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OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE: KONSTYTUCYJNOŚCI REGULACJI 

PRZEWIDUJĄCYCH POWOŁYWANIE PREZESÓW SĄDÓW BEZ UDZIAŁU 

ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW I POWOŁYWANIE NA PREZESÓW 

SĄDÓW SĘDZIÓW Z INNYCH SĄDÓW

I.
ŹRÓDŁA PRAWA

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, 

poz. 483 ze zm.), dalej „Konstytucja;

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.), dalej „Prawo o usp”;



3) Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1066 ze zm.), dalej „Prawo o usa”.

II. PRZEDMIOT OPINII

Przedmiotem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych przez Komisję 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka zagadnień odnoszących się do zgodności

z Konstytucją powoływania prezesów sądów bez udziału zgromadzenia ogólnego 

sędziów i powoływania na prezesów sądów sędziów z innych sądów.

III. ANALIZA PRAWNA

1. Konstytucyjność regulacji przewidujących powoływanie prezesów 

sądów bez udziału zgromadzenia ogólnego sędziów

Zgodnie z art. 179 Konstytucji, sędziowie są powoływani przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony. 

Konstytucja nie reguluje szczegółowo procedury powoływania sędziów, lecz 

wymienionym wyżej konstytucyjnym organom państwa zastrzega udział w tej 

procedurze. Konstytucja całkowicie milczy w zakresie odnoszącym się do 

powoływania prezesów sądów i innych organów sądów. W istocie, w ogóle nie 

odnosi się wprost do ustroju sądów powszechnych i sądów administracyjnych, w tym 

do organów tych sądów. Jedynie z art. 78 Konstytucji gwarantującego prawo do 

zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji oraz art. 176 ust. 1 

Konstytucji przewidującego, że postępowanie sądowe jest co najmniej 

dwuinstancyjne można wprost wywieść, iż ustrojodawca wymaga utworzenia co 

najmniej dwuszczeblowego ustroju sądownictwa. Zgodnie z art. 176 ust. 2 

Konstytucji, ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają 

ustawy.

Niemniej, pomimo iż Konstytucja nie normuje kwestii powoływania prezesów sądów, 

to jednak każda regulacja mająca za przedmiot ustrój i organizację sądów, w tym 

również sposób powoływania prezesów sądów, powinna być zgodna z Konstytucją

https://sip.lex.pl/%22%20%5Cl%20%22/hipertekst/16798613_art(176)_1?pit=2017-05-25


i uwzględniać fundamentalne w demokratycznym państwie prawa zasady: 

niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 178 Konstytucji), a także zasadę 

podziału władz (art. 10 Konstytucji).

Według obecnie obowiązującej regulacji Prawa o usp, organami sądów 

powszechnych są: w sądzie rejonowym – prezes sądu i dyrektor sądu, w sądzie 

okręgowym – prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu oraz w sądzie apelacyjnym 

– prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu (art. 21 § 1 Prawa o usp). Według 

przyznanych mu ustawowo kompetencji, prezes sądu kieruje sądem i reprezentuje 

sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, jest 

zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, 

asystentów sędziów danego sądu oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego 

zespołu sądowych specjalistów, powierza sędziom, asesorom sądowym

i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, dokonuje analizy 

orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz 

informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie 

stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego oraz pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz 

przepisach odrębnych (art. 22 § 1 Prawa o usp). Do zadań prezesa sądu należy 

ponadto, kierowanie działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia 

właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego

z wykonywaniem przez sąd wymiaru sprawiedliwości i zadań z zakresu ochrony 

prawnej, w tym podejmowanie decyzji w przedmiocie przydziału sędziów, asesorów 

sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu, zakresu ich obowiązków 

oraz zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom, asesorom sądowym

i referendarzom sądowym. Podobne zadania powierzono prezesom wojewódzkich 

sądów administracyjnych, którzy zgodnie z art. 20 Prawa o usa, kierują sądem

i reprezentują go na zewnątrz oraz pełnią czynności administracji sądowej i inne 

czynności przewidziane w ustawie.

