
UCHWAŁA Nr 1 
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej 

z dnia 6 września 2019 roku 
 

w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów 
okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej 

 
Kierując się dobrem wymiaru sprawiedliwości, w trosce o zapewnienie obywatelom 

konstytucyjnego prawa do sądu właściwego, bezstronnego, niezależnego i niezawisłego, 
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej postanowiło: 

- odroczyć opiniowanie kandydatów do objęcia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w 
Słupsku oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na okres dwóch miesięcy, najpóźniej do czasu 
wydania wyroku przez TSUE w sprawach A.K. (C-585/18) przy udziale Krajowej Rady 
Sądownictwa oraz CP (C-624/18) DO (C-625/18) przeciwko Sądowi Najwyższemu (C-624/18 
i C-625/18) przy udziale Prokuratora Generalnego zastępowanego przez Prokuraturę 
Krajową, 

- zwrócić zgłoszone kandydatury Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Gdańsku celem 
uzyskania opinii przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - po ustaniu przyczyny 
odroczenia wskazanej w uchwale z dnia 3 września 2019 roku,  

- na podstawie art. 57 § 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zobowiązać 
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do przedstawienia Zgromadzeniu kandydatur 
zaopiniowanych przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,  

- na podstawie art. 58  § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych odmówić 
przekazania Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zgłoszonych kandydatur na 
stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku i Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, co 
powoduje, iż Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku nie jest dysponentem zgłoszonych 
kandydatur i nie może przekazać ich organowi, który zastąpił Krajową Radę Sądownictwa w 
jej dotychczasowym składzie. 

Zgromadzenie Sędziów podtrzymuje stanowisko wyrażone w uchwałach nr 1 z dnia 
22 listopada 2018 roku oraz  17 maja 2019 roku co do czasowego powstrzymania się od 
udziału w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów 
okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej do czasu zajęcia stanowiska przez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie  pytań prejudycjalnych  
skierowanych tam między innymi przez Sąd Najwyższy w dniu 30 sierpnia 2018 roku w 
sprawie III PO 7/18 oraz Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21 listopada 2018 r. (II GOK 
2/18) dotyczących tego, czy aktualnie obowiązująca procedura powoływania sędziów jest 
zgodna z zasadami prawa unijnego, w tym równowagi instytucjonalnej oraz państwa prawa. 

Jednocześnie Zgromadzenie zwraca uwagę, że:  
- uchwałami z dnia 15 maja 2019 roku i 3 września 2019 roku Kolegium Sądu 

Apelacyjnego w Gdańsku  postanowiło odroczyć opiniowanie kandydatów na wolne 
stanowiska sędziowskie w okręgu Apelacji Gdańskiej do czasu zajęcia stanowiska przez 
TSUE co do pytań prejudycjalnych powyżej wskazanych. Brak opinii Kolegium o ile nie jest 
warunkiem niezbędnym do przedstawienia opinii przez Zgromadzenie, o tyle w sposób 
istotny utrudnia dokonanie właściwej oceny kandydatów w procedurze opiniowania przez ten 
organ samorządu sędziowskiego;   

- organ funkcjonujący pod nazwą „Krajowa Rada Sądownictwa” podczas posiedzenia 
z dnia 29 sierpnia 2019 roku wstrzymał się z procesem rekomendowania kandydatów na 
sędziów Sądu Najwyższego uznając tym samym wątpliwość co do własnej legitymacji do 
uczestniczenia w procesie powoływania sędziów Rzeczypospolitej. 
   

 


