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W stanowisku wydanym w dniu 14 października 2016 r. Krajowa Rada Sądownictwa 

(dalej jako: KRS) podniosła, że obecna praktyka Ministra Sprawiedliwości dotycząca 

zwłoki w obwieszczaniu informacji o wolnych stanowiskach sędziowskich  

jest sprzeczna z podstawowymi zasadami ustrojowymi i narusza terminy określone  

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

(Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.; dalej jako: P.u.s.p.).  

 KRS zwróciła uwagę, że na skutek zaniechania przez Ministra Sprawiedliwości 

obwieszczania o wolnych stanowiskach sędziowskich, nieobsadzonych pozostaje obecnie 

ponad dwieście sędziowskich etatów orzeczniczych. Kontynuowanie tego rodzaju 

praktyki może doprowadzić do zwiększenia liczby nieobsadzonych stanowisk 

sędziowskich i w konsekwencji do przewlekłości postępowań prowadzonych przed 

sądami powszechnymi (por. stanowisko KRS z dnia 14 października 2016 r.  

w przedmiocie zwłoki w obwieszczaniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” informacji o wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach 

powszechnych, http://www.krs.pl/pl/aktualnosci/d,2016,10/4418,stanowisko-krajowej-rady-

sadownictwa-z-14-pazdziernika-2016-r-w-sprawie-zwloki-w-obwieszczaniu-w-monitorze-

Warszawa, 27 października 2016 r. 
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polskim-informacji-o-wolnych-stanowiskach-sedziowskich, data ostatniego dostępu:  

21 października 2016 r.). 

Zgodnie z brzmieniem art. 20a § 1 P.u.s.p. Minister Sprawiedliwości, mając na 

względzie racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego, potrzeby wynikające 

z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów, przydziela nowe stanowiska sędziowskie 

oraz asesorskie poszczególnym sądom. W razie zwolnienia stanowiska sędziowskiego lub  

w razie planowanego zwolnienia stanowiska sędziowskiego w sądzie działającym na 

obszarze danej apelacji przez sędziego, który przechodzi w stan spoczynku po osiągnięciu 

wymaganego wieku, prezes sądu apelacyjnego zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości 

w stosownym terminie.  

Zgodnie z brzmieniem art. 20a § 2 P.u.s.p., Minister Sprawiedliwości, w terminie 

nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia otrzymania zawiadomienia, przydziela 

stanowisko do danego albo innego sądu albo stanowisko znosi. Z kolei § 4 tego przepisu 

statuuje obowiązek niezwłocznego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (dalej jako: Monitor Polski) przez Ministra 

Sprawiedliwości informacji o wolnych stanowiskach sędziowskich. 

Z powyższego, w sposób niebudzący wątpliwości, wynika, że ustawodawca  

nie pozostawił decyzji o obwieszczeniu w Monitorze Polskim informacji o wolnych 

stanowiskach sędziowskich swobodnemu uznaniu Ministra Sprawiedliwości. Powinno 

ono zatem nastąpić bez nieuzasadnionej zwłoki. 

Ponadto, zdaniem KRS, Minister Sprawiedliwości pozostaje również w zwłoce jeśli 

chodzi o powoływanie prezesów sądów apelacyjnych i sądów okręgowych. P.u.s.p.  

nie dopuszcza natomiast  możliwości wstrzymania powołania prezesa sądu ponad ustawowy 

termin, który wynosi 6 miesięcy (por. art. 22b § 2 P.u.s.p.). 

Mając na uwadze znaczenie, jakie dla efektywnego funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości oraz w konsekwencji dla skuteczności konstytucyjnego prawa do sądu (art. 

45 ust. 1 Konstytucji RP) ma kwestia sprawnego obsadzania zwolnionych stanowisk 

sędziowskich, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.  

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), zwracam się do 

Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat przyczyny nie 

obwieszczenia do chwili obecnej w Monitorze Polskim informacji o wolnych stanowiskach 
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sędziowskich. Ponadto, uprzejmie proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do informacji 

KRS dotyczących opóźnień w powołaniu prezesów sądów apelacyjnych i sądów 

okręgowych. 
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