Jak wynika z powyższego, prezes sądu wykonuje zadania, niezwykle istotne

z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania sądów. Nie powinno ulegać 

wątpliwości, iż należyta realizacja tych zadań jest ważna w świetle konstytucyjnych 



gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją art. 23 Prawa o usp, prezesa sądu 

apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu 

apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji

(art. 23 § 1 Prawa o usp), prezesa sądu okręgowego Minister Sprawiedliwości 

powołuje zaś spośród sędziów sądu okręgowego albo sądu apelacyjnego, po 

zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu i opinii prezesa 

przełożonego sądu apelacyjnego (art. 24 § 1 Prawa o usp). Z kolei, prezesa sądu 

rejonowego powołuje prezes sądu apelacyjnego spośród sędziów sądu rejonowego 

albo sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów danego sądu 

rejonowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego (art. 25 § 1 Prawa o usp).

Warto przy tym wskazać, iż na gruncie regulacji obowiązującej w 1985 r. 

zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego oraz wojewódzkiego wyposażone 

było w kompetencje wyboru kandydatów na stanowisko prezesa, spośród których 

prezesa sądu powoływał Minister Sprawiedliwości. Uprawnienia samorządu 

sędziowskiego zostały ograniczone do prawa do wyrażania opinii dopiero w związku 

z wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale 

Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o powołaniu sądów apelacyjnych 

(Dz.U. Nr 47, poz. 213; za: A. Górski red., Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Komentarz, LEX 2013). Jak wynika z powyższego, opinia samorządu sędziowskiego 

była istotnym elementem procedury powoływania prezesów sędziów i jest nią 

dotychczas.

Zgodnie z art. 23 § 2-5 Prawa o usp, organ uprawniony do powołania prezesa 

danego sądu, czyli odpowiednio Minister Sprawiedliwości lub prezes sądu 

apelacyjnego, zobowiązany jest przedstawić zgromadzeniu ogólnemu kandydata na 

prezesa, w celu wydania opinii. Jeżeli opinia nie zostanie wydana w terminie dwóch 

miesięcy od dnia przedstawienia kandydata, odpowiednio Minister Sprawiedliwości 

lub prezes sądu apelacyjnego, może powołać prezesa sądu bez opinii. W razie 
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wydania przez zgromadzenie ogólne negatywnej opinii o kandydacie, odpowiednio 

Minister Sprawiedliwości lub prezes sądu apelacyjnego, może go powołać po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Negatywna opinia 

Krajowej Rady Sądownictwa jest dla organu powołującego wiążąca. Jeżeli Krajowa 

Rada Sądownictwa w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia zamiaru 

powołania prezesa, mimo negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego, nie wyda opinii, 

uważa się, że opinia jest pozytywna.

Na podobnych zasadach, udział samorządu sędziowskiego w procedurze 

powoływania prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych przewiduje regulacja 

Prawa o usa, z tą istotną różnicą, iż kompetencje w zakresie powoływania

i odwo ływania prezesów przys ługują Prezesowi Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, a zatem organowi należącemu do władzy sądowniczej. Zgodnie

z art. 21 Prawa o usa, prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie 

administracyjnym powołuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród 

sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego lub Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu. Jeżeli 

opinia nie zostanie wydana w terminie dwóch miesięcy od przedstawienia kandydata 

właściwemu zgromadzeniu ogólnemu, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

może powołać prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego bez opinii.

W przypadku wydania przez zgromadzenie ogólne negatywnej opinii o kandydacie, 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może go powołać po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady 

Sądownictwa jest dla Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążąca. Jeżeli 

Krajowa Rada Sądownictwa w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia przez 

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego zamiaru powołania sędziego na 

stanowisko prezesa sądu, mimo negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego tego 

sądu, nie wyda opinii, uważa się, że opinia jest pozytywna.

