
Test z ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 389 ze zm.) 
 

Nr Treść pytania Odp. 
Źródło 
(art.) 

 

 
Stan prawny na 22.4.2018 r.  

 
1. Do kompetencji Rady należy: 

a) rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na 
stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego oraz stanowiskach 
sędziowskich w sądach powszechnych, sądach administracyjnych i 
sądach wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach 
administracyjnych, 
b) przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o 
powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, 
sądach administracyjnych i sądach wojskowych oraz o powołanie 
asesorów sądowych w sądach administracyjnych, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c 
Art. 3 
ust. 1 

pkt 1 i 2 

  
2. Do kompetencji Rady należy: 

a) wyrażanie sprzeciwu wobec pełnienia przez asesorów sądowych w 
sądach powszechnych obowiązków sędziego oraz uchwalanie zbioru 
zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych oraz czuwanie nad 
ich przestrzeganiem, 
b) wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej i asesorskiej oraz 
opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa, 
sędziów i asesorów sądowych, a także przedstawianie wniosków w tym 
zakresie, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c 

Art. 3 
ust. 1 

pkt 2a, 3, 
4 i 6 

  
3. Rada przedstawia Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej informację z rocznej działalności Rady 
oraz postulaty dotyczące aktualnych problemów i potrzeb wymiaru 
sprawiedliwości, nie później niż do: 
a) 31 marca roku następnego, 
b) 31 maja roku następnego, 
c) 30 września roku następnego. 

b Art. 4 

  
4. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego i Minister Sprawiedliwości: 
a) są członkami Rady przez okres pełnienia tych funkcji, 
b) nie są członkami Rady, 
c) są członkami Rady również po okresie pełnienia tych funkcji. 

a Art. 7 

  
5. Osoba powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełni 

swoje funkcje w Radzie: 
a) bez oznaczania okresu kadencji i może być odwołana w każdym 
czasie, 
b) bez oznaczenia okresu kadencji i nie może być odwołana, 
c) przez okres 5 lat. 

a 
Art. 8 
ust. 1 

  
6. Mandat osoby powołanej przez Prezydenta: b Art. 8 



a) nie wygasa po zakończeniu kadencji Prezydenta albo opróżnieniu 
urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
b) wygasa najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu kadencji 
Prezydenta albo opróżnieniu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, 
c) wygasa z dniem zakończenia kadencji Prezydenta albo opróżnienia 
urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

ust. 2 

  
7. Sejm wybiera spośród posłów czterech członków Rady na okres: 

a) roku, 
b) 2 lat, 
c) 4 lat. 

c 
Art. 9 
ust. 1 

  
8. Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Rady na okres: 

a) roku, 
b) 2 lat, 
c) 4 lat. 

c 
Art. 9 
ust. 2 

  
9. Sejm wybiera spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów 

powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych: 
a) 15 członków Rady na wspólną 4-letnią kadencję, 
b) 17 członków Rady na wspólną 5-letnią kadencję, 
c) 17 członków Rady na wspólną 5-letnią kadencję. 

a 
Art. 9a 
ust. 1 

 

10. Sędzia może pełnić funkcję wybieranego członka Rady: 
a) tylko jedną kadencję, 
b) tylko dwie kadencje, 
c) wielokrotnie. 

b Art. 10 

 

11. Marszałek Sejmu obwieszcza w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o rozpoczęciu procedury 
zgłaszania kandydatów na członków Rady: 
a) nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 przed upływem 
kadencji członków Rady wybranych spośród sędziów, 
b) nie wcześniej niż na 100 i nie później niż na 75 przed upływem 
kadencji członków Rady wybranych spośród sędziów, 
c) nie wcześniej niż na 90 i nie później niż na 60 przed upływem kadencji 
członków Rady wybranych spośród sędziów. 

a 
Art. 11a 
ust. 1 

 

12. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata na członka 
Rady jest grupa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy 
ukończyli 18 lat, mają pełną zdolność do czynności prawnych i 
korzystają z pełni praw publicznych, w liczbie co najmniej: 
a) 2 tysięcy obywateli RP, 
b) 5 tysięcy obywateli RP, 
c) 10 tysięcy obywateli RP. 

