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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 

ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 

 

 

(druk nr 505) 

 

U S T A W A   z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 146) 

Art. 1. 

[1. Tworzy się Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, zwaną dalej "Krajową Szkołą"] 

<1. Tworzy się Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, zwaną dalej „Krajową 

Szkołą”, której celem jest kształcenie i doskonalenie kadr sądów powszechnych 

i prokuratury.> 

2. Krajowa Szkoła posiada osobowość prawną. 

3. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad Krajową Szkołą w zakresie zgodności jej 

działania z przepisami ustawowymi i statutem. 

 

Art. 2. 

1. Zadaniami Krajowej Szkoły są: 

[1)   szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i 

asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności 

zawodowych; 

2)   szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, 

asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i 

prokuratury w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych; 

3)   prowadzenie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, których celem jest 

uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania do 

zajmowania stanowisk sędziego, asesora sądowego, prokuratora i asesora 

prokuratury; 
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4)   prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji 

wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze celem ich 

wykorzystania w działalności szkoleniowej.] 

<1) prowadzenie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, których celem 

jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego 

przygotowania do zajmowania stanowisk sędziego i asesora sądowego, 

prokuratora i asesora prokuratury; 

2) szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i 

asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i 

umiejętności zawodowych; 

3) szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, 

asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i 

prokuratury w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych; 

4) prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji 

wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze w celu ich 

wykorzystania w działalności szkoleniowej;> 

<5) prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu potrzeb szkoleniowych osób 

zajmujących w sądach i prokuraturze stanowiska wymienione w pkt 2 i 3.> 

[2. Zadania Krajowej Szkoły realizowane są w szczególności przez:] 

    <Krajowa Szkoła realizuje zadania w szczególności przez:> 

[1)   opracowywanie programów i organizowanie szkoleń i innych cyklicznych form 

doskonalenia zawodowego; 

2)   koordynowanie działalności szkoleniowej sądów i prokuratury; 

3)   opracowywanie programów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej oraz 

organizowanie tych aplikacji; 

4)   przygotowywanie i organizowanie egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego;] 

<1) opracowywanie programów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej 

oraz organizowanie tych aplikacji; 

2) przygotowywanie i organizowanie egzaminów sędziowskiego, prokuratorskiego i 

referendarskiego; 

3) opracowywanie programów i organizowanie szkoleń i innych cyklicznych form 

doskonalenia zawodowego; 

4) koordynowanie działalności szkoleniowej sądów i prokuratury;> 
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5)   przygotowywanie oraz organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów; 

[6)   współpracę międzynarodową oraz współdziałanie z podstawowymi jednostkami 

organizacyjnymi szkół wyższych prowadzącymi kształcenie na kierunku prawo, 

jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz placówkami naukowymi Polskiej Akademii 

Nauk w zakresie działalności szkoleniowej oraz innych form doskonalenia 

zawodowego;] 

<6) współpracę międzynarodową;> 

<6a) współdziałanie z jednostkami naukowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi 

oraz innymi podmiotami w zakresie działalności szkoleniowej oraz innych form 

doskonalenia zawodowego;> 

7)   prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją zadań, o których mowa 

w ust. 1; 

8)   pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy pomocowych przeznaczonych na 

finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1; 

[9)   wykonywanie innych zadań związanych z doskonaleniem kadr sądów i prokuratury, a 

także z potrzebami sądownictwa i prokuratury, wskazanych przez Ministra 

Sprawiedliwości.] 

<9) wykonywanie innych zadań związanych z doskonaleniem kadr sądów 

i prokuratury, a także z potrzebami sądownictwa i prokuratury, wskazanych 

przez Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Krajowego.> 

<2a. Prezesi sądów powszechnych oraz prokuratorzy kierujący powszechnymi 

jednostkami organizacyjnymi prokuratury współpracują z Dyrektorem 

Krajowej Szkoły przy realizacji zadań Krajowej Szkoły. 