Jak wynika z powyższego, w świetle obowiązującej regulacji Prawa o usp oraz 

Prawa o usa, opinia zgromadzenia ogólnego o kandydacie na prezesa sądu jest 

istotnym elementem procedury powoływania prezesa sądu i nie może zostać 

pominięta. Przedmiotem niniejszej opinii jest zaś ocena konstytucyjności rozwiązania 



pomijającego udział zgromadzenia ogólnego w procedurze powoływania prezesa 

sądu. Rezygnacja przez ustawodawcę z konieczności zasięgnięcia opinii 

zgromadzenia ogólnego o kandydacie na prezesa sądu oznaczałaby wyłączenie 

samorządu sędziowskiego z tej procedury. Wówczas, do kompetencji Ministra 

Sprawiedliwości należałoby powoływanie prezesów sądów apelacyjnych oraz 

prezesów sądów okręgowych bez konieczności zasięgnięcia opinii zgromadzenia 

ogólnego sędziów. Tym samym, realizacja kompetencji władzy wykonawczej w tym 

zakresie nie byłaby w żaden sposób kontrolowana. Mniejsze ryzyko w tym zakresie 

należałoby zidentyfikować w sytuacji powoływania prezesów sądów rejonowych oraz 

prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych, skoro kompetencje w tych 

kwestiach należą odpowiednio do prezesów sądów apelacyjnych oraz Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaś cała procedura odbywa się bez udziału 

władzy wykonawczej.

Zgodnie z art. 173 Konstytucji, sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od 

innych władz. Odrębność władzy sądowniczej należy rozważać w kontekście art. 10 

Konstytucji, który statuuje zasadę trójpodziału władz. Zgodnie z tą zasadą, podział 

władzy w państwie powinien opierać się na równowadze trzech władz. Równowaga 

w tym kontekście polega na współpracy, wzajemnym uzupełnianiu każdej z władz, 

ale też kontroli i hamowaniu. Jak wskazuje się w doktrynie prawa konstytucyjnego, 

odczytywanie art. 173 Konstytucji w związku z art. 10 Konstytucji wysuwa na 

pierwszy plan niezależność i odrębność władzy sądowniczej (zob. E. Łętowska,

J. Łętowski, Co wynika dla sądów z konstytucyjnej zasady trójpodziału władz

[w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania, Warszawa 1996). J. Trzciński 

podkreśla, że „Odrębność, o której mowa w art. 173, należy rozumieć jako odrębność 

organizacyjną, co oznacza, że władza sądownicza jest wyodrębnioną, autonomiczną 

strukturą organizacyjną w systemie organów państwa, i jako odrębność funkcjonalną, 

co oznacza, że na tok funkcjonowania władzy sądowniczej nie ma wpływu ani władza 

ustawodawcza, ani władza wykonawcza, co stanowi gwarancję niezależności władzy 

sądowniczej (także od innych władz).” (J. Trzciński, Komentarz do art. 173 

Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red.

L. Garlickiego, t. I, Warszawa 1999, s. 11). Mówi się zatem wręcz o separacji, a nie 



wydzieleniu władzy sądowniczej. Z powyższego wynika, że Konstytucja akcentuje 

niezależność władzy sądowniczej od innych władz w państwie, wskazując ponadto, 

że władza ta podlega tylko Konstytucji i ustawom (art. 178 ust. 1 Konstytucji).

