na wniosek prezesa sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego, jednej piątej 

liczby członków zgromadzenia albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości. O 

terminie zgromadzenia prezes sądu okręgowego zawiadamia z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem, przedstawiając planowany porządek obrad. 

 

Art. 36. 

§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów sądu okręgowego realizuje zadania określone w 

ustawach, a w szczególności: 

1) wysłuchuje informacji prezesa sądu okręgowego o sytuacji w sądzie; 

2) może dokonać wyboru delegatów do udziału w posiedzeniach kolegium sądu 

zwoływanych w celu zaopiniowania kandydatów na stanowiska sędziów sądu 

okręgowego i sędziów sądu rejonowego. 

§ 2. Wyboru delegatów, o których mowa w § 1 pkt 2, w liczbie równej liczbie członków 

kolegium sądu okręgowego, dokonuje się w głosowaniu tajnym. Oddanie głosu 

następuje przez wskazanie jednego kandydata na liście wszystkich zgłoszonych. 

Delegatami zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 

Jeżeli dwóch lub więcej uzyskało równą liczbę głosów, w wyniku czego nie jest 

możliwe wybranie kandydatów w liczbie równej liczbie członków kolegium sądu 

apelacyjnego, przeprowadza się ponowne głosowanie z udziałem tylko tych 

kandydatów. 

§ 3. Wybór delegatów następuje na okres roku.  

§ 4. W przypadku wygaśnięcia kadencji delegata w wyniku złożenia rezygnacji, 

rozwiązania albo wygaśnięcia jego stosunku służbowego, przejścia lub przeniesienia 

go w stan spoczynku lub przeniesienia na inne miejsce służbowe albo powołania na 

inne stanowisko, delegatem zostaje sędzia, który uzyskał kolejno największą liczbę 

głosów, o których mowa w § 2. 
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Art. 36a. 

§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów sądu rejonowego składa się z wszystkich sędziów tego 

sądu. Mogą w nim uczestniczyć sędziowie delegowani do pełnienia obowiązków 

sędziego w tym sądzie oraz asesorzy sądowi tego sądu, bez prawa udziału w 

głosowaniu. 

§ 2. Zgromadzeniu ogólnemu sędziów sądu rejonowego przewodniczy prezes sądu 

rejonowego. W razie nieobecności prezesa obowiązki przewodniczącego pełni 

najstarszy służbą wiceprezes sądu, a jeżeli w sądzie nie został powołany wiceprezes – 

najstarszy służbą przewodniczący wydziału w tym sądzie. 

§ 3. Udział w zgromadzeniu sędziów sądu rejonowego jest obowiązkowy, o ile zarządzi 

tak prezes sądu. 

§ 4. Uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów sądu rejonowego zapadają zwykłą 

większością głosów obecnych członków zgromadzenia. Głosowanie jest tajne 

wyłącznie w zakresie wyboru delegata, o którym mowa w § 6 pkt 2. 

§ 5. Zgromadzenie ogólne sędziów sądu rejonowego zwołuje prezes sądu z własnej 

inicjatywy lub na wniosek jednej piątej liczby sędziów tego sądu. 

§ 6. Zgromadzenie ogólne sędziów sądu rejonowego: 

1) wysłuchuje informacji prezesa sądu o działalności sądu i może wyrazić w tym 

zakresie opinię; 

2) może dokonać wyboru delegata do udziału w posiedzeniach kolegium sądu 

okręgowego zwoływanych w celu zaopiniowania kandydatów na stanowiska sędziów 

sądu rejonowego. 

§ 7. Wyboru delegata, o którym mowa w § 6 pkt 2, dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

Oddanie głosu następuje przez wskazanie jednego kandydata na liście wszystkich 

zgłoszonych. Delegatem zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów, w wyniku czego 

nie jest możliwe wybranie jednego delegata, przeprowadza się ponowne głosowanie z 

udziałem tylko tych kandydatów. 

§ 8. Wybór delegata następuje na okres roku. 

§ 9. W przypadku wygaśnięcia kadencji delegata w wyniku złożenia rezygnacji, 

rozwiązania albo wygaśnięcia jego stosunku służbowego, przejścia lub przeniesienia 

go w stan spoczynku lub przeniesienia na inne miejsce służbowe albo powołania na 
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inne stanowisko, delegatem zostaje sędzia, który uzyskał kolejno największą liczbę 

głosów, o których mowa w § 7.> 

Art. 37e. 

§ 1. Prezes sądu apelacyjnego może zwrócić prezesowi lub wiceprezesowi sądu, działającego 

na obszarze apelacji, uwagę na piśmie, jeżeli stwierdzi uchybienia w zakresie kierowania 

sądem, sprawowania wewnętrznego nadzoru administracyjnego albo wykonywania 

innych czynności administracyjnych. 

[§ 2. Prezes sądu apelacyjnego, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub 

nieracjonalności podziału czynności ustalonego przez prezesa sądu okręgowego, wydaje 

zalecenie zmiany podziału czynności. Zalecenie nie może jednak naruszać uchwały 

kolegium sądu apelacyjnego, podjętej w trybie art. 22a § 6. Do ustalenia podziału 

czynności w wyniku zalecenia prezesa sądu apelacyjnego stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 22a.] 

<§ 2. Prezes sądu apelacyjnego, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub 

nieracjonalności podziału czynności ustalonego przez prezesa sądu okręgowego, 

wydaje zalecenie zmiany podziału czynności. Jeżeli prezes sądu okręgowego nie 

zmieni podziału czynności zgodnie z zaleceniem, prezes sądu apelacyjnego może 

zwrócić się o rozstrzygnięcie do Krajowej Rady Sądownictwa, której uchwała jest 

ostateczna.> 

[§ 3. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje również prezesowi sądu okręgowego 

wobec prezesa lub wiceprezesa sądu rejonowego, działającego w okręgu sądowym.] 

<§ 3. Uprawnienia, o których mowa w § 1 i 2, przysługują również prezesowi sądu 

okręgowego wobec prezesa lub wiceprezesa sądu rejonowego, działającego w okręgu 

sądowym.> 

§ 4. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje również prezesowi sądu wobec 

sędziego lub asesora sądowego pełniącego funkcję przewodniczącego wydziału, zastępcy 

przewodniczącego wydziału albo kierownika sekcji w przypadku stwierdzenia uchybienia 

w zakresie sprawowania wewnętrznego nadzoru administracyjnego albo wykonywania 

innych czynności administracyjnych. 

§ 5. Sędzia lub asesor sądowy pełniący funkcję przewodniczącego wydziału, zastępcy 

przewodniczącego wydziału albo kierownika sekcji, którego dotyczy zwrócona uwaga, 

może w terminie czternastu dni od dnia zwrócenia uwagi złożyć prezesowi właściwego 

sądu pisemne zastrzeżenie. 
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§ 6. Prezes lub wiceprezes sądu, którego dotyczy zwrócona uwaga, może w terminie 

czternastu dni od dnia zwrócenia uwagi złożyć prezesowi sądu przełożonego pisemne 

zastrzeżenie. 

§ 7. W przypadku złożenia zastrzeżenia prezes właściwego sądu w terminie czternastu dni od 

dnia złożenia zastrzeżenia uchyla uwagę albo przekazuje sprawę do rozpoznania 

prezesowi sądu przełożonego, zawiadamiając sędziego lub asesora sądowego o sposobie 

rozpatrzenia zastrzeżenia. Prezes sądu apelacyjnego przekazuje sprawę do rozpoznania 

Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 8. Przepisy art. 37 § 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 9. Zwrócenie uwagi może być połączone z obniżeniem dodatku funkcyjnego w stopniu 

odpowiadającym wadze uchybienia, w granicach od 15% do 50% wysokości dodatku, na 

okres od miesiąca do sześciu miesięcy. W razie uchylenia uwagi dokonuje się 

wyrównania dodatku do poprzedniej wysokości. 

 

[Art. 37h. 

§ 1. Prezes sądu apelacyjnego sporządza informację roczną o działalności sądów, 

działających na obszarze apelacji, w zakresie powierzonych mu zadań, którą po 

zaopiniowaniu przez zgromadzenie ogólne sędziów apelacji przedkłada Ministrowi 

Sprawiedliwości, nie później niż do końca kwietnia każdego roku. 

§ 1a. Prezes sądu okręgowego sporządza informację roczną o działalności sądów, 

działających na obszarze okręgu, w zakresie powierzonych mu zadań, którą po 

zaopiniowaniu przez zgromadzenie ogólne sędziów okręgu przedkłada prezesowi sądu 

apelacyjnego, nie później niż do końca lutego każdego roku. 

§ 1b. Prezes sądu rejonowego sporządza informację roczną o działalności sądu, w zakresie 

powierzonych mu zadań, którą po zaopiniowaniu przez zebranie sędziów tego sądu 

przedkłada prezesowi sądu okręgowego, nie później niż do końca stycznia każdego roku. 

§ 2. (utracił moc). 

§ 3. Informacja, o której mowa w § 1, podlega ocenie dokonywanej przez Ministra 

Sprawiedliwości. Oceny dokonuje się w terminie do końca września roku, w którym 

informacja została złożona. 

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1a i 1b, podlegają ocenie dokonywanej przez prezesów, 

którym zostały złożone. Oceny dokonuje się w terminie do dwóch miesięcy od dnia 
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złożenia informacji. Jeżeli żądano uzupełnienia informacji, oceny dokonuje się w terminie 

miesiąca od dnia uzupełnienia informacji. 

§ 5. Ocena informacji rocznej może być pozytywna z wyróżnieniem, pozytywna, pozytywna z 

zastrzeżeniem albo negatywna. 

§ 6. Niewykonanie w terminie obowiązków, o których mowa w § 1-1b, jest równoznaczne z 

negatywną oceną informacji, chyba że, z uwagi na szczególne okoliczności, termin 

zostanie przedłużony przez organ uprawniony do oceny informacji. 

§ 7. Prezes sądu apelacyjnego, którego informacja została oceniona negatywnie, może w 

terminie czternastu dni od dnia poinformowania go o tym złożyć Ministrowi 

Sprawiedliwości pisemne zastrzeżenie. 

§ 8. W przypadku złożenia zastrzeżenia, Minister Sprawiedliwości w terminie miesiąca od 

dnia złożenia zastrzeżenia zmienia ocenę albo przekazuje sprawę do rozpoznania 

Krajowej Radzie Sądownictwa, zawiadamiając prezesa sądu o sposobie rozpatrzenia 

zastrzeżenia. Krajowa Rada Sądownictwa zmienia albo utrzymuje w mocy ocenę. 

§ 9. Prezes sądu okręgowego lub sądu rejonowego, którego informacja została oceniona 

negatywnie, może w terminie czternastu dni od dnia poinformowania go o tym złożyć 

prezesowi sądu, któremu informacja została złożona, pisemne zastrzeżenie. 

§ 10. W przypadku złożenia zastrzeżenia prezes sądu, któremu informacja została złożona, w 

terminie czternastu dni od dnia złożenia zastrzeżenia zmienia ocenę albo przekazuje 

sprawę do rozpoznania prezesowi sądu przełożonego. Prezes sądu apelacyjnego 

przekazuje sprawę do rozpoznania Ministrowi Sprawiedliwości. Prezes sądu przełożonego 

albo Minister Sprawiedliwości zmienia albo utrzymuje w mocy ocenę. 

§ 11. Dokonanie negatywnej oceny może być połączone z obniżeniem dodatku funkcyjnego w 

stopniu odpowiadającym wadze uchybienia, w granicach od 15% do 50% wysokości 

dodatku, na okres od miesiąca do roku. W razie zmiany oceny dokonuje się wyrównania 

dodatku do poprzedniej wysokości. 

§ 12. Dokonanie oceny pozytywnej z wyróżnieniem może być połączone z podwyższeniem 

dodatku funkcyjnego do wysokości 150% maksymalnej wysokości tego dodatku wskazanej 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 91 § 8, na okres do roku. 

§ 13. Odpis informacji rocznej prezesa sądu okręgowego lub sądu rejonowego wraz z 

odpisem oceny tej informacji organ, który dokonał oceny, przekazuje do wiadomości 

Ministrowi Sprawiedliwości.] 
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<Art. 37h. 

§ 1. Prezes sądu apelacyjnego sporządza informację roczną o działalności sądów, 

działających na obszarze apelacji, w zakresie powierzonych mu zadań, którą 

przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości, nie później niż do końca kwietnia każdego 

roku. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości dokonuje oceny informacji rocznej i przyjmuje tę 

informację albo odmawia jej przyjęcia. Odmowa przyjęcia informacji rocznej 

wymaga uzasadnienia. 

§ 3. Niewykonanie w terminie obowiązku, o którym mowa w § 1, jest równoznaczne z 

odmową przyjęcia informacji przez Ministra Sprawiedliwości. 

§ 4. Prezes sądu apelacyjnego, któremu odmówiono przyjęcia informacji rocznej, może 

w terminie czternastu dni od dnia poinformowania go o tym złożyć Ministrowi 

Sprawiedliwości pisemne zastrzeżenie. 

§ 5. W przypadku złożenia zastrzeżenia, Minister Sprawiedliwości w terminie miesiąca 

od dnia złożenia zastrzeżenia przyjmuje informację roczną albo przekazuje sprawę 

do rozpoznania Krajowej Radzie Sądownictwa, zawiadamiając prezesa sądu o 

sposobie rozpatrzenia zastrzeżenia. W przypadku uwzględnienia zastrzeżenia przez 

Krajową Radę Sądownictwa w całości Minister Sprawiedliwości przyjmuje 

informację roczną. 