2b. Akta prawomocnie zakończonych postępowań przygotowawczych i sądowych 

mogą być udostępniane Krajowej Szkole dla celów dydaktycznych, z wyjątkiem 

akt obejmujących informacje niejawne. Dyrektor Krajowej Szkoły może 

upoważnić wykładowcę Krajowej Szkoły lub koordynatora zajęć do wystąpienia 

w imieniu Krajowej Szkoły o kopie tych akt. 

2c. W przypadku akt mających postać elektroniczną kopie akt przekazuje się 

Krajowej Szkole na informatycznym nośniku danych. W przypadku protokołu 

sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk 

Krajowej Szkole udostępnia się zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku przy użyciu 
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urządzenia służącego do odtworzenia zapisu, za pomocą konta w systemie 

teleinformatycznym albo na informatycznym nośniku danych.> 

3. Krajowa Szkoła ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła, ustalonym dla 

godła Rzeczypospolitej Polskiej, oraz nazwą szkoły w otoku na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625 i 1948). 

 

Art. 6. 

[1. Radę Programową, zwaną dalej "Radą", powołuje Minister Sprawiedliwości.] 

<1. W skład Rady Programowej, zwanej dalej „Radą”, wchodzi Dyrektor Krajowej 

Szkoły i nie więcej niż 12 członków powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości, 

w tym: 

1) członek wskazany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) 2 członków wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów; 

3) 2 członków wskazanych przez Prokuratora Krajowego spośród prokuratorów; 

4) członek wskazany przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze 

Generalnym; 

5) członek wskazany przez Krajową Radę Sądownictwa; 

6) członek wskazany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego; 

7) członek wskazany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

8) 3 członków wskazanych przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół 

wyższych prowadzące kształcenie na kierunku prawo.> 

[2. Rada składa się nie więcej niż z 18 członków, w tym: 

1)   3 członków wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości; 

2)   3 członków wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa; 

3)   3 członków wskazanych przez Prokuratora Generalnego; 

4)   3 członków wskazanych przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze 

Generalnym; 

5)   członka wskazanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego; 

6)   członka wskazanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

7)   członka wskazanego przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych 

prowadzące kształcenie na kierunku prawo; 

8)   członka wskazanego przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej; 
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9)   członka wskazanego przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych; 

10)  członka wskazanego przez Prezesa Krajowej Rady Notarialnej. 

3. Członkiem Rady może być wyłącznie sędzia, prokurator, osoba posiadająca tytuł naukowy 

profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, sędzia albo 

prokurator w stanie spoczynku. 

4. Kadencja członków Rady trwa 4 lata. W razie odwołania członka Rady z przyczyn, o 

których mowa w art. 8 albo jego śmierci, jego następca pełni obowiązki do końca kadencji 

zastępowanego członka Rady. 

[5. Członkowie Rady mogą być powołani tylko raz na jeszcze jedną kadencję.] 

[6. Minister Sprawiedliwości na 3 miesiące przed dniem upływu kadencji członków Rady 

zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Rady Prokuratorów przy 

Prokuratorze Generalnym, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, podstawowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych 

prowadzących kształcenie na kierunku prawo, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, 

Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Prezesa Krajowej Rady Notarialnej o 

wskazanie kandydatów na członków Rady. Wskazanie kandydatów następuje najpóźniej 

na 30 dni przed dniem upływu kadencji członków Rady.] 

<6. Minister Sprawiedliwości nie później niż na 3 miesiące przed dniem upływu kadencji 

członków Rady zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratora 

Krajowego, Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, 

Krajowej Rady Sądownictwa, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego i podstawowych jednostek organizacyjnych 

szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunku prawo o wskazanie 

kandydatów na członków Rady. Wskazanie kandydatów następuje najpóźniej na 30 

dni przed dniem upływu kadencji członków Rady.> 

 

Art. 7. 

1. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego i zastępcę 

Przewodniczącego. 

2. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami. 

[3. Kadencja Przewodniczącego Rady i jego zastępcy trwa 4 lata, nie dłużej jednak niż 

członkostwo w Radzie.] 
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Art. 10. 

