
Stanowisko 

Krajowej Rady Sądownictwa 

z  dnia 11 czerwca  2010 r. 

  

w sprawie wskazania wizytatora właściwego do sporządzenia opinii  

o kandydacie na wolne stanowisko sędziowskie. 

 

Krajowa Rada Sądownictwa na podstawie art. 2 ust.  2 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 11 poz. 67) zauważa,  

że organem uprawnionym do wskazania wizytatora właściwego do sporządzenia oceny 

kwalifikacyjnej o kandydacie na wolne stanowisko sędziowskie jest na podstawie  

art. 57 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  

(Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) prezes właściwego sądu okręgowego lub apelacyjnego, 

w przypadku zaś kandydatów do wojewódzkich sądów administracyjnych prezesi właściwych 

sądów, natomiast w sądach wojskowych dyrektor, o którym mowa w art. 23  § 5 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U.  z 2007 r. Nr 226, 

poz. 1676 z późn. zm.).  

Zdaniem Rady, jedynym wymogiem określonym w § 23 ust. 1 pkt  2 rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 

trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą (Dz. U. Nr 219, 

poz. 1623 z późn. zm.) jest przedstawienie oceny kwalifikacji kandydatów sporządzonej przez 

prezesa lub innego sędziego właściwego sądu albo sędziego wizytatora. Z tych względów 

należy przyjąć, że ocena może zostać sporządzona zarówno przez prezesa, sędziego   

i sędziego wizytatora sądu właściwego z uwagi na miejsce gdzie zostało ogłoszone wolne 

stanowisko, jak też prezesa, sędziego i sędziego wizytatora, z którego okręgu wywodzi  

się kandydat. Do zlecenia sporządzenia oceny kwalifikacji przez sędziów bądź sędziów 

wizytatorów z innego okręgu niż sąd, w którym ogłoszono wolne stanowisko sędziowskie 

może dojść wyłącznie w następstwie porozumienia zawartego pomiędzy prezesami 

właściwych sądów okręgowych, sądów apelacyjnych, wojewódzkich sądów 

administracyjnych bądź wojskowych sądów okręgowych. 

Krajowa Rada Sądownictwa każdą z tych opinii kwalifikacyjnych będzie traktowała 

jako spełniającą wymogi określone w § 23 ust. 1 pkt  2 rozporządzenia Prezydenta 



2 

 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu działania 

Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą (Dz. U. Nr 219, poz. 1623  

z późn. zm.). 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Krajowej Rady Sądownictwa 

 

sędzia Roman Kęska 

 