a 
Art. 11a 
ust. 1 
pkt 1 

 

13. Marszałek Sejmu, nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni 
przed upływem kadencji członków Rady wybranych spośród 
sędziów obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” o rozpoczęciu procedury zgłaszania 
kandydatów na członków Rady. Kandydata na członka Rady zgłasza 
się Marszałkowi Sejmu, w terminie: 
a) 14 dni od dnia obwieszczenia, 
b) 30 dni od dnia obwieszczenia, 
c) 60 dni od dnia obwieszczenia. 

b 
Art. 11a 
ust. 1 i 3 



 

14. Zgłoszenia kandydata dokonuje na piśmie pełnomocnik. 
Pełnomocnikiem jest osoba wskazana w pisemnym oświadczeniu 
pierwszych 15 osób z wykazu. Państwowa Komisja Wyborcza w 
postępowaniu stwierdza, czy złożono wymaganą liczbę podpisów w 
terminie czternastu dni od dnia otrzymania pisma Marszałka Sejmu. 
Jeżeli po przeprowadzeniu tego postępowania okaże się, że liczba 
prawidłowo złożonych podpisów przez obywateli popierających 
zgłoszenie jest mniejsza niż wymagana, Marszałek Sejmu odmawia 
przyjęcia zgłoszenia. Postanowienie w tej sprawie wraz z 
uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi. 
Postanowienie może być zaskarżone przez pełnomocnika do Sądu 
Najwyższego w terminie trzech dni od dnia doręczenia. Sąd 
Najwyższy rozpoznaje skargę w terminie: 
a) 3 dni w postępowaniu nieprocesowym, w składzie 3 sędziów, 
b) 7 dni w postępowaniu nieprocesowym, w składzie 3 sędziów, 
c) 30 dni w procesie, w składzie 1 sędziego. 

a 
Art. 11b 
ust. 1, 

4–6 

 
15. Marszałek Sejmu zwraca się do klubów poselskich o wskazanie 

kandydatów na członków Rady w terminie: 
a) 7 dni, 
b) 14 dni, 
c) 30 dni. 

a 
Art. 11d 
ust. 1 

 

16. Sejm wybiera członków Rady na wspólną 4-letnią kadencję, na 
najbliższym posiedzeniu Sejmu: 
a) zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów, 
b) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów, 
c) większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby posłów 

c 
Art. 11d 
ust. 5 

 

17. Mandat wybranego członka Rady wygasa przed upływem kadencji w 
przypadkach wskazanych w ustawie. Wybór nowego członka Rady 
spośród posłów lub senatorów powinien być dokonany w terminie: 
a) miesiąca od dnia wygaśnięcia mandatu, 
b) 2 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu, 
c) 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu. 

b 
Art. 14 

ust. 1 i 3 

 

18. Organami Rady są: 
a) Przewodniczący i Prezydium Rady, 
b) Przewodniczący i Kolegium Rady, 
c) Przewodniczący, Kolegium Rady i Zgromadzenie Ogólne. 

a Art. 15 

 

19. Rada wybiera ze swego grona: 
a) Przewodniczącego, 3 wiceprzewodniczących oraz 7 członków 
Prezydium Rady, 
b) Przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących oraz 3 członków 
Prezydium Rady, 
c) Przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących oraz 5 członków 
Prezydium Rady. 

b 
Art. 16 
ust. 1 

 

20. Kadencja każdego z członków Prezydium Rady trwa: 
a) rok, 
b) 2 lata, 

c 
Art. 16 
ust. 2 



c) 4 lata 
 

21. Wybór Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i innych 
członków Prezydium Rady przeprowadza się: 
a) oddzielnie, przy nieograniczonej liczbie kandydatów, 
b) wspólnie, przy nieograniczonej liczbie kandydatów, 
c) wspólnie, przy ograniczonej liczbie kandydatów. 

a 
Art. 18 
ust. 2 

 