1. Do zadań Rady należy: 

1)   ustalanie ogólnych kierunków działalności Krajowej Szkoły; 

[2)   opracowywanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej Krajowej 

Szkoły; 

3)   uchwalanie programów aplikacji;] 

<2) uchwalanie założeń do rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej 

Krajowej Szkoły; 

3) uchwalanie założeń do programów aplikacji;> 

[4)   opiniowanie składu zespołów i komisji konkursowych oraz zespołów i komisji 

egzaminacyjnych;] 

[5)   ustalanie rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;] 

<5) opiniowanie rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;> 

[6)   ustalanie zasad rekrutacji na szkolenia; 

7)   uchwalanie regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły;] 

8)   uchwalanie regulaminu organizacyjnego Rady; 

[9)   uchwalanie regulaminu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły;] 

[10)  zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły; 

11)  zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły, 

przedstawianego przez Dyrektora Krajowej Szkoły;] 

<10) opiniowanie kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły; 

11) opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły, 

przedstawianego przez Dyrektora Krajowej Szkoły;> 

[12)  wyrażanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora Krajowej Szkoły;] 

13)  wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności Krajowej Szkoły. 

<14) opiniowanie projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły w 

przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji oraz 

indywidualnego toku szkolenia.> 

 

[2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w zakresie zgodności z planem finansowym 

wymagają zatwierdzenia przez Ministra Sprawiedliwości.] 
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Art. 12. 

1. Dyrektora Krajowej Szkoły powołuje Minister Sprawiedliwości na okres 5 lat, po 

zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratorów przy 

Prokuratorze Generalnym. 

2. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa lub Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze 

Generalnym, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia zamiaru powołania Dyrektora 

Krajowej Szkoły, nie wyrazi opinii, o której mowa w ust. 1, uznaje się, że opinia jest 

pozytywna. 

3. Dyrektorem Krajowej Szkoły może być wyłącznie sędzia, prokurator, osoba posiadająca 

tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, 

sędzia albo prokurator w stanie spoczynku. 

4. W przypadku powołania sędziego lub prokuratora do pełnienia funkcji Dyrektora Krajowej 

Szkoły, Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny na wniosek Prokuratora 

Krajowego deleguje odpowiednio sędziego lub prokuratora do Krajowej Szkoły na czas 

trwania kadencji na zasadach określonych odpowiednio w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. 

- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, 2103 i 2261) lub w 

ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, 1579, 2103, 

2149 i 2261). 

5. Powołanie Dyrektora Krajowej Szkoły na kolejną kadencję następuje w trybie określonym 

w ust. 1. Dyrektor Krajowej Szkoły może być powołany najwyżej na dwie kolejne 

kadencje. 

5a. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej 

Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym odwołuje Dyrektora Krajowej Szkoły, 

jeżeli Dyrektor Krajowej Szkoły: 

[1)   nie realizuje obowiązków związanych z pełnioną funkcją;] 

<1) nienależycie wykonuje obowiązki związane z pełnioną funkcją;> 

2)   stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków związanych z pełnioną funkcją na 

skutek choroby; 

3)   zrzekł się pełnionej funkcji; 

4)   został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

5)   przestał spełniać wymagania określone w ust. 3. 

<5b. Kadencja Dyrektora Krajowej Szkoły wygasa z chwilą jego śmierci. 
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5c. W razie odwołania Dyrektora Krajowej Szkoły lub wygaśnięcia jego kadencji 

Minister Sprawiedliwości wyznacza spośród zastępców Dyrektora osobę, której 

powierza pełnienie obowiązków Dyrektora Krajowej Szkoły do czasu powołania 

Dyrektora. Osoba ta powinna spełniać wymagania określone w ust. 3.> 

6. Minister Sprawiedliwości powołuje i odwołuje zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły na 

wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły. 

7. Co najmniej jednym z zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły jest sędzia albo sędzia w 

stanie spoczynku. 

8. Co najmniej jednym z zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły jest prokurator albo 

prokurator w stanie spoczynku. 

9. Do zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4 i art. 14. 

 

Art. 14. 

 1. Minister Sprawiedliwości zawiesza w czynnościach służbowych Dyrektora Krajowej 

Szkoły będącego sędzią lub prokuratorem, przeciwko któremu wszczęto postępowanie 

dyscyplinarne na zasadach określonych odpowiednio w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - 

Prawo o ustroju sądów powszechnych lub w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o 

prokuraturze. 

