
 (https://krs.pl/pl/o-radzie/zbior-zasad-etyki-zawodowej-sedziow/591-uchwala-nr-25%E2%80%932017-krajowej-

rady-sadownictwa-z-dnia-13-stycznia-2017-r.html)  (/en/o-radzie/zbior-zasad-etyki-zawodowej-sedziow.html)

 (HTTPS://KRS.PL/)

Jesteś tutaj:   Strona główna (/pl/)  O Radzie 

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów (/pl/o-radzie/zbior-zasad-etyki-zawodowej-sedziow.html) 

Uchwała Nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 stycznia 2017 r.

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów

 

Uchwała Nr 25/2017

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu 

Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tekst jednolity:

Dz.U. z 2016 r. poz. 976) ogłasza się w załączniku do niniejszej uchwały ujednolicony tekst Zbioru Zasad Etyki

Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych stanowiący załącznik do uchwały Nr 16/2003 Krajowej Rady

Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- Uchwałą Nr 741/2009 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 października 2009 r.,

- Uchwałą Nr 1295/2015 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 grudnia 2015 r.,

- Uchwałą Nr 14/17 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 stycznia 2017 r.,
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- Uchwałą Nr 15/17 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 stycznia 2017 r.

Załącznik do uchwały Nr 25/2017  Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 stycznia 2017 r

ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW I ASESORÓW SĄDOWYCH

Rozdział 1

Zasady ogólne

 §1

Z pełnieniem urzędu sędziego wiążą się szczególne obowiązki oraz ograniczenia osobiste.

 §2

Sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz

przestrzegać dobrych obyczajów.

 §3

Sędziemu nie wolno wykorzystywać swego statusu i prestiżu sprawowanego urzędu w celu wspierania interesu

własnego lub innych osób. W szczególności sędzia nie powinien nadużywać posiadanego immunitetu.

 §3a

Sędzia powinien unikać wszelkiego rodzaju kontaktów osobistych i związków ekonomicznych z osobami

�zycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, a także unikać podejmowania działań w sferze prywatnej,

zawodowej i publicznej, które mogłyby rodzić kon�ikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie

sędziego jako osoby bezstronnej oraz podważać zaufanie do urzędu sędziego.

 §4

Sędzia powinien dbać o autorytet swojego urzędu, o dobro sądu, w którym pracuje, a także o dobro wymiaru

sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej.

 §5
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1. Sędzia powinien przestrzegać zasad postępowania zawartych w niniejszym Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej

Sędziów i Asesorów Sądowych (zwanym dalej Zbiorem).

2. Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabić zaufanie do

jego bezstronności, nawet jeśli nie zostały uwzględnione w Zbiorze.

3. Sędzia, który naruszył zasady etyczne, powinien podjąć niezwłocznie działania zmierzające do usunięcia

skutków tego naruszenia lub w inny sposób zadośćuczynić osobie dotkniętej takim postępowaniem.

4. Sędzia powinien wymagać od innych sędziów nienagannego zachowania i kierowania  się zasadami etyki

zawodowej, a na naganne zachowania odpowiednio reagować.

 §6

Przyjęte w Zbiorze zasady etyki mają zastosowanie do asesorów sądowych, którym powierzono pełnienie

czynności sędziowskich, oraz odpowiednie zastosowanie do sędziów w stanie spoczynku.

 §7

Krajowa Rada Sądownictwa może zmieniać lub uzupełniać postanowienia Zbioru, a także dokonywać ich

wykładni.

Rozdział  2

Zasady pełnienia służby

 §8

We wszystkich przydzielonych sprawach sędzia ma obowiązek podejmować czynności bez zwłoki, bez narażania

stron i Skarbu Państwa na niepotrzebne koszty.

 §9

1. Sędzia nie może ulegać jakimkolwiek wpływom naruszającym jego niezawisłość, bez względu na ich źródło

lub przyczynę.

2. W razie wystąpienia okoliczności, które mogą zagrozić niezawisłemu sprawowaniu urzędu, sędzia jest

obowiązany niezwłocznie powiadomić odpowiedniego przełożonego.

 §10

Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności.
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 §11

1. Sędzia, wyjaśniając stronom kwestie proceduralne i podając motywy orzeczenia, powinien czynić to w

sposób dla nich zrozumiały.

2. W motywach orzeczenia sędzia powinien unikać sformułowań wykraczających poza rzeczową potrzebę

uzasadnienia stanowiska sądu mogących naruszać godność lub cześć podmiotów występujących w sprawie

albo też osób trzecich.

 §12

1. Sędzia powinien dbać o porządek i właściwy przebieg oraz odpowiedni poziom stosowania procedur, w

których uczestniczy.

2. W odniesieniu do stron i innych osób uczestniczących w postępowaniu sędzia powinien zachowywać godną

postawę, cierpliwość, grzeczność, a także wymagać od tych osób właściwego  zachowania.