§ 6. Odmowa przyjęcia informacji rocznej przez Ministra Sprawiedliwości oznacza 

rażące niewywiązywanie się przez prezesa sądu apelacyjnego z obowiązków 

służbowych w rozumieniu art. 27 § 1 pkt 1.> 

 

Art. 41. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w 

drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych 

określający: 

1)   wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania sądów, 

2)   szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym: 

a)  sposób dokonywania losowania spraw, 

b)  zasady ustalania składów wieloosobowych, 

c)   (uchylona), 
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d)  zasady zmniejszenia przydziału spraw ze względu na pełnione funkcje i usprawiedliwione 

nieobecności oraz podstawy czasowego wstrzymania przydziału spraw, 

e)  warunki uczestniczenia w przydziale tylko niektórych kategorii spraw rozpoznawanych w 

wydziale, 

f)  zasady pełnienia dyżurów oraz rodzaje spraw podlegających przydzieleniu zgodnie z 

planem dyżurów, 

g)  zasady sporządzania planu zastępstw oraz rodzaje czynności podejmowanych zgodnie z 

planem zastępstw, 

h)  zasady podziału terytorialnego obszarów właściwości sądów opiekuńczych i nieletnich 

oraz przydziału tych obszarów sędziom, 

i)   (uchylona), 

3)   sposób realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Europejskiej Sieci Sądowej w 

sprawach cywilnych i handlowych, 

4)   porządek czynności w sądach, porządek urzędowania organów sądów i wykonywania 

zadań sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych pełniących funkcje 

kierownicze, tok czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości 

sądów, dopuszczalne systemy i rozkład czasu urzędowania, warunki i tryb udostępniania i 

przesyłania akt i dokumentów z akt oraz warunki udostępniania pomieszczeń dla 

uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach 

- uwzględniając zasady sprawności, racjonalności, ekonomicznego i szybkiego działania oraz 

potrzebę zapewnienia rzetelnego wykonywania zadań powierzonych sądom, a także 

potrzebę zapewnienia równomiernego i obiektywnego obciążenia sędziów, asesorów 

sądowych i referendarzy sądowych obowiązkami, zapewnienia zbliżonego 

prawdopodobieństwa udziału w składzie wieloosobowym, wykorzystania rozwiązań 

informatycznych do losowego przydziału spraw oraz zastosowania innych sposobów 

losowego przydziału spraw w przypadku braku możliwości korzystania z tych rozwiązań. 

§ 1a. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa oraz 

właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji, [zgromadzenia ogólnego sędziów 

okręgu albo zebrania sędziów sądu rejonowego] <zgromadzenia ogólnego sędziów sądu 

apelacyjnego, zgromadzenia ogólnego sędziów sądu okręgowego albo zgromadzenia 

ogólnego sędziów sądu rejonowego>, może określić, w drodze rozporządzenia, w 

zakresie, o którym mowa w § 1, regulamin wewnętrznego urzędowania sądów 

powszechnych zawierający regulacje odmienne od zawartych w przepisach 
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wykonawczych wydanych na podstawie § 1, stosowany przez czas określony nie dłuższy 

niż dwa lata, w nie więcej niż dwóch sądach rejonowych lub dwóch okręgach sądowych, 

lub na obszarze nie więcej niż dwóch apelacji, uwzględniając konieczność 

zweryfikowania działania w praktyce tych regulacji. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe czynności 

sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w 

stosunkach międzynarodowych, w tym: uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do 

użytku za granicą, sposób wykonywania czynności dotyczących osób korzystających z 

immunitetów i przywilejów dyplomatycznych i konsularnych oraz czynności z udziałem 

tych osób, czynności związane ze stawiennictwem przed sądami, tryb ustalania 

obywatelstwa, szczegółowy tryb występowania o pomoc prawną i udzielania takiej 

pomocy sądom i innym organom państw obcych oraz szczegółowy tryb występowania o 

wydanie osób ściganych lub skazanych oraz inne formy współpracy w sprawach karnych. 

 

<Art. 42a. 

§ 1. W ramach działalności sądów lub organów sądów niedopuszczalne jest 

kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów 

państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa. 

§ 2. Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez sąd powszechny lub inny organ 

władzy zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania 

uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości.> 

 

Art. 55. 

[§ 1. Sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim powołuje 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, w terminie 

miesiąca od dnia przesłania tego wniosku.] 

<§ 1. Sędzią sądu powszechnego jest osoba powołana na to stanowisko przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, która złożyła ślubowanie wobec Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

§ 2. Sędziowie sądów powszechnych są powoływani na stanowiska: 

1)   sędziego sądu rejonowego; 

2)   sędziego sądu okręgowego; 

3)   sędziego sądu apelacyjnego. 
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§ 2a. (uchylony). 

§ 3. Powołując do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej wyznacza miejsce służbowe (siedzibę) sędziego. Zmiana miejsca służbowego 

sędziego może być dokonana bez zmiany stanowiska w przypadkach i w trybie 

określonych w art. 75. 

<§ 4. Sędzia może orzekać we wszystkich sprawach w swoim miejscu służbowym, a w 

innych sądach w przypadkach określonych w ustawie (jurysdykcja sędziego). 

Przepisy o przydziale spraw oraz wyznaczaniu i zmianie składu sądu nie ograniczają 

jurysdykcji sędziego i nie mogą być podstawą stwierdzenia sprzeczności składu sądu 

z przepisami prawa, nienależytego obsadzenia sądu lub udziału osoby 

nieuprawnionej lub niezdolnej do orzekania w wydaniu orzeczenia.> 

 

Art. 57aa. 

§ 1. Dokumenty dołączane do karty zgłoszenia kandydat tworzy w systemie 

teleinformatycznym i wnosi za pośrednictwem tego systemu, opatrując je podpisem 

elektronicznym nadanym przez ten system, podpisem zaufanym, podpisem osobistym 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

§ 2. Dokumenty mające w oryginale postać papierową kandydat zamieszcza w systemie 

teleinformatycznym w postaci elektronicznych kopii, opatrując je podpisem 

elektronicznym nadanym przez ten system, podpisem zaufanym, podpisem osobistym 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jednocześnie stanowi oświadczenie o 

zgodności elektronicznej kopii dokumentu z oryginałem w postaci papierowej. 

Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe 

zeznania. Prezes właściwego sądu, któremu zgłoszono kandydaturę na wolne stanowisko 

sędziowskie, w uzasadnionych przypadkach może wezwać kandydata do doręczenia w 

terminie trzech dni oryginałów dokumentów. Obowiązek zamieszczenia w systemie 

teleinformatycznym elektronicznej kopii dokumentu nie dotyczy oświadczenia, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów, a także informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

§ 3. [Prezes właściwego sądu, któremu zgłoszono kandydaturę na wolne stanowisko 

sędziowskie, zamieszcza w systemie teleinformatycznym elektroniczne kopie dokumentów 

innych niż zamieszczone przez kandydata, mających w oryginale postać papierową, 
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wymaganych w tym postępowaniu, opatrując je podpisem elektronicznym nadanym przez 

ten system.] <Prezes właściwego sądu, któremu zgłoszono kandydaturę na wolne 

stanowisko sędziowskie, zamieszcza w systemie teleinformatycznym w terminie 3 dni 

roboczych elektroniczne kopie dokumentów innych niż zamieszczone przez 

kandydata, mających w oryginale postać papierową, wymaganych w tym 

postępowaniu, opatrując je podpisem elektronicznym nadanym przez ten system.> 

Obowiązek zamieszczenia w systemie teleinformatycznym elektronicznej kopii 

dokumentu nie dotyczy oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, a także informacji, o której mowa 

w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

§ 4. Ponowne zgłoszenie kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie może nastąpić nie 

wcześniej niż po dniu zakończenia poprzednio rozpoczętego postępowania w sprawie 

powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim. Za dzień rozpoczęcia 

postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim 

przyjmuje się dzień złożenia karty zgłoszenia na dane stanowisko sędziowskie. Za dzień 

zakończenia postępowania wobec kandydata w sprawie powołania do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziowskim przyjmuje się dzień upływu wobec kandydata terminu do 

złożenia zastrzeżenia od pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia albo dzień 

uprawomocnienia się wobec kandydata uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w 

przedmiocie: 

1)   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. 

[§ 1. 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.] 
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<§ 1. Kandydaturę na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego oraz na wolne 

stanowisko sędziego sądu okręgowego zgłasza się prezesowi właściwego sądu 

okręgowego, zaś kandydaturę 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 sędziowskim prezes właściwego sądu dokonuje za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

 

Art. 57ae. 

§ 1. O zgłoszeniu każdego kandydata na wolne stanowisko sędziowskie prezes właściwego 

sądu zawiadamia Ministra Sprawiedliwości przez udostępnienie karty zgłoszenia 

kandydata w systemie teleinformatycznym. 

[§ 2. Prezes sądu okręgowego ma dostęp do zgromadzonych w systemie teleinformatycznym 

dokumentów dotyczących wszystkich postępowań w sprawie powołania do pełnienia 

urzędu na stanowisku sędziowskim w sądach rejonowych danego okręgu. Prezes sądu 

apelacyjnego ma dostęp do zgromadzonych w systemie teleinformatycznym dokumentów 

dotyczących wszystkich postępowań w sprawie powołania do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziowskim w sądach okręgowych danej apelacji i w sądzie apelacyjnym. 

<§ 2. Prezes sądu okręgowego ma dostęp do zgromadzonych w systemie 

teleinformatycznym dokumentów dotyczących wszystkich postępowań w sprawie 

powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w sądzie okręgowym 

i w sądach rejonowych danego okręgu. Prezes sądu apelacyjnego ma dostęp do 

zgromadzonych w systemie teleinformatycznym dokumentów dotyczących 

wszystkich postępowań w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziowskim w sądzie apelacyjnym.> 

 

Art. 57ah. 

§ 1. Prezes sądu, któremu złożono kartę zgłoszenia, po stwierdzeniu spełniania przez 

kandydata warunków oraz wymogów formalnych zgłoszenia, zarządza, w terminie nie 

dłuższym niż siedem dni od dnia zgłoszenia, dokonanie oceny kwalifikacji kandydata 

przez wyznaczonego sędziego. 

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

jednemu sędziemu. 
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§ 3. Oceny kwalifikacji kandydatów nie może dokonywać sędzia będący małżonkiem, 

krewnym albo powinowatym chociażby jednego z kandydatów lub pozostający chociażby 

z jednym z kandydatów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego. 

§ 4. Prezes właściwego sądu zapoznaje kandydata z oceną kwalifikacji, 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 okręgowego wraz z oceną kwalifikacji oraz 

ewentualnymi uwagami kandydata do zaopiniowania kolegium sądu apelacyjnego, a 

następnie 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 zgromadzeniu 

ogólnemu sędziów okręgu, które będzie opiniowało kandydaturę.] 

<§ 5. Prezes sądu apelacyjnego przedstawia kandydaturę na wolne stanowisko sędziego 

sądu apelacyjnego wraz z oceną kwalifikacji oraz ewentualnymi uwagami kandydata 

do zaopiniowania kolegium sądu apelacyjnego. Prezes sądu okręgowego przedstawia 

kandydaturę na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego i sędziego sądu 

rejonowego wraz z oceną kwalifikacji oraz ewentualnymi uwagami kandydata do 

zaopiniowania kolegium sądu okręgowego.> 

 

Art. 58. 

§ 1. Jeżeli na wolne stanowisko sędziowskie zostanie zgłoszona więcej niż jedna kandydatura, 

rozpatrzenie wszystkich kandydatur odbywa się na tym samym posiedzeniu 

[zgromadzenia] <kolegium>. 

[§ 2. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji albo zgromadzenie ogólne sędziów okręgu 

opiniuje zgłoszonych kandydatów w drodze głosowania i przekazuje prezesowi 

odpowiednio sądu apelacyjnego albo sądu okręgowego wszystkie zgłoszone kandydatury, 

ze wskazaniem liczby uzyskanych głosów.] 

§ 2a. W opiniowaniu kandydatów [przez kolegium lub zgromadzenie ogólne] nie może brać 

udziału osoba będąca małżonkiem, krewnym albo powinowatym chociażby jednego z 
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kandydatów lub pozostająca chociażby z jednym z kandydatów w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności członka kolegium [lub zgromadzenia ogólnego]. 

§ 3. W przypadku kandydatów do objęcia pierwszego stanowiska sędziowskiego właściwy 

prezes sądu zasięga od właściwego ze względu na siedzibę sądu komendanta 

wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o każdym z 

kandydatów. Informacje o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego uzyskuje się i 

sporządza w oparciu o dane zawarte w policyjnych systemach teleinformatycznych. 

Komendant Policji przedstawia pisemną informację o kandydacie prezesowi sądu w 

terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku. Informacji nie zasięga się, jeżeli kandydat 

zajmuje stanowisko asesora sądowego lub prokuratora. 

[§ 4. Prezes właściwego sądu przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego kandydatury zaopiniowane w sposób określony w § 2 wraz z 

oceną kwalifikacji i opinią właściwego kolegium sądu oraz informację uzyskaną od 

komendanta wojewódzkiego 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.] 

<§ 4. Prezes właściwego sądu zamieszcza w systemie teleinformatycznym w terminie 3 

dni roboczych ocenę kwalifikacji, opinię właściwego kolegium sądu, informację 

uzyskaną od komendanta wojewódzkiego 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.> 

§ 4a. Wymóg dołączania informacji i zaświadczeń, o których mowa w art. 57 § 7, nie dotyczy 

kandydatów zajmujących stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu 

administracyjnego, sędziego sądu wojskowego, asesora sądowego albo stanowisko 

prokuratora. 