2. Dyrektora Krajowej Szkoły niebędącego sędzią lub prokuratorem Minister 

Sprawiedliwości zawiesza w czynnościach służbowych w przypadkach określonych w art. 

12b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1241 oraz z 2016 r. poz. 178, 394 i 2074). 

[3. Minister Sprawiedliwości wyznacza osobę, której powierza pełnienie obowiązków 

Dyrektora Krajowej Szkoły na czas jego zawieszenia w czynnościach służbowych. Osoba 

ta powinna spełniać wymagania określone w art. 12 ust. 3.] 

<3. Minister Sprawiedliwości wyznacza spośród zastępców Dyrektora osobę, której 

powierza pełnienie obowiązków Dyrektora Krajowej Szkoły na czas jego zawieszenia 

w czynnościach służbowych. Osoba ta powinna spełniać wymagania określone w art. 

12 ust. 3.> 

Art. 15. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły kieruje działalnością Krajowej Szkoły i reprezentuje ją na 

zewnątrz. 

2. Do zadań Dyrektora Krajowej Szkoły należy w szczególności: 
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[1)   opracowywanie regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły;] 

<1) ustalanie regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły;> 

2)   sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Krajowej 

Szkoły; 

3)   wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; 

[4)   zapewnianie realizacji procesów dydaktycznych oraz opracowywanie regulaminu 

działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły; 

5)   ustalanie szczegółowego programu aplikacji; 

6)   realizowanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły; 

7)   realizowanie rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły; 

8)   realizowanie zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem naboru na 

aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, a także prowadzeniem tych aplikacji, 

oraz przygotowywanie i przeprowadzanie egzaminów sędziowskiego i 

prokuratorskiego;] 

<4) zapewnianie realizacji procesów dydaktycznych oraz ustalanie regulaminu 

działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły; 

5) ustalanie programu aplikacji; 

6) ustalanie i realizowanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej 

Krajowej Szkoły; 

7) opracowywanie i realizowanie rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły; 

8) realizowanie zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem 

naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, a także 

prowadzeniem tych aplikacji oraz przygotowywaniem i przeprowadzaniem 

egzaminów sędziowskiego, prokuratorskiego i referendarskiego;> 

9)   sporządzanie i przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości oraz Radzie corocznych 

sprawozdań z działalności Krajowej Szkoły; 

10)  realizowanie zadań wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości, związanych z 

działalnością Krajowej Szkoły; 

11)  wydawanie zarządzeń i poleceń porządkowych. 

<3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, w zakresie zgodności z planem 

finansowym wymaga zatwierdzenia przez Ministra Sprawiedliwości.> 
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[Art. 15a. 

 1. Szkolenia zawodowe sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury, 

referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów 

zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury odbywają się zgodnie z rocznym 

harmonogramem działalności szkoleniowej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, zwanym 

dalej "harmonogramem". 

2. Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa sądu apelacyjnego lub, w uzasadnionych 

przypadkach, z własnej inicjatywy może zlecić Krajowej Szkole przeprowadzenie 

dodatkowych szkoleń, nieuwzględnionych w harmonogramie, dla sędziów, asesorów 

sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów zawodowych oraz 

urzędników sądów. 

3. Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny może zlecić Krajowej Szkole 

przeprowadzenie dodatkowych szkoleń, nieuwzględnionych w harmonogramie, dla 

prokuratorów, asesorów prokuratury, asystentów prokuratorów oraz urzędników 

prokuratury. 

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są 

z budżetu państwa z części "Sądy powszechne" z budżetu części obszaru apelacji, z 

którego sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, kuratorzy 

zawodowi oraz urzędnicy sądowi będą uczestniczyć w przeprowadzanych szkoleniach, 

albo z części "Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury". 

5. Uwzględniając uzasadnione potrzeby, Krajowa Szkoła - niezależnie od szkoleń i innych 

form doskonalenia zawodowego ujętych w harmonogramie - może, po zatwierdzeniu przez 

Radę, organizować dodatkowe szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego, 

zawiadamiając o tym zainteresowanych.] 