3. Sędzia powinien odpowiednio reagować w przypadku niewłaściwego zachowania osób uczestniczących w

postępowaniu, w szczególności w razie okazywania przez te osoby uprzedzenia ze względu na rasę, płeć,

wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, wiek lub status społeczny albo majątkowy, czy z jakiejkolwiek

innej przyczyny.

 §13

Sędzia nie powinien wyrażać publicznie opinii na temat toczącego się lub mającego się toczyć postępowania.

§14

1. Sędzia powinien wykonywać swoje obowiązki w zakresie administracji sądowej sumiennie, mając na uwadze

autorytet urzędu sędziego i dobro wymiaru sprawiedliwości.

2. Sędzia, wykonując funkcje zwierzchnie w sądownictwie, powinien troszczyć się o sprawy organizacyjne w

sposób umożliwiający osiągnięcie najlepszych rezultatów w pracy przy respektowaniu zasady niezawisłości

sędziowskiej.

 §15

Sędzia może złożyć wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy tylko wtedy, gdy istnieją do tego uzasadnione

podstawy. Niedopuszczalne jest nadużywanie instytucji wyłączenia sędziego.

Rozdział  3

Zasady postępowania sędziego poza służbą
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 §16

Sędzia nie może żadnym swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nierespektowania porządku prawnego.

 §17

1. Sędzia powinien unikać kontaktów osobistych i jakichkolwiek związków ekonomicznych z innymi

podmiotami, jeśli mogłyby one wzbudzać wątpliwości co do bezstronnego wykonywania obowiązków, bądź

podważać prestiż i zaufanie do urzędu sędziowskiego.

2. Sędzia powinien dołożyć należytej staranności, żeby takie zachowanie nie było udziałem  jego najbliższych.

 §18

1. Sędzia powinien wykazywać nie budzącą wątpliwości rzetelność w swoich sprawach �nansowych oraz

skrupulatność w wypełnianiu wynikających stąd obowiązków.

2. Sędzia nie powinien podejmować działań �nansowych, które mogą być odebrane jako wykorzystanie

własnej pozycji sędziego.

 §19

Sędziemu nie wolno przyjmować jakichkolwiek korzyści mogących wywołać odczucie, że stanowią próbę

wpływu na jego osobę. Sędzia powinien dbać również o to, aby członkowie jego najbliższej rodziny nie

przyjmowali takich korzyści.

 §20

Sędzia, korzystając z ofert kierowanych wyłącznie do sędziów, powinien rozważyć, czy nie są one próbą

wywarcia wpływu na jego osobę lub środowisko zawodowe, w którym on pracuje.

 §21

Sędzia nie może świadczyć usług prawniczych.

 §22

Sędzia nie może należeć do jakiejkolwiek organizacji działającej poza obowiązującym porządkiem prawnym lub

w jakiejkolwiek formie ją wspierać. 
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e-Nominacje (/e-nominacje.html)


Skargi i Wnioski (/dzialalnosc/skargi-i-
wnioski.html)

 §23

Sędzia powinien powściągliwie korzystać z mediów społecznościowych.

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z posiedzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N

poprzedni (/pl/o-radzie/zbior-zasad-etyki-zawodowej-sedziow/592-uchwala-krajowej-rady-sadownictwa-z-
dnia-9-kwietnia-2003-r-w-sprawie-wykladni-21-zbioru-zasad-etyki-zawodowej-sedziow-dotyczacej-

udzielania-porad-prawnych-przez-sedziow-w-stanie-spoczynku.html)



Marzec 2022
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28 29 30 31      

Posiedzenia Inne
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Rzecznicy dyscyplinarni (http://rzecznik.gov.pl)


Dla mediów (/dzialalnosc/dla-mediow.html)

NA SKRÓTY

Informacje o KRS (/pl/o-radzie/informacje-o-krs.html)

Skład i organizacja (/pl/o-radzie/sklad-i-organizacja.html)

Akty prawne (/pl/o-radzie/akty-prawne.html)

Historia (/pl/o-radzie/historia.html)

Galeria zdjęć (/pl/o-radzie/galeria-zdjec.html)

Biuro KRS (/pl/o-radzie/biuro-krs.html)
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Strona archiwalna (http://krspl.home.pl/pl/)
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KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA 

ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa 

tel: (22) 379-28-40 

fax: (22) 379-27-94 

biuro@krs.gov.pl (mailto:biuro@krs.gov.pl)

Deklaracja dostępności (/deklaracja-dostepnosci.html)

KONTAKT

RZECZNIK PRASOWY
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tel.: (22) 379 27 50 

rzecznikprasowy@krs.pl (mailto:rzecznikprasowy@krs.pl) 

Copyright © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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