§ 4b. Na żądanie Krajowej Rady Sądownictwa, przesłane za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, prezes właściwego sądu niezwłocznie przesyła oryginały 

dokumentów, o których mowa w art. 57aa § 2 i 3. 
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§ 5. Przedstawiając informację, o której mowa w § 3, komendant wojewódzki Policji albo 

Komendant Stołeczny Policji przekazuje prezesowi sądu wszystkie zebrane materiały 

służące do sporządzenia informacji. 

§ 6. O treści informacji uzyskanej od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta 

Stołecznego Policji prezes sądu zawiadamia kandydata za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego nie później niż w terminie przedstawienia kandydatury Krajowej 

Radzie Sądownictwa. Przepis art. 57ad § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 7. (uchylony). 

Art. 66. 

<1.> Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

według następującej roty: 

"Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej 

Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość 

wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować 

tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i 

uczciwości."; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: "Tak mi dopomóż Bóg.". 

<§ 2. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska 

sędziowskiego.> 

Art. 77. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 

obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych: 

1)   w innym sądzie równorzędnym lub niższym, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach 

także w sądzie wyższym, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa 

powszechnego oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów, 

2)   w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi 

Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, 

2a)   w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na wniosek Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2b)   w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych - na wniosek 

ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

3)    w Sądzie Najwyższym - na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego albo Prezesa 

Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej w odniesieniu do sędziów 

delegowanych do tej izby, 
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4)   w sądzie administracyjnym - na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

- na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata, albo na czas nieokreślony. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, na wniosek 

Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa do pełnienia czynności w Biurze tej 

Rady. 

§ 2a. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 

czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury. 

§ 2b. Sędzia nie może łączyć funkcji orzekania z pełnieniem czynności administracyjnych w 

Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi 

Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego na jego wniosek do pełnienia 

obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej. 

§ 3a. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 

obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa w ramach działań 

podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły 

międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów 

konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską, zgodnie z kwalifikacjami sędziego, na czas określony, nie dłuższy niż cztery lata, 

z możliwością ponownego delegowania na kolejny okres, nieprzekraczający czterech lat. 

§ 3b. Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury, może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków lub 

określonej funkcji, lub odbycia stażu trwającego dłużej niż miesiąc, poza granicami 

państwa w ramach współpracy międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury, zgodnie z kwalifikacjami sędziego, na czas określony, nie dłuższy niż cztery 

lata, z możliwością ponownego delegowania na kolejny okres nieprzekraczający czterech 

lat. 

§ 4. Sędzia delegowany na podstawie § 1 pkt 2-2b oraz § 2a, na czas nieokreślony, może być 

odwołany z delegowania lub z niego ustąpić za trzymiesięcznym uprzedzeniem. W 

pozostałych przypadkach delegowania sędziego, odwołanie lub ustąpienie sędziego 

następuje bez zachowania okresu uprzedzenia. 

§ 5. (uchylony). 
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§ 6. Jeżeli delegowanie sędziego następuje do innej miejscowości, niż miejscowość w której 

znajduje się miejsce służbowe sędziego, niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, 

sędziemu delegowanemu w okresie delegowania, jako pracownikowi w podróży 

służbowej, przysługują następujące należności, rekompensujące niedogodności 

wynikające z delegowania poza stałe miejsce pełnienia służby: 

1)   prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadających godności 

urzędu albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w jednej z 

następujących form: 

a)  zwrotu kosztów faktycznie poniesionych - w wysokości określonej w fakturze, 

b)  miesięcznego ryczałtu - w kwocie nie wyższej niż 78% podstawy ustalenia wynagrodzenia 

zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c; 

2)   zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca 

delegowania, zwrot kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowania do miejsca 

stałego zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w 

tygodniu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem na warunkach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) według zasad obowiązujących przy 

podróżach służbowych na obszarze kraju; 

3)   ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, o którym 

mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

4)   diety, o których mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

5)   zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów, stanowiących własność 

pracownika, do celów służbowych, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków 

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy; 

6)   zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania, o których mowa w 

§ 6b. 

§ 6a. Świadczenia i należności, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, nie przysługują w 

wypadkach, gdy odległość od miejscowości w której sędzia delegowany ma miejsce 
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stałego zamieszkania do miejscowości delegowania nie przekracza 60 km, chyba że organ 

powołany do kierowania jednostką do której delegowanie następuje, na wniosek sędziego 

delegowanego uzna, że nie jest celowy codzienny dojazd sędziego delegowanego do 

miejscowości delegowania. 

§ 6b. Sędzia delegowany, o którym mowa w § 6a, któremu nie przysługują świadczenia i 

należności, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, ma prawo do zwrotu kosztów codziennych 

dojazdów do miejscowości delegowania w wysokości nie wyższej niż równowartość 

przejazdu środkami komunikacji kolejowej lub innym środkiem komunikacji publicznej, z 

uwzględnieniem przysługującej sędziemu delegowanemu ulgi na dany środek transportu, 

bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. 

§ 7. W razie delegowania sędziego do sądu równorzędnego, sędziemu przysługuje dodatek 

funkcyjny wizytatora sądu okręgowego. 

§ 7a. (utracił moc). 

§ 7b. (utracił moc). 

§ 8. Prezes sądu apelacyjnego może delegować sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu 

okręgowego albo sędziego sądu apelacyjnego do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie 

równorzędnym lub niższym na obszarze apelacji, po uzyskaniu zgody sędziego i kolegium 

sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę sądu, do którego ma nastąpić 

delegowanie, na nieprzerwany okres, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy w ciągu roku. 

§ 9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach prezes sądu apelacyjnego może delegować 

sędziego sądu rejonowego albo sędziego sądu okręgowego do pełnienia obowiązków 

sędziego w sądzie wyższym, po uzyskaniu zgody sędziego i kolegium sądu, do którego 

ma nastąpić delegowanie, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr oraz 

potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów działających na 

obszarze apelacji; [łączny okres delegowania nie może przekroczyć 14 dni w ciągu roku] 

<przydział spraw delegowanemu sędziemu, jako sędziemu sprawozdawcy, nie może 

przekroczyć 30 spraw w ciągu roku>. 

<§ 9a. Prezes sądu okręgowego może delegować sędziego sądu rejonowego, za jego 

zgodą, do pełnienia dyżurów w innym sądzie rejonowym równocześnie z pełnieniem 

dyżuru w miejscu służbowym. Sędzia może cofnąć zgodę za trzymiesięcznym 

uprzedzeniem.> 

§ 10. Aktu delegowania nie dołącza się do akt spraw sądowych. 
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Art. 87. 

§ 1. Sędziowie i dyrektorzy sądów oraz ich zastępcy są obowiązani do złożenia oświadczenia 

o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku 

osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności informacje o: 

1)   posiadanych zasobach pieniężnych; 

2)   posiadanych nieruchomościach i tytułach prawnych do ich posiadania; 

3)   posiadanych rzeczach ruchomych o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł; 

4)   posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego; 

5)   posiadanych instrumentach finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244) innych niż 

wskazane w pkt 4; 

6)   dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

uzyskanych w okresie roku przed dniem, na który składane jest oświadczenie, o ile ich 

łączna wartość przekracza 10.000 zł, i ich źródłach, z wyłączeniem dochodów uzyskanych 

w związku z pełnieniem urzędu na stanowisku sędziowskim albo zatrudnieniem na 

stanowisku dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu; 

7)   nabytym przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa, innej 

państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub 

samorządowej osoby prawnej, mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu; 

8)   wierzytelnościach i zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 zł. 

§ 1a. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się w dwóch egzemplarzach. 

§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, sędziowie składają właściwemu terytorialnie 

prezesowi sądu apelacyjnego, zaś dyrektorzy sądów i ich zastępcy - Ministrowi 

Sprawiedliwości. 

§ 3. Analizy danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, złożonym przez 

sędziego, dokonuje właściwe terytorialnie kolegium sądu apelacyjnego w terminie do dnia 

30 czerwca każdego roku i przedstawia jej wyniki [zgromadzeniu ogólnemu sędziów 

apelacji] <zgromadzeniu ogólnemu sędziów sądu apelacyjnego>. Analizy danych 

zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, złożonym przez dyrektora sądu lub 

zastępcę dyrektora sądu dokonuje Minister Sprawiedliwości w terminie do dnia 30 

czerwca każdego roku. 
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§ 4. Prezesi sądów apelacyjnych składają oświadczenie, o którym mowa w § 1, Krajowej 

Radzie Sądownictwa, która dokonuje analizy zawartych w nim danych w terminie do dnia 

30 czerwca każdego roku. 

§ 5. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się w terminie 30 dni od dnia objęcia urzędu 

sędziego albo powołania na stanowisko dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu, 

według stanu na dzień objęcia urzędu albo powołania, a następnie co roku do dnia 30 

kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w terminie 30 dni 

od dnia opuszczenia urzędu sędziego albo odwołania ze stanowiska dyrektora sądu lub 

zastępcy dyrektora sądu, według stanu na dzień opuszczenia urzędu albo odwołania. 

§ 5a. Oświadczenie składane w związku z objęciem urzędu sędziego albo powołaniem na 

stanowisko dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu nie zawiera informacji, o których 

mowa w § 1 pkt 6. Oświadczenie składane w związku z opuszczeniem urzędu sędziego 

albo odwołaniem ze stanowiska dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu zawiera 

informacje, o których mowa w § 1 pkt 6, za okres od 1 stycznia roku opuszczenia urzędu 

albo odwołania do dnia opuszczenia urzędu albo odwołania. 

§ 6. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, są jawne, także co do imienia 

i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia 

nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości. Na 

wniosek sędziego, dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu, który złożył oświadczenie, 

podmiot uprawniony do odebrania oświadczenia może zdecydować o objęciu informacji 

zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone", określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie 

dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych. Minister Sprawiedliwości 

jest uprawniony do zniesienia tej klauzuli w odniesieniu do oświadczeń, o których mowa 

w § 1, złożonych przez sędziów. W stosunku do tego uprawnienia przepisu art. 6 ust. 3 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych nie stosuje się. 

§ 6a. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym podmiot uprawniony 

do odebrania oświadczenia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym 

mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1330 i 1669), nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. 

§ 7. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, przechowuje się przez sześć lat. 
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§ 8. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym podmiot uprawniony do odebrania 

oświadczenia przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania sędziego, dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu. Właściwy urząd 

skarbowy jest uprawniony do analizy danych zawartych w oświadczeniu, w tym również 

do porównania jego treści z treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz rocznych 

zeznań podatkowych (PIT). Jeżeli wynik analizy budzi uzasadnione wątpliwości co do 

legalności pochodzenia majątku ujawnionego w oświadczeniu, urząd skarbowy kieruje 

sprawę do właściwego postępowania, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 9. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

<Art. 88a. 

§ 1. Sędzia jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o: 

1) członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu – ze wskazaniem nazwy 

i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa; 

2) funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej – ze 

wskazaniem nazwy i siedziby fundacji oraz okresu pełnienia funkcji; 

3) członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także 

w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. – ze wskazaniem 

nazwy partii, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa. 

§ 2. Oświadczenia, o których mowa w § 1, sędziowie składają prezesowi właściwego sądu 

apelacyjnego, a prezesi sądów apelacyjnych – Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 3. Oświadczenia, o których mowa w § 1, składa się w terminie 30 dni od dnia objęcia 

urzędu sędziego, a także w terminie 30 dni od powstania lub ustania okoliczności, o 

których mowa w § 1. 

§ 4. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w § 1, są jawne i podlegają 

udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, nie później niż 30 dni od dnia 

złożenia oświadczenia uprawnionemu podmiotowi. 
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Art. 88b. 

§ 1. Właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o 

pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje. 

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, zawiera informację o: 

1) organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie; 

2) dacie powołania; 

3) miejscu służbowym (siedzibie) sędziego.> 

 

Art. 106xa. 

§ 1. Przed upływem 36 miesięcy pełnienia obowiązków sędziego asesor sądowy może złożyć 

prezesowi właściwego sądu okręgowego wniosek o powołanie na stanowisko sędziego 

sądu rejonowego. Przepisy art. 57 § 2-6 i 8, art. 57a § 1, art. 57ab § 2, art. 57ac-57af oraz 

art. 58 § 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, prezes sądu okręgowego, w terminie 

nie dłuższym niż siedem dni od dnia upływu 36 miesięcy pełnienia przez asesora 

sądowego obowiązków sędziego, zarządza dokonanie oceny kwalifikacji asesora 

sądowego. Przepisy art. 57ah § 3, art. 57b, art. 57i § 1 i 3 oraz przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie art. 57i § 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Oceny kwalifikacji asesora sądowego dokonuje sędzia wizytator wyznaczony przez 

prezesa właściwego sądu apelacyjnego w drodze losowania spośród sędziów z obszaru 

danej apelacji, o których mowa w art. 37c § 3, z wyłączeniem sędziów sądu okręgowego, 

w którego okręgu ma siedzibę sąd, w którym asesor sądowy pełni służbę. Jeżeli asesor 

sądowy pełnił obowiązki sędziego w wydziałach cywilnym i karnym, wyznacza się więcej 

niż jednego sędziego wizytatora. 

§ 4. Prezes właściwego sądu okręgowego zapoznaje asesora sądowego z oceną kwalifikacji, 

zamieszczając ją w systemie teleinformatycznym. Asesor sądowy ma prawo do złożenia 

temu prezesowi uwag do oceny kwalifikacji, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia 

oceny kwalifikacji w systemie teleinformatycznym. 