Kwestię udziału władzy wykonawczej w procedurze powoływania prezesów sądów 

analizował Trybunał Konstytucyjny jeszcze pod rządami Małej Konstytucji

z 17 października 1992 r. W wyroku z dnia 9 listopada 1993 r. (sygn. K 11/93, OTK 

1993/2/37) Trybunał wskazał, iż: „Niewątpliwie minister sprawiedliwości, jako 

administrator wszystkich sądów musi mieć w tym procesie (powoływaniu) także 

istotny udział. Jego głos nie może być jednak dominujący. Naruszałoby to bowiem 

zasadę niezależności sądu wyprowadzaną z ustanowionej w art. 1 Ustawy 

Konstytucyjnej zasady podziału władz”. Z kolei w wyroku z dnia 18 lutego 2004 r. 

(sygn. K 12/03, OTK-A 2004/2/8), Trybunał potwierdził aktualność powyższego 

stanowiska również na gruncie obecnej Konstytucji i zaznaczył, iż: „(...) odrębność

i niezależność sądów nie może prowadzić do zniesienia mechanizmu koniecznej 

równowagi pomiędzy wszystkimi tymi władzami. Każda z nich powinna dysponować 

natomiast takimi instrumentami, które "pozwalają jej powstrzymywać, hamować 

działania pozostałych, zarazem muszą istnieć instrumenty, które pozwalają innym 

władzom powstrzymywać, hamować jej działania" (por. L. Garlicki, Polskie prawo 

konstytucyjne, Zarys wykładu, Warszawa 2002, s. 71). Zasada ta, wyrażana także 

znaną formułą checks and balance, jest jedną z najstarszych zasad ustrojowych

i zarazem jedną z najistotniejszych i najlepiej sprawdzonych w praktyce reguł 

demokracji. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, że każda

z wymienionych władz ma swoje jak gdyby "jądro kompetencyjne", w które inne 

władze nie mogą wkraczać, gdyż oznaczałoby to przekreślenie zasady ich podziału 

(por. L. Garlicki, op.cit., s. 74.)”.

W świetle powyższego, należy uznać, iż procedura powoływania prezesów sędziów 

winna być tak uregulowana na poziomie ustawowym, by gwarantowała realizację ww. 

konstytucyjnych zasad. Pominięcie w procedurze powoływania prezesów sądów 

opinii zgromadzenia ogólnego, a więc brak uwzględnienia stanowiska przedstawicieli 

władzy sądowniczej, zaprzecza tym zasadom, bowiem decyduje o powierzeniu 
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władzy wykonawczej (Ministrowi Sprawiedliwości) kompetencji, która nie poddaje się 

kontroli. Wskutek wprowadzenia regulacji, która nie przewiduje obowiązku 

zasięgnięcia opinii zgromadzenia sędziów o kandydacie władza sądownicza 

straciłaby możliwość kontrolowania, wpływania i hamowania wykonywania 

kompetencji władzy wykonawczej w obszarze sądownictwa.

Tym samym, w ocenie Opiniującego, wprowadzenie regulacji przewidującej 

powoływanie prezesów sądów bez udziału zgromadzenia ogólnego sędziów byłoby 

niezgodne z art. 10, art. 173 oraz art. 178 Konstytucji. Zabezpieczenie 

odpowiedniego udziału samorządu sędziowskiego w procedurze powoływania 

prezesów sądów jest niezbędne celem zagwarantowania niezależności sądów.

Udział samorządu sędziowskiego w tej procedurze jest istotny również wówczas, gdy 

ustawa powierza kompetencje do powoływania prezesów sądów organom władzy 

sądowniczej. Jakkolwiek, pominięcie opinii zgromadzenia ogólnego sędziów nie 

można wówczas traktować jako naruszenia zasady odrębności i niezależności 

władzy sądowniczej (art. 10 i art. 178 Konstytucji), skoro kompetencja w tym zakresie 

generalnie zostaje zatrzymana w pionie władzy sądowniczej. Ustawodawca winien 

jednak zapewnić reprezentacji środowiska sędziowskiego właściwy udział w tej 

procedurze, którego nie zapewnia wykonywanie kompetencji samodzielnie przez 

dany organ, bez uwzględnienia opinii szerszego gremium. Jednak, kwestie te należy 

oceniać z punktu widzenia zasad racjonalności, a nie z punktu widzenia ich 

konstytucyjności.