 

<Art. 15a. 

1. Szkolenia zawodowe i inne formy doskonalenia zawodowego sędziów, asesorów 

sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, 

asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz 

urzędników sądów i prokuratury odbywają się zgodnie z rocznym harmonogramem 

działalności szkoleniowej, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6, zwanym dalej 

„harmonogramem”. 
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2. Uwzględniając uzasadnione potrzeby, Krajowa Szkoła – niezależnie od szkoleń 

i innych form doskonalenia zawodowego ujętych w harmonogramie – może, po 

zasięgnięciu opinii Rady, organizować dodatkowe szkolenia i inne formy 

doskonalenia zawodowego, zawiadamiając o tym zainteresowanych. 

3. Minister Sprawiedliwości może zlecić Krajowej Szkole organizację szkoleń i innych 

form doskonalenia zawodowego, nieuwzględnionych w harmonogramie, lub 

opracowanie ich programów, pokrywając wydatki z budżetu państwa z części 

„Sprawiedliwość”. 

4. Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa sądu apelacyjnego lub z własnej 

inicjatywy może zlecić Krajowej Szkole przeprowadzenie dodatkowych szkoleń 

i innych form doskonalenia zawodowego, nieuwzględnionych w harmonogramie, dla 

sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, 

kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów. 

5. Na wniosek Prokuratora Krajowego Krajowa Szkoła, po zasięgnięciu opinii Rady, 

może organizować dodatkowe szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego, 

nieuwzględnione w harmonogramie, dla prokuratorów, asesorów prokuratury, 

asystentów prokuratorów oraz urzędników prokuratury. 

6. Wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń, o których mowa w ust. 4 i 5, są 

pokrywane z budżetu państwa z części „Sądy powszechne” z budżetu części obszaru 

apelacji, z którego sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci 

sędziów, kuratorzy zawodowi oraz urzędnicy sądów będą uczestniczyć 

w przeprowadzanych szkoleniach, albo części „Powszechne jednostki organizacyjne 

prokuratury”.> 

Art. 15b. 

 1. Harmonogram uwzględnia potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez Ministra 

Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, Krajową Radę 

Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, prezesów 

sądów apelacyjnych oraz prokuratorów regionalnych. 

[2. Rada po opracowaniu harmonogramu przekazuje go do zaopiniowania Ministrowi 

Sprawiedliwości. 

3. Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny, po uzyskaniu stanowiska Prokuratora 

Krajowego, może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania harmonogramu, zaproponować 

wprowadzenie do niego zmian. 
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4. Rada w terminie 30 dni od dnia zaproponowania przez Ministra Sprawiedliwości zmian 

odnosi się do nich.] 

[Art. 16. 

 Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór merytoryczny nad aplikacjami sędziowską i 

prokuratorską.] 

<„Art. 16. 

Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad organizacją aplikacji sędziowskiej i 

aplikacji prokuratorskiej.> 

Art. 17. 

 1. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze zarządzenia, w zależności od potrzeb 

kadrowych sądów i prokuratury, nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską i 

jednocześnie wyznacza limity przyjęć na te aplikacje. Wyznaczając limit przyjęć na 

aplikację prokuratorską, Minister Sprawiedliwości zasięga opinii Prokuratora Krajowego. 

2. Dyrektor Krajowej Szkoły zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa 

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1764), zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej", a także na stronie 

internetowej Krajowej Szkoły, zarządzenie Ministra Sprawiedliwości, o którym mowa w 

ust. 1. 

3. W ogłoszeniu o naborze na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską podaje się w 

szczególności: 

1)   termin przeprowadzenia konkursu; 

2)   termin i miejsce złożenia zgłoszenia do konkursu; 

3)   wysokość i sposób uiszczenia opłaty za udział w konkursie. 

4. [Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:] 

<Zgłoszenie do konkursu zawiera:> 

1)   ankietę personalną; 

2)   kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w 

Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych 

studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o 

zdanym egzaminie magisterskim; 

[3)   dowód uiszczenia opłaty za udział w konkursie;] 

<3) kopię dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie;> 

4)   kopię dowodu osobistego; 
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[5)   zaświadczenie stwierdzające, że składający zgłoszenie jest zdolny, ze względu na stan 

zdrowia, do wykonywania obowiązków aplikanta aplikacji sędziowskiej lub aplikacji 

prokuratorskiej.] 