§ 5. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4, lub złożeniu przez asesora sądowego uwag 

do oceny kwalifikacji prezes sądu okręgowego przedstawia do zaopiniowania kolegium 

sądu okręgowego kandydaturę asesora sądowego na wolne stanowisko sędziego sądu 

rejonowego, wraz z oceną kwalifikacji i ewentualnymi uwagami asesora sądowego, a 
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następnie ustala termin [zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu] <zgromadzenia 

ogólnego sędziów sądu okręgowego>, w czasie którego kandydatura będzie oceniana. 

 

[Art. 106zg. 

Do asesorów sądowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 67, art. 82, art. 83a, art. 85-90, 

art. 95 i art. 97.] 

<Art. 106zg. 

§ 1. Do asesorów sądowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 67, art. 75b, art. 82, 

art. 83a, art. 85–90, art. 95 i art. 97. 

§ 2. Ilekroć inne ustawy przewidują podejmowanie czynności urzędowych przez 

sędziego należy przez sędziego rozumieć także asesora sądowego.> 

 

Art. 107. 

[§ 1. Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i 

uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada 

dyscyplinarnie.] 

<§ 1. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne), w tym 

za: 

1) oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa; 

2) działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie 

organu wymiaru sprawiedliwości; 

3) działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność 

powołania sędziego, lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4) działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i 

niezawisłości sędziów;  

5) uchybienie godności urzędu.> 

§ 2. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem 

stanowiska, jeżeli przez nie uchybił obowiązkowi piastowanego wówczas urzędu 

państwowego lub okazał się niegodnym urzędu sędziego. 
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[Art. 107a. 

Asesor sądowy za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów 

prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne) oraz za swoje 

postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie okazał się niegodny urzędu asesora 

sądowego, odpowiada dyscyplinarnie tak jak sędzia. Przepisy art. 108-133a stosuje się 

odpowiednio.] 

<Art. 107a. 

Asesor sądowy odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne) 

oraz za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie okazał się 

niegodny urzędu asesora sądowego, tak jak sędzia. Przepisy art. 108–133a stosuje się 

odpowiednio.> 

Art. 109. 

§ 1. Karami dyscyplinarnymi są: 

1)   upomnienie; 

2)   nagana; 

2a)   obniżenie wynagrodzenia zasadniczego o 5%-50% na okres od sześciu miesięcy do 

dwóch lat; 

<2b) kara pieniężna w wysokości podlegającego wypłacie za miesiąc poprzedzający 

wydanie prawomocnego wyroku skazującego jednomiesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego powiększonego o przysługujący sędziemu dodatek za długoletnią pracę, 

dodatek funkcyjny i dodatek specjalny;> 

3)   usunięcie z zajmowanej funkcji; 

4)   przeniesienie na inne miejsce służbowe; 

5)   złożenie sędziego z urzędu. 

<§ 1a. Za przewinienie dyscyplinarne określone w art. 107 § 1 pkt 2–4, wymierza się 

karę, o której mowa w § 1 pkt 4 lub 5, a w przypadku mniejszej wagi – karę, o której 

mowa  w § 1 pkt 2a, 2b lub 3.> 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 2-4 pociąga za sobą pozbawienie możliwości 

awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez okres pięciu lat, niemożność 

udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz objęcia 

w sądzie funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu lub kierownika ośrodka zamiejscowego 

sądu. 
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§ 3a. Kara określona w § 1 pkt 4 polega na zmianie miejsca służbowego sędziego na 

znajdujące się w: 

1)   sądzie rejonowym z siedzibą na obszarze innej apelacji - w przypadku sędziego sądu 

rejonowego; 

2)   sądzie okręgowym z siedzibą na obszarze innej apelacji - w przypadku sędziego sądu 

okręgowego; 

3)   innym sądzie apelacyjnym - w przypadku sędziego sądu apelacyjnego. 

§ 3b. Okręg, apelację lub sąd, o którym mowa w § 3a, określa sąd dyscyplinarny w wyroku. 

§ 3c. W przypadku gdy określenie miejsca służbowego zgodnie z § 3a pkt 1 lub 2 byłoby 

niecelowe z uwagi na szczególne okoliczności związane z ukaranym, sąd dyscyplinarny 

może określić nowe miejsce służbowe sędziego w miejscu znajdującym się w sądzie na 

obszarze tej samej apelacji. 

§ 4. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 5 pociąga za sobą utratę możliwości ponownego 

powołania ukaranego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim. 

§ 5. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi, sąd 

dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary. 

 

Art. 110. 

§ 1. W sprawach dyscyplinarnych sędziów orzekają: 

1)   w pierwszej instancji: 

a)  sądy dyscyplinarne przy sądach apelacyjnych w składzie trzech sędziów, 

b)  Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i jednego ławnika Sądu 

Najwyższego w sprawach przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona 

umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego lub umyślnych przestępstw 

skarbowych lub sprawach, w których Sąd Najwyższy zwrócił się z wnioskiem o 

rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej wraz z wytknięciem uchybienia <, oraz w sprawach, 

o których mowa w art. 107 § 1 pkt 3>; 

2)   w drugiej instancji - Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i 

jednego ławnika Sądu Najwyższego. 

[§ 2. Sądy dyscyplinarne są ponadto właściwe do orzekania w sprawach, o których mowa w 

art. 37 § 5, art. 75 § 2 pkt 3 oraz w art. 80. 

§ 2a. Do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 37 § 5 i art. 75 § 2 pkt 3, właściwy 

miejscowo jest sąd dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty 
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postępowaniem, a do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 80, właściwy 

miejscowo jest sąd dyscyplinarny, w okręgu którego prowadzi się postępowanie, a w 

wypadkach niecierpiących zwłoki, także inny sąd dyscyplinarny.] 

<§ 2. Sądy dyscyplinarne są ponadto właściwe do orzekania w sprawach, o których 

mowa w art. 37 § 5, art. 75 § 2 pkt 3, art. 80 i art. 106zd. 

§ 2a. Do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 37 § 5 i art. 75 § 2 pkt 3, 

właściwy miejscowo jest sąd dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia 

objęty postępowaniem. W sprawach, o których mowa w art. 80 i art. 106zd, orzeka w 

pierwszej instancji Sąd Najwyższy w składzie jednego sędziego Izby Dyscyplinarnej, 

a w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby 

Dyscyplinarnej.> 

<§ 2b. W sprawach, w których właściwy jest Sąd Najwyższy, czynności prezesa sądu 

dyscyplinarnego wykonuje Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby 

Dyscyplinarnej.> 

§ 3. Od rozpoznania spraw wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a jest wyłączony sąd dyscyplinarny, 

w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem dyscyplinarnym. Sąd 

dyscyplinarny właściwy do rozpoznania sprawy wyznacza Prezes Sądu Najwyższego 

kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji może orzekać na sesjach wyjazdowych w sądzie 

okręgowym, na obszarze właściwości którego obwiniony zajmuje stanowisko sędziego, 

chyba że sprzeciwia się temu dobro wymiaru sprawiedliwości. 

 

Art. 112. 

§ 1. Oskarżycielami przed sądem dyscyplinarnym są Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów 

Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Powszechnych, a także zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach 

apelacyjnych i zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach okręgowych. 

§ 2. W sprawach sędziów sądów apelacyjnych oraz prezesów i wiceprezesów sądów 

apelacyjnych i sądów okręgowych oskarżycielami przed sądem dyscyplinarnym są 

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. W sprawach pozostałych sędziów 

sądów okręgowych, a także prezesów oraz wiceprezesów sądów rejonowych 
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uprawnionym oskarżycielem jest zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy 

sądzie apelacyjnym, a w pozostałych sprawach sędziów sądów rejonowych oraz asesorów 

sądowych - zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie okręgowym. 

<§ 2a. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępcy Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych mogą podjąć i prowadzić czynności 

w każdej sprawie dotyczącej sędziego.> 

§ 3. Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz dwóch Zastępców 

Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych powołuje Minister 

Sprawiedliwości na czteroletnią kadencję. 

§ 4. Krajowa Rada Sądownictwa zapewnia obsługę administracyjną Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępców Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych przez utworzenie odrębnej komórki 

organizacyjnej w ramach Biura Krajowej Rady Sądownictwa. 

§ 5. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, Zastępca Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zastępca rzecznika dyscyplinarnego 

działający przy sądzie apelacyjnym i zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy 

sądzie okręgowym wykonują swoje obowiązki do czasu powołania osób pełniących te 

funkcje w kolejnej kadencji. 

§ 5a. Przy sądzie okręgowym działa jeden zastępca rzecznika dyscyplinarnego. W sądzie 

powyżej sześćdziesięciu stanowisk sędziowskich Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów 

Sądów Powszechnych może, po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwości, ustalić 

większą liczbę zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądzie 

okręgowym, jeżeli jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości. O ustaleniu 

większej liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądzie 

okręgowym Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych informuje prezesa 

właściwego sądu okręgowego. 

[§ 6. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, najpóźniej w terminie miesiąca przed dniem 

zakończenia kadencji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie 

okręgowym, przedstawia Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych 

sześciu kandydatów na stanowisko zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy 

sądzie okręgowym, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów wybranych na tym samym 

zgromadzeniu. W przypadku ustalenia większej liczby zastępców rzecznika 

dyscyplinarnego działających przy sądzie okręgowym, zgromadzenie ogólne sędziów 
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okręgu, najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez prezesa 

właściwego sądu okręgowego informacji, o której mowa w § 5a zdanie trzecie, 

przedstawia Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych sześciu 

kandydatów na każde stanowisko zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy 

sądzie okręgowym, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów, wybranych na tym samym 

zgromadzeniu. 

§ 7. Każdy sędzia uczestniczący w głosowaniu nad wyborem kandydatów, o których mowa § 

6, może oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata na każde stanowisko 

zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym. Głosowanie jest 

tajne. 

§ 8. Jeżeli po przeprowadzeniu głosowania, o którym mowa w § 7, ze względu na podział 

głosów nie jest możliwe wybranie wymaganej liczby kandydatów, przeprowadza się 

ponowne głosowanie z udziałem kandydatów na każde stanowisko zastępcy rzecznika 

dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym, którzy uzyskali kolejno najwyższą 

równą liczbę głosów. Przepis § 7 stosuje się. 

§ 9. Przewodniczący zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu przedstawia Rzecznikowi 

Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych protokół posiedzenia wskazujący 

wybranych kandydatów na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie 

okręgowym, niezwłocznie po ich wybraniu.] 

<§ 6. Zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym 

powołuje na czteroletnią kadencję spośród sędziów tego sądu lub sędziów sądów 

okręgowych z obszaru właściwości sądu apelacyjnego Rzecznik Dyscyplinarny 

Sędziów Sądów Powszechnych. 

§ 7. Zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym powołuje 

na czteroletnią kadencję spośród sędziów tego sądu lub sędziów sądów rejonowych z 

obszaru właściwości sądu okręgowego Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów 

Powszechnych. 

§ 8. Kadencja zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym lub przy 

sądzie okręgowym wygasa przed jej upływem w przypadku: 

1) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego; 

2) przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku; 
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3) przeniesienia sędziego na inne stanowisko sędziowskie poza obszarem właściwości 

odpowiednio sądu apelacyjnego lub okręgowego lub delegowania go poza ten obszar 

na podstawie art. 77; 

4) przyjęcia przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych złożonej 

przez sędziego rezygnacji z funkcji zastępcy rzecznika. 

§ 9. Zastępca rzecznika pełni obowiązki po upływie kadencji do czasu powołania 

zastępcy rzecznika na następną kadencję.> 

[§ 10. W przypadku gdy kadencja zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy 

sądzie okręgowym wygasła przed jej upływem przepis § 6 stosuje się odpowiednio, z tym 

że termin do przedstawienia kandydatów na to stanowisko wynosi dwa miesiące od dnia 

wygaśnięcia tej kadencji. Przepisy § 7-9 stosuje się. 

§ 11. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych powołuje na każde stanowisko 

zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym jednego z 

kandydatów przedstawionych w trybie § 6 i 10 na czteroletnią kadencję. 

§ 12. Jeżeli kandydaci na stanowisko zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy 

sądzie okręgowym nie zostaną przedstawieni w wymaganej liczbie lub terminie 

określonych w § 6 i 10, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych powierza 

obowiązki zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym 

sędziemu przez siebie wybranemu albo sędziom przez siebie wybranym, w przypadku gdy 

ustalono liczbę zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądzie okręgowym 

większą niż jeden. 

§ 13. Przepisy § 5a-12 stosuje się odpowiednio do wyboru i powołania zastępcy lub 

zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądzie apelacyjnym.] 

 

<Art. 114a. 

§ 1. Na świadka, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie 

rzecznika dyscyplinarnego albo bez jego zezwolenia wydalił się z miejsca czynności 

przed jej zakończeniem można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3 000 zł. 

Nałożenie kary pieniężnej nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

§ 2. O nałożeniu kary pieniężnej, o której mowa w § 1, rozstrzyga na wniosek rzecznika 

dyscyplinarnego sąd dyscyplinarny przy sądzie apelacyjnym, w którego okręgu 

prowadzi się czynności. 
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§ 3. Na postanowienie sądu dyscyplinarnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej 

przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego w składzie jednego sędziego Izby 

Dyscyplinarnej.> 

[Art. 128. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego oraz części ogólnej Kodeksu karnego, z uwzględnieniem 

odrębności wynikających z charakteru postępowania dyscyplinarnego.] 