2. Konstytucyjność regulacji przewidujących powoływanie na prezesów 

sądów sędziów z innych sądów

Kolejnym zagadnieniem przedstawionym przez Komisję jest kwestia konstytucyjności 

regulacji przewidujących powoływanie na prezesów sądów sędziów z innych sądów. 

Zleceniodawca nie sprecyzował, czy chodzi o powoływanie na prezesów sądów 

sędziów z sądów wyższego lub niższego rzędu, czy z innej apelacji lub okręgu.



Zgodnie z obowiązującą regulacją Prawa o usp, prezesa sądu apelacyjnego 

powołuje się spośród sędziów sądu apelacyjnego, prezesa sądu okręgowego 

powołuje się spośród sędziów sądu okręgowego albo sądu apelacyjnego, zaś 

prezesa sądu rejonowego powołuje się spośród sędziów sądu rejonowego albo sądu 

okręgowego (art. 23-25 Prawa o usp). W tym kontekście należy wyjaśnić, iż 

okręgiem sądowym nazywa się obszar właściwości co najmniej dwóch sądów 

rejonowych, zaś apelacją obszar właściwości co najmniej dwóch okręgów sądowych 

(art. 10 § 2 i § 3 Prawa o usp). Ustawa Prawo o usp nie reguluje kwestii obszaru 

właściwości danego sądu, spośród sędziów którego można powoływać prezesa 

danego sądu.

W szczególności Prawo o usp wprost nie zastrzega, że np. prezesa sądu 

okręgowego można powołać tylko spośród sędziów sądu okręgowego albo 

apelacyjnego apelacji sądu, na którego obszarze znajduje się sąd, w którym będzie 

pełnił funkcję kandydat na prezesa.

Podobnie na gruncie regulacji ustroju sądów administracyjnych, art. 21 Prawa o usp 

zastrzega, iż prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym 

powołuje się spośród sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego lub 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak zauważa T. Kuczyński, „Ustawa nie 

wyjaśnia wprost, czy wskazana funkcja może być objęta tylko przez osobę 

zatrudnioną w charakterze sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym,

w którym obsadza się stanowisko prezesa czy też przez inną osobę wykonującą 

obowiązki sędziego w dowolnym wojewódzkim sądzie administracyjnym. Na rzecz 

stanowiska, że powinien to być sędzia zatrudniony w danym sądzie mógłby 

przemawiać argument wynikający z użycia liczby pojedynczej w brzmieniu 

komentowanego przepisu, który stanowiąc, że prezesa (wiceprezesa) sądu

w wojewódzkim sądzie administracyjnym powołuje się "spośród sędziów 

wojewódzkiego sądu administracyjnego", a nie "spośród sędziów wojewódzkich 

sądów administracyjnych" implicite wskazuje, że chodzi o sędziów tego 

wojewódzkiego sądu administracyjnego, w którym ma być desygnowany prezes. 

Przeciwko tej argumentacji przemawia jednak to, że pośród podmiotów mogących 

objąć stanowisko prezesa lub wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego 



wymienia się także sędziów NSA, a zatem osoby spoza kręgu sędziów 

zatrudnionych w danym sądzie. Ograniczenie takie byłoby także trudne do 

wyjaśnienia z uwagi na standardy konstytucyjne. W tej sytuacji należy uznać, że 

zakresem nazwy "sędziowie wojewódzkiego sądu administracyjnego" objęta jest 

klasa wszystkich osób, które odpowiadają desygnatowi tego pojęcia, to znaczy 

wszyscy czynni zawodowo sędziowie wymienionych sądów (tak też w stosunku do 

podobnie unormowanej instytucji powołania prezesa sądu powszechnego T. 