<5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.> 

<4a. Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, można złożyć 

zaświadczenie, z którego wynika, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył 

praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma 

wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia takiego 

kandydata do udziału w konkursie jest złożenie przez niego, nie później niż na 14 

dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, dokumentów, o których mowa 

w ust. 4 pkt 2.> 

[5. Wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, oraz badanie kandydata na 

aplikanta aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej odbywa się na zasadach 

obowiązujących kandydata na stanowisko sędziowskie.] 

[6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, mogą być składane również w formie elektronicznej. 

Decyzję o możliwości składania dokumentów w formie elektronicznej podejmuje Dyrektor 

Krajowej Szkoły i informuje o niej w ogłoszeniu o naborze na aplikację sędziowską i 

aplikację prokuratorską.] 

<6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 4a, składa się w formie elektronicznej. 

Odstąpienie od obowiązku składania dokumentów w formie elektronicznej może 

nastąpić na podstawie zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły.> 

 

Art. 18. 

1. Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską odbywa się w drodze konkursu 

składającego się z 2 etapów: 

1)   testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa; 

[2)   pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, 

zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.] 

<2) pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności dokonywania wykładni i stosowania 

prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów 

faktycznych do zakresów właściwych norm prawnych.> 

[2. Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimalnej 

liczby punktów określonej, w drodze zarządzenia, przez Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli 
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liczba kandydatów, którzy uzyskali minimalną liczbę punktów, jest większa niż 

dwukrotność limitów przyjęć na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w danym 

roku, do drugiego etapu konkursu dopuszczeni zostają kandydaci, stosownie do liczby 

uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej dwukrotności limitów przyjęć. Przepis art. 

25 ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.] 

<2. Do drugiego etapu konkursu zostają dopuszczeni kandydaci, stosownie do liczby 

uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej sumie dwukrotności limitów przyjęć 

na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w danym roku. Przepis art. 25 

ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 19. 

[1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Rady, powołuje zespół konkursowy, który 

opracowuje test oraz zadania na drugi etap konkursu. Test oraz zadania są zatwierdzane 

przez Ministra Sprawiedliwości. 

2. W skład zespołu konkursowego, o którym mowa w ust. 1, wchodzi: 

1)   sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród pracowników Krajowej 

Szkoły; 

2)   2 sędziów lub prokuratorów wykładowców Krajowej Szkoły, specjalistów z 

poszczególnych dziedzin prawa podlegających sprawdzeniu w toku konkursu, 

wskazanych przez Dyrektora Krajowej Szkoły;] 

3)   3 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów Sądu 

Najwyższego, sędziów sądów apelacyjnych, sędziów sądów okręgowych, sędziów 

Naczelnego Sądu Administracyjnego lub sędziów wojewódzkich sądów 

administracyjnych, specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa, które podlegają 

sprawdzeniu w toku konkursu; 

4)   3 prokuratorów wskazanych przez Prokuratora Generalnego po uzgodnieniu z 

Prokuratorem Krajowym spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej, prokuratorów 

prokuratur regionalnych lub prokuratorów prokuratur okręgowych, specjalistów z 

poszczególnych dziedzin prawa, które podlegają sprawdzeniu w toku konkursu; 

5)   pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny szkoły wyższej 

działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający co najmniej stopień 

naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych, wskazany przez 
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Dyrektora Krajowej Szkoły spośród nauczycieli akademickich będących 

wykładowcami Krajowej Szkoły. 

<1. Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły, powołuje zespół 

konkursowy, który opracowuje test oraz zadania na drugi etap konkursu. 

