
 

 

 

 

U  C  H  W  A  Ł  A 

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego 

z dnia 14 kwietnia 2003r. 

w sprawie regulaminu wyboru kandydatów 

na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

  

 

 

 Na podstawie art. 16 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie 

Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052): 

 

 

 § 1. Uchwala się regulamin wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa 

Sądu Najwyższego, stanowiący załącznik do uchwały. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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 Załącznik 

 

 

Regulamin 

wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

 

 

§ 1. 

 1. Zgłoszenia i wyboru dwóch kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego dokonuje się na zwołanym w tym celu Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu 

Najwyższego. 

 2. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego ustala termin Zgromadzenia Ogólnego 

najpóźniej na miesiąc przed upływem jego kadencji. 

 3. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zarządza sporządzenie listy sędziów Sądu 

Najwyższego w kolejności alfabetycznej nazwisk z oznaczeniem liczbą porządkową. 

 

§ 2. 

 1. Zgromadzenie Ogólne wybiera komisję skrutacyjną w składzie czterech sędziów, po 

jednym z każdej Izby. 

 2. Komisja skrutacyjna doręcza członkom Zgromadzenia Ogólnego listę, o której 

mowa w § 1 ust. 3, ogłasza nazwiska zgłoszonych sędziów, wskazując liczbę uzyskanych 

zgłoszeń, przygotowuje karty do głosowania, odnotowuje oddanie głosu, ustala wyniki 

głosowania i podaje je do wiadomości Zgromadzenia Ogólnego oraz sporządza protokół. 

 

§ 3. 

 1. Sędzia Sądu Najwyższego może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów na 

stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Zgłoszenie kandydata następuje w 

sposób tajny, przez zakreślenie kółkiem liczby porządkowej przy nazwisku na liście sędziów 

Sądu Najwyższego. 

 2. Zgłoszenie jest nieważne, jeżeli zgłaszający zakreślił liczby porządkowe przy 

nazwiskach więcej niż dwóch sędziów lub użył do zakreślenia innego znaku graficznego niż 

wymieniony w ust. 1. 
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§ 4. 

 1. Sędziowie obecni na Zgromadzeniu Ogólnym wyrażają zgodę na kandydowanie 

ustnie, a nieobecni - na piśmie. 

 2. Jeżeli zgodę na kandydowanie wyraził Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

przewodnictwo Zgromadzenia Ogólnego obejmuje Prezes Sądu Najwyższego najstarszy 

służbą na stanowisku sędziego, a gdyby to nie było możliwe – najstarszy służbą sędzia. 

 3. Kandydaci mogą składać oświadczenia oraz odpowiadają na pytania. 

 

§ 5. 

 1. Na kartach do głosowania umieszcza się imiona i nazwiska kandydatów w 

kolejności alfabetycznej nazwisk z oznaczeniem liczbą porządkową. Obok imion i nazwisk 

kandydatów umieszcza się znaki "+" (plus), "-" (minus) oraz "0" (zero). 

 2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do regulaminu. 

 

§ 6. 

 1. Głosujący oddaje głos za kandydatem, przeciw kandydatowi lub wstrzymuje się. 

Oddanie głosu "za" polega na zakreśleniu kółkiem znaku "+" (plus), głosu "przeciw" znaku "-

" (minus), a głosu "wstrzymującego się" - znaku "0" (zero). 

 2. Głos jest nieważny, jeżeli głosujący nie zakreślił żadnego znaku przy nazwisku 

któregokolwiek z kandydatów, zakreślił więcej niż jeden znak przy jednym nazwisku, użył do 

zakreślenia innego znaku graficznego niż wymieniony w ust. 1 lub jeżeli oddał głos "za" na 

więcej niż jednego kandydata. 

 

§ 7. 

 1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę 

głosów "za", jeżeli ich liczba jest większa od liczby głosów "przeciw", a w głosowaniu wzięło 

udział co najmniej 2/3 sędziów każdej z Izb. 

 2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów "za", a uznanie 

ich za wybranych spowodowałoby przekroczenie liczby wybieranych kandydatów, 

przeprowadza się kolejne głosowanie. 

 3. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów lub wybrano tylko 

jednego kandydata, przeprowadza się ponowny wybór. 
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 4. Głosowanie oraz wybór, o których mowa w ust. 2 i 3, zarządza Przewodniczący 

Zgromadzenia Ogólnego na wniosek komisji skrutacyjnej, w zakresie przez nią ustalonym. 

Do głosowania oraz wyboru stosuje się odpowiednio przepisy § 3-7. 

 

§ 8. 

 Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego przedstawia niezwłocznie Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę, o której mowa w art. 16 § 1 pkt 3 ustawy o Sądzie 

Najwyższym, ze wskazaniem liczby głosów uzyskanych przez kandydatów w poszczególnych 

głosowaniach.  
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Z A Ł Ą C Z N I K 
 
 
 

 
 

Karta do głosowania 
 
 
 
 

Kandydaci na stanowisko 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego  

 
 
 

 
1. Adam Adamski 
 

+ - 0 

 
2. Jacek Jackowski 
 

+ - 0 

 
3. Józef Józefiak  
 

+ - 0 

 
 

pieczęć 
 
 
 
 

 


