
Zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa  

nr 21/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłaszania informacji o wolnych 

stanowiskach sędziowskich i asesorskich na stronie internetowej  

Krajowej Rady Sądownictwa  

Biuro Rady informuje, że w dniu 18 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., 

poz. 698 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

o wolnym stanowisku sędziego  

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie 

 

Zgodnie z artykułem 29 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo  

o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 137, ze zm.) 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 2021 r., poz. 1904, ze zm.), z tym że o wolnych stanowiskach 

sędziowskich obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

 

Warunki formalne, jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o urząd 

sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, określa art. 6 ustawy  

– Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 

 

Art.  6.  [Wymagania dla kandydata na stanowisko sędziego WSA] 

§  1.  Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu 

administracyjnego może być powołany ten, kto: 



1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych  

i obywatelskich; 

2) jest nieskazitelnego charakteru; 

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra 

lub zagraniczne uznane w Polsce; 

4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia  

obowiązków sędziego; 

5) ukończył 35 lat życia; 

6) wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji 

publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa 

związanych z działaniem organów administracji publicznej; 

7) pozostawał co najmniej osiem lat na stanowisku sędziego, 

prokuratora, prezesa, wiceprezesa, lub radcy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej albo przynajmniej przez osiem lat wykonywał 

zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza albo przez dziesięć  

lat pozostawał w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych  

ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego lub pracował  

w charakterze asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym 

co najmniej dwa lata. 

§  2.  Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 7, nie dotyczą osób z tytułem 

naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego 

nauk prawnych. 

§  3.  W wyjątkowych przypadkach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,  

na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, może powołać kandydata  

na stanowisko sędziego mimo krótszych, niż określone w § 1 pkt 7, okresów 

pozostawania na stanowiskach wymienionych w tym punkcie  

lub wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza. 

§  4.  Osoby, o których mowa w § 2, mogą być zatrudnione na stanowisku 

sędziego również w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

 

 

 



Procedurę (postępowanie kwalifikacyjne) powołania na urząd sędziego 

Sądu Najwyższego określa art. 31 ustawy dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie 

Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904, ze zm.; dalej: ustawa o SN) 

 

Art. 31 [Zgłoszenie kandydatury na wolne stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego] 

§ 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego, obwieszcza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” liczbę wolnych stanowisk 

sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach  

Sądu Najwyższego. 

§ 2. Każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego 

Sądu Najwyższego, może zgłosić swoją kandydaturę Krajowej Radzie 

Sądownictwa w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia, o którym mowa 

w § 1. 

§ 3. Kandydaturę zgłasza się przez złożenie karty zgłoszenia kandydata  

na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego we wskazanej  

w obwieszczeniu izbie oraz dołącza się do niej – z wyjątkiem gdy 

kandydatem jest sędzia albo prokurator – informację  

z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata oraz zaświadczenie 

stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia 

obowiązków sędziego. 

§ 3a. Do karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego kandydat może dołączyć również inne dokumenty 

potwierdzające jego kwalifikacje, w szczególności informacje o dorobku 

naukowym, spis publikacji, opinie przełożonych i rekomendacje. 

§ 3b. Zgłaszający urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. składa w postaci 

papierowej oświadczenie, 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  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), albo informację, o której mowa  

w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

§ 3c. Jeżeli swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego zgłosiła osoba, która nie spełnia warunków do objęcia 



stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, o których mowa w art. 30 § 1  

pkt 1–3, 5 oraz 7–9 i § 2, zgłoszenie nastąpiło po upływie terminu albo  

nie spełnia wymogów formalnych, Krajowa Rada Sądownictwa pozostawia 

zgłoszenie bez rozpoznania. Od uchwały w przedmiocie pozostawienia 

zgłoszenia bez rozpoznania odwołanie nie przysługuje. 

§ 3d. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa po stwierdzeniu 

spełniania przez kandydata warunków oraz wymogów formalnych 

zgłoszenia, wyznacza zespół, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 269). 

§ 4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego, mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystości 

oraz sprawności postępowania w sprawie wyboru kandydata na stanowisko 

sędziego Sądu Najwyższego. 

 

 Szczegółowe informacje odnośnie do wymogów, jakie muszą spełniać 

składane przez kandydatów dokumenty, są określone w następujących 

rozporządzeniach: 

 

- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 

2018 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne 

stanowisko sędziego Sądu Najwyższego  (Dz. U. z 2018 r., poz. 659), 

 

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r.  

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia 

urzędu sędziego, stanowiące załącznik do obwieszczenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań 

lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego 

(poz. 619). 

 

 



 Kandydaci zgłaszający się do konkursu na urząd sędziego SN powinni 

mieć również na uwadze treść: 

• art. 57 § 1a i 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2072, ze zm.): 

 

§ 1a. Osoba, która zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko 

sędziowskie w sądzie powszechnym nie może, do czasu zakończenia 

postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziowskim w sądzie powszechnym, zgłosić swej kandydatury na wolne 

stanowisko sędziowskie w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym ani wojewódzkim sądzie administracyjnym. Zgłoszenie 

kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w tych sądach powoduje 

zakończenie postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu  

na stanowisku sędziowskim w sądzie powszechnym.  

§ 1b. Osoba, która zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko 

sędziowskie w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym 

albo wojewódzkim sądzie administracyjnym, nie może, do czasu 

zakończenia postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu  

na stanowisku sędziowskim w tym sądzie, zgłosić swej kandydatury  

na wolne stanowisko sędziowskie w sądzie powszechnym. 

 

• wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2021 r. – sygn. akt  

I NKRS 5/21: 

Sąd Najwyższy we wskazanym orzeczeniu stwierdził, że „osoba, która 

zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie 

Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym albo wojewódzkim sądzie 

administracyjnym, nie może, do czasu zakończenia postępowania w sprawie 

powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w tym sądzie, 

zgłosić swej kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądzie 

powszechnym (art. 57 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 

sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365). Jakkolwiek art. 57 § 1b  

nie formułuje bezpośrednio sankcji, to jednak biorąc pod uwagę wykładnię 



systemową należy wówczas przyjąć, zwłaszcza mając na względzie 

sformułowanie bezpośrednio sankcji w art. 57 § 1a, że tą sankcją powinno 

być również zakończenie postępowania w sprawie powołania do pełnienia 

urzędu na stanowisku sędziowskim w Sądzie Najwyższym. Tym samym 

należało uchylić punkt pierwszy zaskarżonej uchwały i w tym zakresie 

umorzyć postępowanie”. 