22. Komisja, którą Rada powołuje ze swego składu, a której zadaniem 
jest analizowanie wyroków sądów dyscyplinarnych, składanie 
Radzie wniosków w przedmiocie żądania podjęcia czynności 
dyscyplinarnych, zaskarżania orzeczeń sądów dyscyplinarnych i 
rzeczników dyscyplinarnych oraz żądania wznowienia postępowania 
dyscyplinarnego, to: 
a) komisję do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych, 
b) komisję do spraw wizytacji i lustracji, 
c) komisję do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i 
asesorów sądowych. 

c 
Art. 19 
ust. 1 
pkt 1 

 

23. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych. Co do zasady 
posiedzenia plenarne Rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę 
potrzeb, co najmniej: 
a) raz na 2 miesiące, 
b) raz na kwartał, 
c) 2 razy w roku. 

a 
Art. 20 

ust. 1 i 2 

 
24. Posiedzenia plenarne Rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę 

potrzeb, co najmniej raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenia 
plenarne Rady zwołuje się na wniosek co najmniej: 
a) 1/3 jej członków oraz na wniosek Ministra Sprawiedliwości, 
b) 1/4 jej członków oraz na wniosek Ministra Sprawiedliwości, 
c) połowy jej członków oraz na wniosek Marszałka Sejmu. 

a 
Art. 20 
ust. 2 

 

25. Do ważności uchwał Rady potrzebna jest obecność co najmniej: 
a) 1/3 jej składu, 
b) połowy jej składu, 
c) 2/3 jej składu. 

b 
Art. 21 
ust. 1 

 

26. Rada podejmuje uchwały: 
a) zwykłą większością głosów, 
b) bezwzględną większością głosów, 
c) kwalifikowaną większością 2/3 głosów. 

b 
Art. 21 
ust. 2 

 

27. Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rady. Biurem 
kieruje szef, którego powołuje i odwołuje: 
a) Prezydium Rady, na wniosek Przewodniczącego Rady, 
b) Przewodniczący Rady, na wniosek Prezydium Rady, 
c) Przewodniczący Rady po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady. 

c 
Art. 24 

ust. 1 i 2 

 

28. W sprawach indywidualnych, w razie stwierdzenia braku 
dokumentów uniemożliwiającego rozpatrzenie sprawy, 
Przewodniczący zarządza jego uzupełnienie w wyznaczonym 
terminie, pod rygorem: 
a) pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, 
b) odrzucenia wniosku, 
c) oddalenia wniosku. 

a 
Art. 30 
ust. 1 



 

29. W celu przygotowania sprawy indywidualnej do rozpatrzenia na 
posiedzeniu Rady Przewodniczący wyznacza zespół. W skład 
zespołu wchodzi: 
a) 3 członków Rady, 
b) 5 członków Rady, 
c) 7 członków Rady. 

a 
Art. 31 
ust. 1 

 

30. Przygotowując do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Rady 
kandydatów na stanowiska sędziowskie lub asesorskie, zespół 
przyjmuje stanowisko: 
a) zwykłą większością głosów w obecności wszystkich swoich członków, 
b) bezwzględną większością głosów w obecności połowy swoich 
członków, 
c) bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich swoich 
członków. 

c 
Art. 34 
ust. 1 

 

31. Jeżeli podjęcie uchwały stało się zbędne lub niedopuszczalne Rada: 
a) umarza postępowanie, 
b) zawiesza postępowanie, 
c) przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. 

a Art. 41 

 

32. Uchwały Rady w sprawach indywidualnych wymagają uzasadnienia. 
Uzasadnienie uchwały sporządza się w terminie: 
a) miesiąca od jej podjęcia, 
b) 2 miesięcy od jej podjęcia, 
c) 3 miesięcy od jej podjęcia. 

a 
Art. 42 

ust. 1 i 2 

 

33. Co do zasady uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu 
Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem, o ile 
przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Odwołanie wnosi się za 
pośrednictwem Przewodniczącego, w terminie: 
a) tygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem, 
b) 2-tygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem, 
c) miesięcznym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. 

b 
Art. 44 

ust. 1 i 2 

  
 