2. W skład zespołu konkursowego wchodzi: 

1) sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród pracowników 

Krajowej Szkoły lub osób do niej delegowanych; 

2) 2 sędziów lub prokuratorów będących wykładowcami Krajowej Szkoły, 

wskazanych przez Dyrektora Krajowej Szkoły, specjalistów z poszczególnych 

dziedzin prawa, z których wiedza podlega sprawdzeniu w toku konkursu; 

3) 4 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, specjalistów 

z poszczególnych dziedzin prawa, z których wiedza podlega sprawdzeniu w 

toku konkursu; 

4) 3 prokuratorów wskazanych przez Prokuratora Generalnego, po 

uzgodnieniu z Prokuratorem Krajowym, specjalistów z poszczególnych 

dziedzin prawa, z których wiedza podlega sprawdzeniu w toku konkursu; 

5) pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny szkoły wyższej 

działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada co 

najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk 

prawnych, wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród nauczycieli 

akademickich będących wykładowcami Krajowej Szkoły.> 

3. Członkami zespołu konkursowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, mogą być sędziowie 

w stanie spoczynku lub prokuratorzy w stanie spoczynku. 

4. Przewodniczącego zespołu konkursowego wyznacza spośród jego członków Minister 

Sprawiedliwości. Przewodniczący zespołu konkursowego kieruje jego pracami. 

5. Minister Sprawiedliwości odwołuje członka zespołu konkursowego w przypadku: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków członka zespołu; 

3)   cofnięcia rekomendacji przez organ wskazujący kandydata; 

4)   niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków; 

5)   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

6)   wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
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6. Członek zespołu konkursowego zostaje wyłączony z udziału w jego pracach, jeżeli 

kandydat pozostaje z nim w stosunku: 

1)   małżeństwa lub we wspólnym pożyciu; 

2)   pokrewieństwa albo powinowactwa do trzeciego stopnia; 

3)   przysposobienia, opieki lub kurateli; 

4)   zależności służbowej; 

5)   osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do jego obiektywizmu. 

7. Powody wyłączenia trwają pomimo ustania małżeństwa, przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

8. Członkowie zespołu konkursowego przed rozpoczęciem prac zespołu składają pisemne 

oświadczenie, iż nie zachodzą w ich przypadku powody wyłączenia, o których mowa w 

ust. 6, oraz powody odwołania, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 5 i 6. 

 

Art. 20. 

[1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powoływana przez Ministra Sprawiedliwości 

na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły zaopiniowany przez Radę. Członkami komisji 

konkursowej mogą być osoby, których wiedza, doświadczenie zawodowe i autorytet dają 

rękojmię prawidłowego przebiegu konkursu. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzi: 

1)   sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród sędziów i prokuratorów 

delegowanych do Krajowej Szkoły; 

2)   2 wykładowców Krajowej Szkoły wskazanych przez Dyrektora Krajowej Szkoły 

spośród sędziów i prokuratorów, specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa, które 

podlegają sprawdzeniu w toku konkursu; 

3)   3 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów Sądu 

Najwyższego, sędziów sądów apelacyjnych, sędziów sądów okręgowych, sędziów 

Naczelnego Sądu Administracyjnego lub sędziów wojewódzkich sądów 

administracyjnych, specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa, które podlegają 

sprawdzeniu w toku konkursu; 

4)   3 prokuratorów wskazanych przez Prokuratora Generalnego po uzgodnieniu z 

Prokuratorem Krajowym spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej, prokuratorów 

prokuratur regionalnych lub prokuratorów prokuratur okręgowych, specjalistów z 

poszczególnych dziedzin prawa, które podlegają sprawdzeniu w toku konkursu; 
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5)   przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa; 

6)   przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.] 

<1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powoływana przez Ministra 

Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły. Członkami komisji 

konkursowej mogą być osoby, których wiedza, doświadczenie zawodowe 

i autorytet dają rękojmię prawidłowego przebiegu konkursu. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzi: 

1) sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród sędziów, 

prokuratorów i referendarzy sądowych delegowanych do Krajowej Szkoły; 

2) 2 sędziów lub prokuratorów będących wykładowcami Krajowej Szkoły, 

wskazanych przez Dyrektora Krajowej Szkoły, specjalistów z poszczególnych 

dziedzin prawa, z których wiedza podlega sprawdzeniu w toku konkursu; 

3) 4 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, specjalistów 

z poszczególnych dziedzin prawa, z których wiedza podlega sprawdzeniu w toku 

konkursu; 