 

<Art. 128. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy 

części ogólnej Kodeksu karnego oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego, z 

wyłączeniem art. 344a i art. 396a, z uwzględnieniem odrębności wynikających z 

charakteru postępowania dyscyplinarnego.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825) 

 

[Art. 13. 

§ 1. Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego dokonującemu wyboru, o którym 

mowa w art. 12 § 2, przewodniczy Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, a w przypadku gdy 

nie jest to możliwe lub gdy zgłoszono jego kandydaturę - Prezes Sądu Najwyższego 

najstarszy służbą na stanowisku sędziego. Jeżeli na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego zgłoszono również kandydaturę Prezesa Sądu Najwyższego najstarszego 

służbą na stanowisku sędziego, Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego 

przewodniczy najstarszy służbą sędzia Sądu Najwyższego, którego kandydatura nie 

została zgłoszona. 

§ 2. Do podjęcia uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie 

wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, wymagana 

jest obecność co najmniej 2/3 liczby sędziów każdej z izb. Jeżeli uchwały nie podjęto ze 

względu na brak wymaganego kworum, do podjęcia uchwały na kolejnym posiedzeniu 

wymagana jest obecność co najmniej 3/5 liczby sędziów Sądu Najwyższego. 
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§ 3. Każdy sędzia uczestniczący w głosowaniu może oddać tylko jeden głos. Głosowanie jest 

tajne. 

§ 4. Kandydatami na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wybranymi przez 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego są kandydaci, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. Jeżeli 2 lub więcej kandydatów na stanowisko Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego uzyskało równą liczbę głosów, w wyniku czego nie jest 

możliwe wybranie 5 kandydatów, przeprowadza się ponowne głosowanie z udziałem tylko 

tych kandydatów. Przepis § 3 stosuje się. 

§ 5. Niezwłocznie po wybraniu kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego, sędzia przewodniczący Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu 

Najwyższego albo inna osoba wskazana przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu 

Najwyższego przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę, o której mowa 

w § 2, wraz z protokołem głosowania.] 

 

<Art. 13. 

§ 1. Każdy sędzia Sądu Najwyższego ma prawo zgłosić jednego kandydata na 

stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

§ 2. Zgłoszenia kandydata dokonuje się przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego 

Sędziów Sądu Najwyższego dokonującemu wyboru, o którym mowa w art. 12 § 2, 

niezwłocznie po jego rozpoczęciu. 

§ 3. Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego dokonującemu wyboru, o 

którym mowa w art. 12 § 2, przewodniczy Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

a w przypadku, gdy nie jest to możliwe lub gdy zgłoszono jego kandydaturę – Sędzia 

Sądu Najwyższego, którego kandydatura nie została zgłoszona, wyznaczony przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. Do dokonania przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wyboru 

kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, wymagana jest 

obecność co najmniej 84 członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu 

Najwyższego. Jeżeli wyboru nie dokonano ze względu na brak wymaganego 

kworum, do dokonania wyboru na kolejnym posiedzeniu wymagana jest obecność co 

najmniej 75 członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Jeżeli 

także na tym posiedzeniu wyboru nie dokonano ze względu na brak wymaganego 

kworum, wybór może zostać dokonany na kolejnym posiedzeniu w przypadku 
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obecności co najmniej 32 członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu 

Najwyższego. Posiedzenia, o których mowa w zdaniu drugim i trzecim, zwołuje się 

na dzień przypadający nie później niż w terminie 5 dni od daty odbycia 

poprzedniego posiedzenia. 

§ 5. Każdy sędzia uczestniczący w głosowaniu może oddać tylko jeden głos. Głosowanie 

jest tajne. 

§ 6. Kandydatami na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wybranymi 

przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego są kandydaci, którzy 

uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów 

na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego uzyskało równą liczbę głosów, 

w wyniku czego nie jest możliwe wybranie pięciu kandydatów, przeprowadza się 

ponowne głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów. Przepis § 5 stosuje się. 

§ 7. Niezwłocznie po wybraniu kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego 

albo inna osoba wskazana przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego 

przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej listę kandydatów na stanowisko 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wybranych przez Zgromadzenie Ogólne 

Sędziów Sądu Najwyższego, wraz z protokołem głosowania. 

§ 8. Po przekazaniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej listy kandydatów na 

stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wybranych przez Zgromadzenie 

Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, wraz z protokołem głosowania, nie jest 

dopuszczalne zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w celu 

wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.> 

 

<Art. 13a. 

§ 1. Jeżeli kandydaci na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie zostali 

wybrani zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej niezwłocznie powierza wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego wskazanemu przez siebie sędziemu Sądu Najwyższego. 

§ 2. W terminie tygodnia od dnia powierzenia wykonywania obowiązków Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego sędzia, któremu obowiązki te powierzono, zwołuje 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, któremu przewodniczy, w celu 

wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 
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§ 3. Do dokonania wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wymagana 

jest obecność co najmniej 32 członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu 

Najwyższego. Przepisy art. 13 § 1, 2 i 5–7 stosuje się.> 

 

Art. 17. 

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

1)   dokonywanie wyboru 5 kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego oraz przedstawianie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   rozpatrywanie projektu informacji, o której mowa w art. 5 § 1 zdanie pierwsze, i 

przyjmowanie tej informacji; 

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

Sądu Najwyższego, Kolegium Sądu Najwyższego lub co najmniej 5 sędziów Sądu 

Najwyższego; 

4)   podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach dotyczących Sądu Najwyższego. 

§ 2. Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego przewodniczy Pierwszy Prezes 

Sądu Najwyższego, z uwzględnieniem [art. 13 § 1 i] <art. 13 § 3, art. 13a § 2 oraz> art. 

14 § 2. 

<§ 2a. O terminie i porządku posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu 

Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zawiadamia sędziów Sądu 

Najwyższego najpóźniej 7 dni przed dniem posiedzenia, z uwzględnieniem art. 13 § 4 

zdanie czwarte i art. 13a § 2.> 

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

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

większością głosów. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi co najmniej 3 

sędziów z obecnych na posiedzeniu członków zgromadzenia. 

 

Art. 26. 

<1.> Do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych należy 

rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych, rozpoznawanie protestów wyborczych i protestów 

przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz 

stwierdzanie ważności wyborów i referendum, inne sprawy z zakresu prawa publicznego, 

w tym sprawy z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i 
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transportu kolejowego oraz sprawy, w których złożono odwołanie od decyzji 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także skargi dotyczące 

przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem 

Najwyższym. 

<§ 2. Do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych należy 

rozpoznawanie wniosków lub oświadczeń dotyczących wyłączenia sędziego albo o 

oznaczenie sądu, przed którym ma się toczyć postępowanie, obejmujących zarzut 

braku niezależności sądu lub braku niezawisłości sędziego. Sąd rozpoznający sprawę 

przekazuje niezwłocznie wniosek Prezesowi Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 

Publicznych celem nadania mu dalszego biegu na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. Przekazanie wniosku Prezesowi Izby Kontroli Nadzwyczajnej 

i Spraw Publicznych nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania. 

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 2, pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli obejmuje 

ustalenie oraz ocenę zgodności z prawem powołania sędziego lub jego umocowania 

do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. 

§ 4. Do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych należy 

rozpoznawanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz sądów 

administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeżeli niezgodność z 

prawem polega na podważeniu statusu osoby powołanej do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziego, która wydała orzeczenie w sprawie. 

§ 5. Do postępowania w sprawach, o których mowa w § 4, stosuje się odpowiednie 

przepisy o stwierdzeniu niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń, a w 

sprawach karnych przepisy o wznowieniu postępowania sądowego zakończonego 

prawomocnym orzeczeniem. Nie jest konieczne uprawdopodobnienie ani 

wyrządzenie szkody, spowodowanej przez wydanie orzeczenia, którego skarga 

dotyczy. 

§ 6. Skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, o którym 

mowa w § 4, można wnieść do Sądu Najwyższego - Izby Kontroli Nadzwyczajnej i 

Spraw Publicznych, z pominięciem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, a także 

w razie nieskorzystania przez stronę z przysługujących jej środków prawnych, w 

tym skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.> 
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Art. 27. 

§ 1. Do właściwości Izby Dyscyplinarnej należą sprawy: 

1)   dyscyplinarne: 

a)  sędziów Sądu Najwyższego, 

b)  rozpatrywane przez Sąd Najwyższy w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi 

prowadzonymi na podstawie ustaw: 

–  z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, 1467, 1669 i 

2193), 

–  z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193), 

–  z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540), 

–  z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1921 

oraz z 2019 r. poz. 125), 

–  z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 

131), 

–  z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

–  z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767, z 2018 r. 

poz. 5, 1000, 1443 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 125), 

–   z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244 

oraz z 2019 r. poz. 55); 

<1a) o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe 

aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury;> 

2)   z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów Sądu Najwyższego; 

3)   z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku. 

§ 2. Izba Dyscyplinarna składa się z: 

1)   Wydziału Pierwszego; 

2)   Wydziału Drugiego. 

§ 3. Wydział Pierwszy rozpatruje w szczególności sprawy: 

1)   sędziów Sądu Najwyższego; 

[2)   sędziów i prokuratorów dotyczące przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących 

znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego oraz przewinień 

wskazanych we wniosku, o którym mowa w art. 97 § 3.] 

<2) Sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury dotyczące: 
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a) przewinień dyscyplinarnych, rozpoznawane w pierwszej instancji przez Sąd 

Najwyższy,  

b) zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe 

aresztowanie.> 

§ 4. Wydział Drugi rozpatruje w szczególności: 

1)   odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji w sprawach [sędziów i 

prokuratorów] <sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów 

prokuratury> oraz postanowień i zarządzeń zamykających drogę do wydania wyroku; 

2)   kasacje od orzeczeń dyscyplinarnych; 

3)   odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa. 

 

[Art. 29. 

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powołuje Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.] 

 

<Art. 29. 

 § 1. Sędzią Sądu Najwyższego jest osoba powołana na to stanowisko przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, która złożyła ślubowanie wobec Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. W ramach działalności Sądu Najwyższego lub jego organów niedopuszczalne jest 

kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów 

państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa. 

§ 3. Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez Sąd Najwyższy lub inny organ 

władzy zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania 

uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości.> 

 

Art. 45. 

§ 1. Oświadczenie o stanie majątkowym, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych sędzia Sądu Najwyższego składa 

Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. 

§ 2. Analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym składanym przez 

sędziego Sądu Najwyższego dokonuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. O 
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stwierdzonych nieprawidłowościach Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zawiadamia 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

<§ 3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 88a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o 

ustroju sądów powszechnych, sędzia Sądu Najwyższego składa Pierwszemu 

Prezesowi Sądu Najwyższego, zaś Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – Krajowej 

Radzie Sądownictwa.> 

Art. 72. 

[§ 1. Sędzia Sądu Najwyższego odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe i 

uchybienia godności urzędu.] 

<§ 1. Sędzia Sądu Najwyższego odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe 

(dyscyplinarne), w tym za: 

1) oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa; 

2) działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie 

organu wymiaru sprawiedliwości; 

3) działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność 

powołania sędziego, lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4) działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i 

niezawisłości sędziów;  

5) uchybienie godności urzędu.> 

§ 2. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem 

stanowiska, jeżeli uchybił obowiązkowi piastowanego urzędu państwowego lub okazał się 

niegodnym urzędu sędziego. 

§ 3. Za wykroczenia sędzia może odpowiadać tylko dyscyplinarnie. 

§ 4. Sędzia może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za 

wykroczenie, o którym mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks 

wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 53). Wyrażenie 

zgody następuje w drodze przyjęcia przez sędziego mandatu karnego albo uiszczenia 

grzywny, w przypadku ukarania mandatem karnym zaocznym, o którym mowa w art. 98 § 

1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia. 

§ 5. Wyrażenie przez sędziego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w 

trybie określonym w § 4 wyłącza odpowiedzialność dyscyplinarną. 
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Art. 75. 

§ 1. Karami dyscyplinarnymi są: 

1)   upomnienie; 

2)   nagana; 

3)   obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5%-50% na okres od 6 miesięcy do 2 

lat; 

<3a) kara pieniężna w wysokości podlegającego wypłacie za miesiąc poprzedzający 

wydanie prawomocnego wyroku skazującego jednomiesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego powiększonego o przysługujący sędziemu dodatek za długoletnią pracę, 

dodatek funkcyjny i dodatek, o którym mowa w art. 48 § 7;> 

4)   usunięcie z zajmowanej funkcji; 

5)   złożenie sędziego z urzędu. 

<§ 1a. Za przewinienie dyscyplinarne określone w art. 72 § 1 pkt 2–4, wymierza się karę, 

o której mowa w § 1 pkt 5, a w przypadku mniejszej wagi – karę, o której mowa  w § 

1 pkt 3, 3a lub 4.> 

§ 2. Sąd podaje prawomocny wyrok dyscyplinarny do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie go na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Zamieszczeniu podlega 

sentencja wyroku, z wyłączeniem danych dotyczących tożsamości osoby fizycznej lub 

innej osoby, jeżeli jest to konieczne dla ochrony słusznych interesów tych osób. 