Ereciński, J. Gudowski,

J. Iwulski, Komentarz do Prawa..., s. 77, 78). Powołanie na stanowisko prezesa 

(wiceprezesa) danego sądu sędziego zatrudnionego w innym wojewódzkim sądzie 

administracyjnym wiązałoby się jednak z koniecznością przeniesienia tego sędziego 

na inne miejsce służbowe i tylko za jego zgodą (art. 75 § 1 p.u.s.p. w zw. z art. 29 

p.u.s.a.).” (T. Kuczyński, M. Masternak-Kubiak, Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych. Komentarz, LEX 2009).

Konstytucja nie odnosi się do kwestii obszaru, właściwości lub rangi sądu, spośród 

sędziów którego należy powoływać prezesa sądu. Konstytucja nie reguluje tych 

kwestii powierzając je swobodzie ustawodawcy. Nie oznacza to jednak przyznania 

pełnej dowolności w tym zakresie. Ustawodawca musi bowiem uwzględniać 

regulacje Konstytucji, w szczególności gwarancje wynikające z art. 10, art. 173, art. 

178 Konstytucji.

Jak już wskazano, procedurę powoływania prezesa sądu, w tym również krąg 

podmiotów, spośród których należy dokonywać wyboru kandydatów, czy to

w zakresie wskazania kwalifikacji kandydata, czy też grupy podmiotów, spośród 

której należy wybierać, należy uregulować w taki sposób, by jej realizacja prowadziła 

do powołania prezesa sądu przy poszanowaniu i najpełniejszym uwzględnieniu 

zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Istotne jest w tym zakresie 

zachowanie równowagi w zakresie trójpodziału władz i uwzględnienie odseparowania 

władzy sądowniczej. W tym kontekście istotne jest wyważenie kompetencji 

związanych z udziałem władzy wykonawczej w powoływaniu organów władzy 

sądowniczej.

https://sip.lex.pl/%22%20%5Cl%20%22/dokument/16909701?cm=DOCUMENT#art(75)par(1)
https://sip.lex.pl/%22%20%5Cl%20%22/dokument/16982716?cm=DOCUMENT#art(29)


W kontekście analizowanej kwestii należy wskazać, iż brak zastrzeżenia ustawowych 

ograniczeń co do możliwości powoływania prezesów sądów spośród sędziów innych 

sądów, zarówno ze względu na rangę sądu, jak też obszar właściwości jego 

działania, nie może być per se traktowane jako naruszenie ww. konstytucyjnych 

zasad. Istotne jest w tej mierze zapewnienie, że prezesem sądu zostanie powołany 

sędzia, a zatem osoba należąca do samorządu sędziowskiego o właściwych dla tego 

stanowiska kwalifikacjach.

Niedopuszczalne byłoby przyzwolenie na powoływanie prezesów sądów spośród 

kręgu podmiotów innych niż sędziowie – stanowiłoby to zagrożenie dla 

konstytucyjnych gwarancji. Prezesi sądów w ramach swojej funkcji pełnią bowiem 

określone funkcje orzecznicze. Przykładowo, zgodnie z art. 429 § 1 Kodeksu 

postępowania karnego, prezes sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka 

odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie lub przez osobę nieuprawnioną 

albo jest niedopuszczalny z mocy ustawy. Jak zauważył Trybunał w cytowanym 

wyżej wyroku, „Niezależnie od czynności orzeczniczych prezesi i wiceprezesi 

zarządzają procesem orzeczniczym w swoich sądach. Rozdzielają wpływające 

sprawy, wyznaczają składy i terminy rozpraw, wzywają świadków, zawiadamiają 

strony itp. Badają też tok i sprawność postępowania oraz nadzorują działalność 

sekretariatów obsługujących proces orzeczniczy. To wszystko jest nierozłącznie 

związane z władzą sądowniczą a więc z niezależnością sądów i niezawisłością 

sędziów. Na orzecznictwo sądowe przekłada się też proponowanie przez prezesów 

sędziom stanowisk przewodniczących wydziałów, ustalanie obsady tych wydziałów, 

przenoszenie sędziów między wydziałami itp.” (wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., 

sygn. K 12/03, OTK-A 2004/2/8).

