
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

NA WOLNE STANOWISKO SĘDZIEGO 

NACZELNEGO SĄDU ADMINIST-RACYJNEGO 

W związku z obwieszczeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia                                                (Monitor Polski z                r., poz .             ) 

zgłaszam swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Naczelnym 

Sądzie Administracyjnym - Izba  

Imię (imiona) 

Nazwisko 

Nazwisko rodowe 

Nazwiska poprzednio używane 

Imiona rodziców 

Data urodzenia 

Miejsce urodzenia 

Obywatelstwo 

Numer ewidencyjny PESEL 

Miejsce i adres zamieszkania, nr telefonu 



I. Informacje

1) o ukończeniu przez kandydata wyższych studiów prawniczych:

a) w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra

b) zagranicznych uznanych w Polsce

2) o złożonym przez kandydata egzaminie:

a) sędziowskim

b) prokuratorskim

3) o korzystaniu przez kandydata z pełni praw cywilnych i publicznych

4) czy prawomocnym orzeczeniem zostało stwierdzone popełnienie przez kandydata
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5) czy toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe
Ueżeli tak, należy określić organ, przed którym toczy się postępowanie)

6) czy kandydat został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym przewidzianym przepisami
ustaw
Ueżeli tak, należy określić organ i wymierzoną karę dyscyplinarną)

7) czy przeciwko kandydatowi toczy się postępowanie dyscyplinarne przewidziane
przepisami ustaw
Ueżeli tak, należy określić organ, przed którym toczy się postępowanie)

8) czy w okresie 1 O lat przed zgłoszeniem kandydatury uprawomocniło się orzeczenie,
o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub
służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990
osób pełniących funkcje publiczne



li. Informacje o:

1) pracy:

a) w charakterze asesora sądowego

b) w charakterze asesora sądu wojskowego

c) w charakterze asesora prokuratorskiego

d) w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie naukowo -
badawczym lub innej placówce naukowej, z posiadanym tytułem naukowym profesora
albo stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych

�) zajmowanych stanowiskach i okresach pracy na tych stanowiskach: 

a) sędziego sądu powszechnego

b) sędziego sądu administracyjnego

c) sędziego sądu wojskowego

d) prokuratora

e) prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa

3) wykonywanym zawodzie adwokata, radcy prawnego lub notariusza

4) uzyskaniu (należy podać datę):

a) stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych

b) tytułu naukowego profesora nauk prawnych

Ili. Wykaz załączników (rekomendacje, wybór publikacji, nagrody, odznaczenia itp.) 

data podpis 
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