§ 3. Sąd przekazuje prawomocny wyrok dyscyplinarny do wiadomości Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. Wymierzenie kary, o której mowa w § 1 pkt 2-4, pociąga za sobą, przez okres 5 lat, 

niemożność udziału w Kolegium Sądu Najwyższego, orzekania w sądzie dyscyplinarnym 

oraz pełnienia funkcji w Sądzie Najwyższym. Sędziego ukaranego karą dyscyplinarną, o 

której mowa w zdaniu pierwszym, orzekającego w Izbie Dyscyplinarnej, Pierwszy Prezes 

Sądu Najwyższego wyznacza do rozpoznawania spraw w innej izbie na okres 5 lat. 

§ 5. Wymierzenie kary, o której mowa w § 1 pkt 5, pociąga za sobą utratę możliwości 

ponownego powołania ukaranego na urząd sędziego. 

§ 6. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi sąd 

dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary. 
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Art. 82. 

 <1.>Jeżeli Sąd Najwyższy, rozpoznając kasację lub inny środek odwoławczy, poweźmie 

poważne wątpliwości co do wykładni przepisów prawa będących podstawą wydanego 

rozstrzygnięcia, może odroczyć rozpoznanie sprawy i przedstawić zagadnienie prawne do 

rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów tego sądu. 

<§ 2. Sąd Najwyższy, rozpoznając sprawę, w której występuje zagadnienie prawne 

dotyczące niezawisłości sędziego lub niezależności sądu, odracza jej rozpoznanie i 

przedstawia to zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi całej Izby Kontroli 

Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. 

§ 3. Jeżeli Sąd Najwyższy, rozpoznając wniosek, o którym mowa w art. 26 § 2, poweźmie 

poważne wątpliwości co do wykładni przepisów prawa mających być podstawą 

orzeczenia, może odroczyć rozpoznanie wniosku i przedstawić zagadnienie prawne 

do rozstrzygnięcia składowi całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 

Sądu Najwyższego. 

§ 4. Podejmując uchwałę, o której mowa w § 2 lub 3, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i 

Spraw Publicznych nie jest związana uchwałą innego składu Sądu Najwyższego, 

choćby uzyskała ona moc zasady prawnej. 

§ 5. Uchwała składu całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu 

Najwyższego podjęta na podstawie § 2 lub 3 wiąże wszystkie składy Sądu 

Najwyższego. Odstąpienie od uchwały mającej moc zasady prawnej wymaga 

ponownego rozstrzygnięcia w drodze uchwały przez pełny skład Sądu Najwyższego, 

do podjęcia której wymagana jest obecność co najmniej 2/3 liczby sędziów każdej z 

izb. Przepisu art. 88 nie stosuje się.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2216) 

Art. 23. 

[§ 1. Sędziowie sądów wojskowych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim są 

powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady 

Sądownictwa.] 
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<§ 1. Sędzią sądu wojskowego jest osoba powołana na to stanowisko przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, która złożyła ślubowanie wobec Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

§ 1a. Sędziowie sądów wojskowych są powoływani na stanowiska: 

1)   sędziego wojskowego sądu garnizonowego; 

2)   sędziego wojskowego sądu okręgowego. 

§ 1b. Powołując do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej wyznacza miejsce służbowe (siedzibę) sędziego. 

§ 2. Zgromadzenie ocenia zgłoszonych kandydatów na stanowiska sędziów w drodze 

głosowania i przekazuje wszystkie zgłoszone kandydatury, ze wskazaniem liczby 

uzyskanych głosów, Krajowej Radzie Sądownictwa, za pośrednictwem Ministra 

Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości i Minister Obrony Narodowej wyrażają o 

każdym z kandydatów do objęcia stanowiska sędziowskiego opinie wraz z uzasadnieniem, 

które Minister Sprawiedliwości przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa wraz z 

kandydaturami, a także z informacjami uzyskanymi od organu Policji o każdym z 

kandydatów. 

§ 3. Kandydatów na stanowiska sędziów zgłasza Zgromadzeniu Minister Sprawiedliwości. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej może, po 

wysłuchaniu opinii kolegium właściwego sądu, zgłosić Krajowej Radzie Sądownictwa 

kandydatów na stanowiska sędziów. 

§ 5. Kandydaci na stanowiska sędziów zgłaszają swoje kandydatury Ministrowi 

Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości, przed zgłoszeniem kandydatur Zgromadzeniu 

ocenia kwalifikacje kandydatów, zasięga opinii właściwego kolegium i zawiadamia 

Ministra Obrony Narodowej, przekazując wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata. 

 

<Art. 23a. 

§ 1. W ramach działalności sądu wojskowego lub jego organów niedopuszczalne jest 

kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów 

państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa. 

§ 2. Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez sąd wojskowy lub inny organ władzy 

zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania 

uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości.> 
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Art. 37. 

§ 1. Za wykroczenia oraz za przewinienia dyscyplinarne sędziowie ponoszą odpowiedzialność 

dyscyplinarną przed sądami dyscyplinarnymi. 

[§ 2. Przewinieniem dyscyplinarnym w rozumieniu ustawy jest naruszenie obowiązków 

sędziego, w tym oczywista i rażąca obraza przepisów prawa, uchybienie powadze 

stanowiska sędziowskiego, naruszenie dyscypliny wojskowej oraz zasad honoru i godności 

żołnierskiej.] 

<§ 2. Przewinieniem dyscyplinarnym w rozumieniu ustawy jest naruszenie obowiązków 

sędziego, w tym: 

1) oczywista i rażąca obraza przepisów prawa; 

2) działanie lub zaniechanie mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie 

organu wymiaru sprawiedliwości; 

3) działanie kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność 

powołania sędziego, lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4) działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i 

niezawisłości sędziów;  

5) uchybienie godności urzędu; 

6) naruszenie dyscypliny wojskowej oraz zasad honoru i godności żołnierskiej.> 

§ 3. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem 

stanowiska, jeżeli przez nie uchybił obowiązkowi piastowanego wówczas urzędu 

państwowego lub okazał się niegodnym stanowiska sędziego. 

 

Art. 39. 

§ 1. Karami dyscyplinarnymi są: 

1)   upomnienie; 

2)   nagana; 

2a)   obniżenie uposażenia zasadniczego sędziego o 5%-20% na okres od sześciu miesięcy do 

dwóch lat; 

<2b) kara pieniężna w wysokości podlegającego wypłacie za miesiąc poprzedzający 

wydanie prawomocnego wyroku skazującego jednomiesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego powiększonego o przysługujący sędziemu dodatek za długoletnią pracę, 

dodatek funkcyjny i dodatek specjalny;> 
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3)   usunięcie z zajmowanej funkcji; 

4)   przeniesienie na inne miejsce służbowe; 

5)   złożenie sędziego z urzędu. 

<§ 1a. Za przewinienie dyscyplinarne określone w art. 37 § 2 pkt 2–4, wymierza się karę, 

o której mowa w § 1 pkt 4 lub 5, a w przypadku mniejszej wagi – karę, o której 

mowa  w § 1 pkt 2a, 2b lub 3.> 

§ 2. Orzekając karę złożenia sędziego z urzędu, sądy dyscyplinarne mogą wystąpić do 

właściwego organu z wnioskiem o pozbawienie ukaranego stopnia oficerskiego. 

§ 3. Sędzia, któremu wymierzono karę określoną w § 1 pkt 2a-4, nie może być wyznaczony 

przez okres pięciu lat na wyższe sędziowskie stanowisko służbowe, a także nie może być 

w tym czasie członkiem kolegium sądu wojskowego, orzekać w sądzie dyscyplinarnym 

ani objąć w sądzie funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu lub kierownika wydziału 

zamiejscowego sądu. 

§ 3a. Kara określona w § 1 pkt 4 polega na zmianie miejsca służbowego sędziego na 

znajdujące się w: 

1)   wojskowym sądzie garnizonowym z siedzibą na obszarze innego okręgu wojskowego 

sądu okręgowego - w przypadku sędziego wojskowego sądu garnizonowego; 

2)   innym wojskowym sądzie okręgowym - w przypadku sędziego wojskowego sądu 

okręgowego. 

§ 3b. Okręg lub sąd, o którym mowa w § 3a, określa sąd dyscyplinarny w wyroku. 

§ 3c. W przypadku gdy określenie miejsca służbowego zgodnie z § 3a pkt 1 byłoby niecelowe 

z uwagi na szczególne okoliczności związane z ukaranym, sąd dyscyplinarny może 

określić nowe miejsce służbowe sędziego w miejscu znajdującym się w sądzie na 

obszarze tego samego okręgu wojskowego sądu okręgowego. 

§ 4. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 5 pociąga za sobą utratę możliwości ponownego 

powołania ukaranego na urząd sędziego. 

§ 5. W wypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi, sąd 

dyscyplinarny może odstąpić od wymierzania kary. 

Art. 39a. 

§ 1. W sprawach dyscyplinarnych sędziów orzekają:1)   w pierwszej instancji: 

a)  sądy dyscyplinarne przy wojskowych sądach okręgowych w składzie trzech sędziów, 

b)  Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i jednego ławnika Sądu 

Najwyższego w sprawach przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona 
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umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw 

skarbowych lub sprawach, w których Sąd Najwyższy zwrócił się z wnioskiem o 

rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej wraz z wytknięciem uchybienia <, oraz w sprawach, 

o których mowa w art. 37 § 2 pkt 3>; 

2)   w drugiej instancji - Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i 

jednego ławnika Sądu Najwyższego. 

§ 2. Od rozpoznania spraw dyscyplinarnych w których właściwy jest sąd dyscyplinarny przy 

wojskowym sądzie okręgowym, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a jest wyłączony sąd 

dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem 

dyscyplinarnym. 

<§ 2a. W sprawach, o których mowa w art. 30, orzeka w pierwszej instancji Sąd 

Najwyższy w składzie jednego sędziego Izby Dyscyplinarnej, a w drugiej instancji – 

Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej. 

§ 2b. W sprawach, w których właściwy jest Sąd Najwyższy, czynności prezesa sądu 

dyscyplinarnego wykonuje Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby 

Dyscyplinarnej.> 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. Jeżeli z powodu wyłączenia sędziów rozpoznanie sprawy w danym sądzie 

dyscyplinarnym nie jest możliwe i nie ma również możliwości przekazania tej sprawy 

innemu równorzędnemu sądowi dyscyplinarnemu, Prezes Sądu Najwyższego kierujący 

pracą Izby Dyscyplinarnej przekazuje sprawę do rozpoznania odpowiedniemu sądowi 

dyscyplinarnemu ustanowionemu dla sędziów sądów powszechnych. 

 

Art. 70. 

§ 1. Do sądów wojskowych, asystentów sędziów oraz ławników stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 4, art. 5, art. 8, <art. 9c, art. 9d,> art. 20a, art. 22b § 2, art. 37 § 8, art. 37e § 

1 i 3, art. 40, art. 41a-41d, art. 42, art. 44-52, art. 53 § 1-3, art. 54, art. 57 § 1 i 7 zdanie 

pierwsze i drugie, art. 58 § 1, 3-4a, 5 i 6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 69 § 1 i 1b-2a, art. 70, 

art. 71, art. 73-75, art. 77 § 2-2b, 3a, 4 i 6-7, art. 78 § 1-4, 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. 88a–90>, 

art. 91 § 1, 1c-2, 6, 7 i 9-12, art. 91a, art. 92, art. 93, art. 94 § 1, 3 i 4, art. 95, art. 98 § 1 i 

2, art. 99, art. 100 § 1-4, art. 101 § 2-4, art. 102, art. 104-106, art. 108, art. 109a, art. 109b, 

art. 111, art. 113 § 2-4, art. 113a, art. 113b, art. 114 § 2-13, art. 115, art. 115a, art. 115c-
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118, art. 120-122, art. 125-128, art. 130, art. 131, art. 133, art. 133a, art. 147 § 3, art. 156, 

art. 159 § 1 pkt 5 i 6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171-174 ustawy, o której mowa w 

art. 32a § 1, oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 § 2, art. 41e, art. 57 § 

9, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8 i art. 148 § 3 tej ustawy, z tym że: 

1)   określone w przepisach czynności i uprawnienia Ministra Sprawiedliwości, zgromadzenia 

ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów sądów rejonowych, okręgowych i 

apelacyjnych oraz prezesa sądu dyscyplinarnego wykonują odpowiednio: Minister 

Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Zgromadzenie 

Sędziów Sądów Wojskowych, kolegium wojskowego sądu okręgowego, prezesi sądów 

wojskowych i prezes sądu dyscyplinarnego, a czynności i uprawnienia prezesa sądu 

apelacyjnego w zakresie nadzoru administracyjnego - Minister Sprawiedliwości; 

2)   uprawnienia określone w art. 92 § 1 powołanej ustawy przysługują, jeżeli sędzia 

wojskowy nie nabył wcześniej prawa do urlopu dodatkowego określonego w przepisach 

ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 330, 730 i 1726); 

3)   oceny pracy sędziów sądów wojskowych dokonują sędziowie wizytatorzy, powoływani 

przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów wojskowego sądu okręgowego, po 

zasięgnięciu opinii kolegium wojskowego sądu okręgowego; negatywna opinia kolegium 

jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca; kandydatów do sprawowania funkcji 

wizytatora zgłasza prezes wojskowego sądu okręgowego; 

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

niniejszej ustawy; 

5)   uprawnienia określone w art. 172-174 powołanej ustawy przysługują w przypadku 

określonym w art. 61 niniejszej ustawy; 

6)    uprawnienia określone w art. 172 § 3 i 4a oraz art. 173 powołanej ustawy nie przysługują 

ławnikom w czynnej służbie wojskowej; 

7)    obsada wolnych stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 20a § 1-2a 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 zastosowania system teleinformatyczny 

obsługujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziego sądu powszechnego. 

§ 1a. (uchylony). 