Niemniej zagwarantowanie przez ustawodawcę, że na prezesa sądu zostanie 

powołany sędzia, o określonych kwalifikacjach, zapewniających właściwe 

wykonywanie tej funkcji, wystarczy do uznania, że regulacja dotycząca powoływania 

prezesów sądów jest zgodna z Konstytucją i uwzględnia zasadę niezależności 

sądów (art. 10 i art. 173 Konstytucji), a przez to przyczynia się do urzeczywistniania 



zasady niezawisłości sędziów (art. 178 Konstytucji). Warto wskazać, iż jeszcze w 

okresie obowiązywania prawa o ustroju sądów powszechnych z 1928 r. 

przewidywano powoływanie (nominację) prezesów „spośród sędziów” (art. 54 

p.u.s.p. z 1928 r.,

A. Górski red., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, LEX 2013), bez 

zastrzeżenia obszaru właściwości lub rangi sądu, do którego powinien należeć krąg 

kandydatów na prezesa. Podsumowując, należy uznać, iż powoływanie prezesów 

sądów spośród sędziów innego sądu nie narusza Konstytucji.

IV. KONKLUZJE

1. Wprowadzenie regulacji przewidującej powoływanie prezesów sądów 

przez organ władzy wykonawczej, bez udziału zgromadzenia ogólnego 

sędziów, byłoby niezgodne z art. 10, art. 173 oraz art. 178 Konstytucji. 

Zabezpieczenie udziału samorządu sędziowskiego w procedurze 

powoływania prezesów sądów jest niezbędne celem zagwarantowania 

niezależności sądów.

2. Powoływanie prezesów sądów spośród sędziów innego sądu nie 

narusza Konstytucji.

3. Prezesi sądów wykonują zadania, niezwykle istotne z punktu widzenia 

prawidłowego funkcjonowania sądów. Należyta realizacja tych zadań jest 

niebywale ważna dla urzeczywistnienia konstytucyjnych gwarancji 

niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

4. Procedura powoływania prezesów sędziów winna być tak uregulowana, 

by gwarantowała realizację konstytucyjnych zasad: niezależności sądów 

(art. 10 i art. 173 Konstytucji) i niezawisłości sędziów (art. 178 

Konstytucji). Pominięcie w procedurze powoływania prezesów sądów 

opinii zgromadzenia ogólnego, a więc brak uwzględnienia stanowiska 

przedstawicieli władzy sądowniczej, zaprzecza tym zasadom, bowiem 

https://sip.lex.pl/%22%20%5Cl%20%22/dokument/16777614/1985-06-30?cm=DOCUMENT#art(54)


decyduje o powierzeniu władzy wykonawczej kompetencji, która nie 

poddaje się kontroli.

5. Powoływanie prezesów sądów rejonowych oraz prezesów wojewódzkich 

sądów administracyjnych, z pominięciem opinii zgromadzenia ogólnego 

sędziów, nie zagraża wartościom konstytucyjnym, skoro kompetencje

w tym zakresie należą odpowiednio do prezesów sądów apelacyjnych 

oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a co za tym idzie cała 

procedura odbywa się bez udziału władzy wykonawczej.

6. Brak zastrzeżenia ustawowych ograniczeń co do możliwości 

powoływania prezesów sądów spośród sędziów innych sądów, zarówno 

ze względu na rangę sądu, jak też obszar właściwości działania sądu, nie 

może per se być traktowane jako naruszenie ww. konstytucyjnych zasad. 

Istotne jest w tej mierze zapewnienie, że prezesem sądu zostanie 

powołany sędzia, a zatem osoba należąca do samorządu sędziowskiego 

o właściwych dla tego stanowiska kwalifikacjach.