- 59 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki sędziów sądów 

wojskowych określają przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

§ 3. Uposażenie sędziów sądów wojskowych określają przepisy o uposażeniu żołnierzy, z tym 

że nie może być ono niższe od wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych na 

stanowiskach równorzędnych, ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. Do sędziów sądów wojskowych stosuje się odpowiednio art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2167) 

Art. 5. 

[§ 1. Sędziów sądów administracyjnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim 

powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.] 

<§ 1. Sędzią sądu administracyjnego jest osoba powołana na to stanowisko przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która złożyła ślubowanie wobec Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

<§ 1a. W ramach działalności sądu administracyjnego lub jego organów 

niedopuszczalne jest kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów, 

konstytucyjnych organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa. 

§ 1b. Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez sąd administracyjny lub inny organ 

władzy zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania 

uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości.> 

§ 2. Sędziowie sądów administracyjnych są powoływani na stanowisko sędziego 

wojewódzkiego sądu administracyjnego, z wyznaczeniem miejsca służbowego (siedziby) 

sędziego, albo na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

§ 3. Asesorów sądowych do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego powołuje 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. 

§ 4. Asesorzy sądowi są powoływani na pięć lat, z wyznaczeniem miejsca służbowego 

(siedziby) asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. 

 

Art. 8. 
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<1.> Oświadczenie o stanie majątkowym, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 

1469 i 1495), sędziowie wojewódzkiego sądu administracyjnego składają właściwemu 

prezesowi wojewódzkiego sądu administracyjnego, a prezes wojewódzkiego sądu 

administracyjnego i sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego - Prezesowi 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie 

majątkowym dokonuje kolegium właściwego sądu administracyjnego. 

<§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 88a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o 

ustroju sądów powszechnych, sędziowie wojewódzkiego sądu administracyjnego 

składają właściwemu prezesowi wojewódzkiego sądu administracyjnego, a prezes 

wojewódzkiego sądu administracyjnego i sędziowie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego – Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaś Prezes 

Naczelnego Sądu Administracyjnego – Krajowej Radzie Sądownictwa.> 

 

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)    (uchylony); 
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6)    (uchylony); 

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

administracyjnego lub zgłoszone przez członków zgromadzenia ogólnego. 

 

Art. 25. 

§ 1. Kolegium sądu: 

1)   ustala podział czynności w sądzie i określa szczegółowe zasady przydziału spraw 

poszczególnym sędziom i asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym i starszym 

referendarzom sądowym; 

[2)   przedstawia zgromadzeniu ogólnemu opinię o kandydatach na stanowiska sędziów lub 

asesorów sądowych;] 

3)   rozpatruje sprawy przedstawiane zgromadzeniu ogólnemu; 

4)   rozpatruje inne sprawy przedstawione przez prezesa sądu lub z własnej inicjatywy. 

§ 2. Kadencja kolegium sądu trwa trzy lata. 

§ 3. Przewodniczącym kolegium sądu jest prezes sądu. 

§ 4. Do podejmowania uchwał przez kolegium sądu stosuje się art. 24 § 3. 

 

Art. 29. 

§ 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do wojewódzkich sądów administracyjnych 

oraz sędziów, asesorów sądowych, starszych referendarzy sądowych, referendarzy 

sądowych, starszych asystentów sędziów, asystentów sędziów stosuje się odpowiednio 

przepisy o ustroju sądów powszechnych, z tym że: 

1)   przepisów dotyczących systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie w 

sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego albo 

asesora sądowego nie stosuje się; 

2)   do wynagrodzeń sędziów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wynagrodzeń 

sędziów sądu apelacyjnego; 

3)   wynagrodzenie zasadnicze asesora sądowego odpowiada wynagrodzeniu zasadniczemu 

sędziego sądu okręgowego według stawki czwartej, powiększonemu o należną składkę z 

tytułu ubezpieczenia społecznego; 

4)    do postępowania w przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora 

sądowego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu w przedmiocie powołania do 

pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego[.] <;> 
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<5) do zgłaszania kandydatur na wolne stanowisko sędziego przewidziane do objęcia 

w wojewódzkim sądzie administracyjnym stosuje się odpowiednio art. 31 ustawy 

z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825 i …), z tym 

że o wolnych stanowiskach sędziowskich obwieszcza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego.> 

§ 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do urzędników i innych pracowników 

wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577). 

§ 3. Określone w przepisach, o których mowa w § 1 i 2, uprawnienia Ministra 

Sprawiedliwości przysługują Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

[Art. 33. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, ustala, w drodze rozporządzenia, liczbę stanowisk 

sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w tym liczbę wiceprezesów tego Sądu.] 

 

[Art. 43. 

Regulamin wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwala 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Regulamin podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".] 

 

<Art. 43. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Kolegium Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, w którym ustali liczbę stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym nie mniejszą niż 120, w tym liczbę wiceprezesów tego Sądu oraz 

liczbę sędziów w poszczególnych izbach, wewnętrzną organizację Naczelnego Sądu 

Administracyjnego oraz zasady wewnętrznego postępowania, biorąc pod uwagę 

konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, jego izb i organów, specyfikę postępowań prowadzonych przed 

Naczelnym Sądem oraz liczbę i rodzaj rozpoznawanych spraw.> 
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Art. 46. 

§ 1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego tworzą sędziowie 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego jest 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

§ 2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego: 

1)   rozpatruje informację Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o rocznej działalności 

Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

[2)   przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów;] 

3)   wybiera kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

4)   wyraża zgodę w sprawie powołania i odwołania wiceprezesów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego; 

5)   ustala skład liczbowy Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wybiera jego 

członków i dokonuje zmian w jego składzie; 

6)   rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego lub zgłoszone przez członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zwołuje Prezes 

Naczelnego Sądu Administracyjnego co najmniej raz w roku. 

§ 5. Do podjęcia uchwał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jego członków. 

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. 

 

Art. 47. 

§ 1. Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego: 

1)   ustala podział czynności w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i określa szczegółowe 

zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom; 

[2)   przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 

opinię o kandydatach na stanowiska sędziów;] 

3)   wyraża zgodę w sprawie tworzenia i znoszenia wydziałów oraz powołania i odwołania 

przewodniczących wydziałów, Szefa Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego i dyrektora Biura Orzecznictwa; 
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4)   rozpatruje sprawy przedstawiane Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego; 

5)   rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego lub z własnej inicjatywy. 

§ 2. Kadencja Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego trwa trzy lata. 

§ 3. Przewodniczącym Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego jest Prezes 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

§ 4. Do podejmowania uchwał przez Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego stosuje 

się art. 46 § 5. 

Art. 48. 

§ 1. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawy dyscyplinarne sędziów sądów 

administracyjnych i asesorów sądowych: 

1)   w pierwszej instancji - w składzie trzech sędziów; 

2)   w drugiej instancji - w składzie siedmiu sędziów. 

§ 2. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych uprawnieni są wszyscy sędziowie Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z wyjątkiem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego 

Naczelnego Sądu Administracyjnego i jego zastępcy. 

§ 3. Skład sądu dyscyplinarnego wyznacza Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

drodze losowania, z listy sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Składowi 

orzekającemu przewodniczy sędzia najstarszy służbą na stanowisku sędziego Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. 

§ 4. Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnego Sądu Administracyjnego i jego zastępcę wybiera 

Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego na okres czterech lat. 

<§ 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wyznaczyć z grona sędziów sądów 

administracyjnych Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego do prowadzenia 

określonej sprawy dyscyplinarnej sędziego sądu administracyjnego lub asesora 

sądowego. Wyznaczenie Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego jest 

równoznaczne z żądaniem podjęcia czynności wyjaśniających. Nadzwyczajny 

Rzecznik Dyscyplinarny może wszcząć postępowanie dyscyplinarne albo wstąpić do 

toczącego się postępowania. Wyznaczenie Nadzwyczajnego Rzecznika 

Dyscyplinarnego wyłącza Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnego Sądu 

Administracyjnego lub jego zastępcę od podejmowania czynności w sprawie. W 
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uzasadnionych przypadkach, w szczególności śmierci lub przedłużającej się 

przeszkody w pełnieniu funkcji Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego, 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza w miejsce tej osoby innego sędziego 

sądu administracyjnego. Do czynności podejmowanych przez Nadzwyczajnego 

Rzecznika Dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące czynności 

podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnego Sądu 

Administracyjnego lub jego zastępcę. Funkcja Nadzwyczajnego Rzecznika 

Dyscyplinarnego wygasa z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o odmowie 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego 

albo uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie dyscyplinarne.> 

 

[Art. 49. 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz do 

sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

Sądu Najwyższego, z wyjątkiem przepisu art. 44 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, 609, 730 i 914).] 

 

<Art. 49. 

§ 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do Naczelnego Sądu Administracyjnego 

oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące Sądu Najwyższego, a w zakresie w nich nieuregulowanym – 

przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Określone w tych przepisach uprawnienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

przysługują Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

§ 2. Do zgłaszania kandydatur na wolne stanowisko sędziego przewidziane do objęcia w 

Naczelnym Sądzie Administracyjnym stosuje się odpowiednio art. 31 ustawy z dnia 8 

grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.> 

 

U S T A W A   z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 

84, 609, 730 i 914) 

 

Art. 44. 
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1.  Uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności 

uchwały Rady z prawem, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Odwołanie nie 

przysługuje w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. 

1a. (utracił moc). 

1b. (uchylony). 

2.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego, w terminie dwutygodniowym 

od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem.  

<2a. Wszystkie odwołania wniesione przez uczestników tego samego postępowania 

podlegają łącznemu rozpoznaniu i rozstrzygnięciu w toku jednego postępowania 

przed Sądem Najwyższym.> 

3.  Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. 

zm.) o skardze kasacyjnej. Przepisu art. 87 tej ustawy nie stosuje się. 

<3a. W sprawach dotyczących uchwał w przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziego sądu powszechnego Sąd Najwyższy dokonuje doręczeń za 

pośrednictwem Rady, która następnie dokonuje doręczenia w sposób określony w 

art. 32 ust. 1a.> 

4.  (uchylony). 

 

Art. 45. 

1. W przypadku ujawnienia nowych okoliczności Rada może z urzędu lub na wniosek 

uczestnika postępowania ponownie rozpatrzyć sprawę. 

2. W przypadku ujawnienia nowych okoliczności dotyczących osoby wskazanej we wniosku 

o powołanie do pełnienia urzędu sędziego albo asesora sądowego, przedstawionym 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy 

może wystąpić również Prezydent. 

3. O ponownym rozpatrzeniu albo jego odmowie Rada rozstrzyga w drodze uchwały. 

 

<Art. 45a. 

Ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej uchwały zawierającej wniosek do Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego lub 

wniosek o mianowanie na stanowisko asesora sądowego w sądzie powszechnym jest 
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niedopuszczalne w razie powołania jednej z osób wskazanych w uchwale w zakresie, w 

jakim dotyczy powołania na to stanowisko. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o 

którym mowa w art. 45, w zakresie, w jakim dotyczy powołania na to stanowisko, 

pozostawia się bez rozpoznania. 

 

Art. 45b. 

W razie powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziego postępowanie w sprawie odwołania od uchwały Krajowej Rady 

Sądownictwa w sprawie indywidualnej dotyczącej powołania do pełnienia urzędu na 

tym stanowisku, w zakresie dotyczącym uchwały zawierającej wniosek o powołanie na 

tym stanowisku, umarza się z mocy prawa. W pozostałym zakresie w razie 

uwzględnienia przez sąd odwołania osoby, która była uczestnikiem postępowania w 

sprawie dotyczącej kandydatów do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, osoba ta 

może ubiegać się o urząd w kolejnym postępowaniu do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziego w tym samym lub równorzędnym sądzie, zaś Rada obowiązana jest uwzględnić 

w tym postępowaniu okoliczności, określone w orzeczeniu sądu. 

 

Art. 45c. 

Wznowienie postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa lub wzruszenie uchwały 

zawierającej wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego nie jest dopuszczalne, 

jeżeli osoba przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej spełnia w dniu 

podjęcia uchwały przez Krajową Radę Sądownictwa warunki formalne wymagane do 

pełnienia urzędu, określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740) 

 

Art. 103. 
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§ 1. Prokurator nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia 

na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym 

wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych 

na tych stanowiskach, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu 

obowiązków prokuratora. 

§ 2. Prokuratorowi nie wolno także podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, 

które by przeszkadzało w pełnieniu obowiązków prokuratora, mogło osłabiać zaufanie do 

jego bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu prokuratora. 

§ 3. Prokurator nie może: 

1)   być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego; 

2)   być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni; 

3)   być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą; 

4)   posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające 

więcej niż 10% kapitału zakładowego; 

5)   prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, 

a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź pełnomocnikiem w 

prowadzeniu takiej działalności. 

§ 4. O zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, a także o podjęciu innego zajęcia lub 

sposobu zarobkowania, prokuratorzy prokuratury rejonowej i prokuratorzy prokuratury 

okręgowej zawiadamiają właściwego prokuratora okręgowego, prokuratorzy prokuratury 

regionalnej - właściwego prokuratora regionalnego, prokuratorzy Prokuratury Krajowej, 

prokuratorzy regionalni i prokuratorzy okręgowi - Prokuratora Krajowego, a Prokurator 

Krajowy oraz pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Generalnego. 

§ 5. Zawiadomienie, o którym mowa w § 4, prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej 

składają: 

1)   Dyrektorowi Głównej Komisji - prokuratorzy oddziałowych komisji; 

2)   Dyrektorowi Biura Lustracyjnego - prokuratorzy oddziałowych biur lustracyjnych; 

3)   Prokuratorowi Krajowemu - Dyrektor Głównej Komisji, prokuratorzy Głównej Komisji i 

naczelnicy oddziałowych komisji, Dyrektor Biura Lustracyjnego, prokuratorzy Biura 

Lustracyjnego i naczelnicy oddziałowych biur lustracyjnych. 

§ 6. Prokurator, do którego kierowane jest zawiadomienie, o którym mowa w § 4, w terminie 

14 dni od dnia jego otrzymania zgłasza sprzeciw wobec podjęcia lub kontynuowania 

przez prokuratora dodatkowego zatrudnienia, innego zajęcia lub sposobu zarobkowania, 



- 69 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

jeżeli uzna, że przeszkadza ono w pełnieniu obowiązków służbowych prokuratora, 

przynosi ujmę godności sprawowanego urzędu lub osłabia zaufanie do bezstronności 

prokuratora. 

§ 7. Przepisy § 1-6 stosuje się do prokuratorów w stanie spoczynku. 

 

<Art. 103a. 

§ 1. Prokurator jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o:  

1) członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu – ze wskazaniem nazwy i 

siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa; 

2) funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej – ze 

wskazaniem nazwy i siedziby fundacji oraz okresu pełnienia funkcji; 

3) członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko prokuratora, a 

także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. – ze 

wskazaniem nazwy partii, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa. 

§ 2. Oświadczenia, o których mowa w § 1, prokuratorzy składają odpowiednio 

właściwemu prokuratorowi regionalnemu, prokuratorowi okręgowemu, 

naczelnikowi oddziałowej komisji lub naczelnikowi oddziałowego biura 

lustracyjnego. 

§ 3. Prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratorzy Głównej Komisji, prokuratorzy 

Biura Lustracyjnego, prokuratorzy regionalni, prokuratorzy Wydziałów 

Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji 

Prokuratury Krajowej, prokuratorzy okręgowi oraz naczelnicy oddziałowych 

komisji i naczelnicy oddziałowych biur lustracyjnych oświadczenia, o których mowa 

w § 1, składają Prokuratorowi Krajowemu, a Zastępcy Prokuratora Generalnego – 

Prokuratorowi Generalnemu. 

§ 4. Oświadczenia, o których mowa w § 1, składa się w terminie 30 dni od dnia objęcia 

urzędu prokuratora, a także w terminie 30 dni od powstania lub ustania 

okoliczności, o których mowa w § 1. 

§ 5. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w § 1, są jawne i podlegają 

udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, nie później niż 30 dni od dnia 

złożenia oświadczenia uprawnionemu podmiotowi.> 
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Art. 127. 

§ 1. Do prokuratorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 69-71, art. 73, art. 74, art. 76, art. 

85 § 4, art. 94d-94g, art. 99-102 i art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 

sądów powszechnych, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. 

Przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych 

uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa i Ministra Sprawiedliwości przysługują w 

stosunku do prokuratorów Prokuratorowi Generalnemu, a uprawnienia kolegiów i 

prezesów właściwych sądów - właściwym prokuratorom przełożonym. 

<§ 1a. Przeniesienie prokuratora w stan spoczynku z powodu choroby lub utraty sił 

następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez lekarza 

orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzającego 

trwałą niezdolność do pełnienia obowiązków prokuratora.> 

§ 2. Prokurator może nadal zajmować stanowisko po ukończeniu 65. roku życia, jeżeli 

Prokurator Generalny na wniosek prokuratora, po przedstawieniu zaświadczenia 

stwierdzającego, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków 

prokuratora, oraz po zasięgnięciu opinii Prokuratora Krajowego, Krajowej Rady 

Prokuratorów oraz właściwego prokuratora przełożonego, wyrazi zgodę na dalsze 

zajmowanie stanowiska przez prokuratora. 

§ 3. Wniosek i zaświadczenie, o których mowa w § 2, składa się Prokuratorowi Generalnemu 

najpóźniej na 6 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia. W przypadku niezakończenia 

postępowania związanego z rozpoznaniem wniosku prokurator pozostaje w służbie do 

czasu zakończenia postępowania, w tym postępowania przed Sądem Najwyższym. 

§ 4. Od decyzji Prokuratora Generalnego w sprawie, o której mowa w § 2, przysługuje 

odwołanie do Sądu Najwyższego. 

§ 5. O decyzji w sprawie, o której mowa w § 2, w sprawie przeniesienia prokuratora w stan 

spoczynku oraz w sprawie powrotu przez prokuratora przeniesionego w stan spoczynku 

na stanowisko zajmowane poprzednio albo stanowisko równorzędne Prokurator 

Generalny zawiadamia Prokuratora Krajowego. 

§ 6. Prokurator Generalny wymienia dane dotyczące prokuratorów w stanie spoczynku, w 

zakresie określonym w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji 

dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 
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wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), za 

pośrednictwem punktu kontaktowego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Art. 137. 

[§ 1. Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i 

uchybienia godności urzędu, prokurator odpowiada dyscyplinarnie (przewinienia 

dyscyplinarne).] 

<§ 1. Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne), 

w tym za: 

1) oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa; 

2) działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie 

organu wymiaru sprawiedliwości lub prokuratury; 

3) działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego lub prokuratora, 

skuteczność powołania sędziego, lub prokuratora, lub umocowanie konstytucyjnego 

organu Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadą niezależności prokuratora;  

5) uchybienie godności urzędu.> 

§ 2. Nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego działanie lub zaniechanie prokuratora podjęte 

wyłącznie w interesie społecznym. 

§ 3. Prokurator odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem 

stanowiska, jeżeli uchybił obowiązkom lub godności piastowanego wówczas urzędu 

państwowego lub okazał się niegodny urzędu prokuratora. 

§ 4. Za nadużycie wolności słowa przy wykonywaniu obowiązków służbowych, stanowiące 

ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, 

kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, prokurator odpowiada tylko dyscyplinarnie. 

 

Art. 142. 

§ 1. Karami dyscyplinarnymi są: 

1)   upomnienie; 

2)   nagana; 

<2a) obniżenie wynagrodzenia zasadniczego o 5% – 50% na okres od sześciu miesięcy 

do dwóch lat; 
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2b)  kara pieniężna w wysokości podlegającego wypłacie za miesiąc poprzedzający 

wydanie prawomocnego wyroku skazującego jednomiesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego powiększonego o przysługujący prokuratorowi dodatek za długoletnią 

pracę, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny;> 

3)   usunięcie z zajmowanej funkcji; 

4)   przeniesienie na inne miejsce służbowe; 

5)   wydalenie ze służby prokuratorskiej. 

<§ 1a. Za przewinienie dyscyplinarne określone w art. 137 § 1 pkt 2–4, wymierza się 

karę, o której mowa w § 1 pkt 4 lub 5, a w przypadku mniejszej wagi – karę, o której 

mowa  w § 1 pkt 2a, 2b lub 3. Przepisu § 5 nie stosuje się.> 

§ 2. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 1 pociąga za sobą pozbawienie możliwości 

awansowania na wyższe stanowisko prokuratorskie przez okres 3 lat, kary określonej w § 

1 pkt 3 - pozbawienie możliwości odzyskania w tym okresie funkcji, z której prokurator 

został usunięty, natomiast kar wymienionych w § 1 pkt 2-4 - pozbawienie możliwości 

awansowania na wyższe stanowisko prokuratorskie przez okres 5 lat oraz niemożność 

udziału w tym okresie w zgromadzeniu prokuratorów, kolegium prokuratury i w sądzie 

dyscyplinarnym. 

§ 3. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 5 pociąga za sobą utratę możliwości ponownego 

powołania ukaranego do pełnienia urzędu na stanowisku prokuratorskim przez okres 10 

lat. 

§ 4. W przypadku wymierzenia kary określonej w § 1 pkt 4 sąd dyscyplinarny może 

jednocześnie wymierzyć karę określoną w § 1 pkt 3. 

§ 5. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi sąd 

dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary. 

 

Art. 145. 

§ 1. W sprawach wskazanych w niniejszym rozdziale orzekają: 

1)   w pierwszej instancji: 

a)  Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym w składzie 3 członków, 

b)  Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 1 ławnika Sądu Najwyższego 

w sprawach przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych 

przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego lub umyślnych przestępstw skarbowych 
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lub w sprawach, w których wniosek złożył Sąd Najwyższy <, oraz w sprawach, o 

których mowa w art. 137 § 1 pkt 3>; 

2)   w drugiej instancji - Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 1 

ławnika Sądu Najwyższego. 

<§ 1a. W sprawach, o których mowa w art. 135, orzeka w pierwszej instancji Sąd 

Najwyższy w składzie jednego sędziego Izby Dyscyplinarnej, a w drugiej instancji – 

Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej. 

§ 1b. W sprawach, w których właściwy jest Sąd Najwyższy, czynności przewodniczącego 

sądu dyscyplinarnego wykonuje Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby 

Dyscyplinarnej.> 

§ 2. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego przy 

Prokuratorze Generalnym powołuje Prokurator Generalny na 4-letnią kadencję spośród 

prokuratorów wybranych na członków tego sądu. 

§ 3. Kadencja członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym rozpoczyna 

się z chwilą powołania przewodniczącego i trwa 4 lata. 

§ 4. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym są w zakresie 

orzekania niezawiśli i podlegają tylko ustawom. 

§ 5. Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym może orzekać na sesjach 

wyjazdowych w prokuraturze regionalnej lub okręgowej, na obszarze właściwości której 

obwiniony zajmuje stanowisko prokuratora, lub wyjątkowo w innym miejscu, chyba że 

sprzeciwia się temu dobro wymiaru sprawiedliwości. 

 

Art. 147. 

§ 1. Skład Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym wyznacza przewodniczący 

według listy wszystkich członków tego sądu, zgodnie z kolejnością wpływu spraw, z tym 

że w składzie sądu zasiada przynajmniej jeden prokurator z jednostki organizacyjnej 

prokuratury równorzędnej do tej, w której obwiniony pełnił służbę lub wykonywał 

czynności służbowe w chwili czynu. Odstępstwo od kolejności wpływu spraw możliwe 

jest tylko w przypadku choroby członka sądu lub z innej ważnej przyczyny, co należy 

zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu rozprawy lub posiedzenia. Składowi 

przewodniczy prokurator wyznaczony przez przewodniczącego. 

§ 2. Protokolantem może być prokurator, asesor prokuratury lub inna osoba wyznaczona 

przez przewodniczącego sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji. 
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<§ 3. W razie nieobecności przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Sądu 

Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym jego obowiązki pełni najstarszy 

służbą sędzia tego sądu.> 

Art. 155. 

§ 1. Po wpłynięciu wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej przewodniczący składu 

orzekającego sądu dyscyplinarnego wyznacza rozprawę, chyba że wystarczające jest 

wyznaczenie posiedzenia. 

§ 2. Pomiędzy dniem wpływu wniosku a terminem rozprawy nie powinno upłynąć więcej niż 

30 dni. 

<§ 2a. Sąd dyscyplinarny wzywa obwinionego do przedstawienia, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia wezwania, wyjaśnień na piśmie oraz wskazania obrońcy, jeżeli go 

ustanowił. Niezłożenie wyjaśnień w tym terminie nie wstrzymuje dalszego 

postępowania.> 

§ 3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego 

obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba że sąd dyscyplinarny uzna ich 

obecność za niezbędną. 

<§ 4. Sąd dyscyplinarny prowadzi postępowanie pomimo usprawiedliwionej 

nieobecności zawiadomionego obwinionego lub jego obrońcy, chyba że sprzeciwia się 

temu dobro prowadzonego postępowania dyscyplinarnego.> 

 

Art. 157. 

§ 1. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego na wezwanie, co do 

którego został on pouczony o obowiązku stawiennictwa, prowadzący postępowanie sąd 

dyscyplinarny może wystąpić do sądu rejonowego właściwego dla miejsca stawienia się o 

wydanie postanowienia o zatrzymaniu prokuratora na okres do 48 godzin i jego 

przymusowym doprowadzeniu przez Policję na wyznaczone miejsce. Przepisu art. 135 § 1 

nie stosuje się. 

§ 2. Sąd rejonowy wydaje postanowienie na posiedzeniu bez udziału stron w terminie 21 dni 

od dnia wpływu wniosku i doręcza jego odpis sądowi dyscyplinarnemu i stronom 

postępowania dyscyplinarnego. 

§ 3. Sądowi dyscyplinarnemu, w imieniu którego działa przewodniczący składu orzekającego, 

oraz stronom postępowania dyscyplinarnego przysługuje zażalenie do sądu okręgowego w 
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terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Sąd okręgowy rozpoznaje zażalenie na 

posiedzeniu bez udziału stron w terminie 21 dni od dnia jego wpływu. 

§ 4. Strony mogą wziąć udział w posiedzeniach, o których mowa w § 2 i 3. 

 

<Art. 157a. 

W sprawach uregulowanych w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisu art. 117 § 2 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, chyba że ustawa 

nakazuje zawiadomienie uczestnika o terminie czynności procesowej, a brak jest 

dowodu, że został on o nim powiadomiony.> 

 

Art. 171. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie: 

[1)   do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego oraz części ogólnej ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, z uwzględnieniem odrębności wynikających z charakteru 

postępowania dyscyplinarnego;] 

<1) do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy części ogólnej 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz przepisy ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem art. 344a i art. 396a, 

z uwzględnieniem odrębności wynikających z charakteru postępowania 

dyscyplinarnego;> 

2)    (uchylony). 

 