4) 3 prokuratorów wskazanych przez Prokuratora Generalnego, po uzgodnieniu 

z Prokuratorem Krajowym, specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa, z 

których wiedza podlega sprawdzeniu w toku konkursu; 

5) sędzia, przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa; 

6) prokurator, przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze 

Generalnym.> 

<2a. Jeżeli wymagają tego względy organizacyjne związane z dużą liczbą 

kandydatów, liczba członków komisji konkursowej, o których mowa w ust. 2 pkt 

3 i 4, może zostać zwiększona, lecz nie więcej niż dwukrotnie.> 

[3. Przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza spośród jej członków Minister 

Sprawiedliwości. Przewodniczący komisji konkursowej kieruje jej pracami.] 

<3. Przewodniczącego komisji konkursowej oraz jego zastępcę wyznacza Minister 

Sprawiedliwości spośród członków komisji. Przewodniczący komisji konkursowej 

albo jego zastępca kieruje pracami komisji.> 

4. Do członków komisji konkursowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 5-8. 

[5. Jeżeli wymagają tego względy organizacyjne wynikające z dużej liczby kandydatów, 

Minister Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły może zarządzić 

przeprowadzenie testu w siedzibach wybranych sądów apelacyjnych lub prokuratur 
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regionalnych. Przebieg testu nadzorują zespoły powołane przez Ministra Sprawiedliwości 

w uzgodnieniu z prezesem sądu apelacyjnego lub prokuratorem regionalnym, właściwymi 

ze względu na miejsce przeprowadzania testu. 

6. W skład zespołów wchodzą sędziowie i prokuratorzy oraz urzędnicy sądów i prokuratury z 

obszarów właściwości sądów apelacyjnych lub prokuratur regionalnych, o których mowa 

w ust. 5. Liczba członków zespołu jest uwarunkowana liczbą kandydatów dopuszczonych 

do testu, nie może być jednak większa niż siedem osób.] 

<5. Jeżeli wymagają tego względy organizacyjne związane z dużą liczbą kandydatów, 

przebieg testu nadzorują zespoły powołane przez Ministra Sprawiedliwości w 

uzgodnieniu z prezesem sądu apelacyjnego lub prokuratorem regionalnym, 

właściwymi ze względu na miejsce przeprowadzania testu. 

6. W skład zespołów wchodzą urzędnicy sądów i prokuratury z obszarów właściwości 

sądów apelacyjnych lub prokuratur regionalnych, o których mowa w ust. 5.> 

<6a. W pracach komisji konkursowej uczestniczy przedstawiciel Ministra 

Sprawiedliwości w charakterze obserwatora.> 

7. Pracami zespołów kieruje wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji 

konkursowej. Do członków zespołów stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 5-8. 

 

Art. 21. 

1. Przed przystąpieniem do konkursu kandydat uiszcza opłatę za udział w konkursie. Opłata 

stanowi dochód Krajowej Szkoły. 

2. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Dyrektora Krajowej Szkoły określi, w 

drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 - nie wyższą niż 

równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) - uwzględniając konieczność prawidłowego i 

efektywnego przeprowadzenia naboru. 

[3. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do konkursu, Dyrektor Krajowej Szkoły 

zwraca 2/3 uiszczonej opłaty.] 

<3. W przypadku złożenia przez kandydata, nie później niż na 21 dni przed terminem 

pierwszego etapu konkursu, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału 

w konkursie Dyrektor Krajowej Szkoły, na wniosek kandydata, zwraca 2/3 

uiszczonej opłaty.> 
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Art. 22. 

1. Po przeprowadzeniu konkursu komisja konkursowa przedstawia Dyrektorowi Krajowej 

Szkoły listę kwalifikacyjną kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji 

prokuratorskiej, zwaną dalej "listą kwalifikacyjną", zawierającą imiona i nazwiska 

kandydatów, którzy uczestniczyli w obu etapach naboru na aplikację sędziowską i 

aplikację prokuratorską, z podaniem liczby punktów uzyskanych przez każdego 

kandydata i liczby porządkowej wskazującej jego miejsce na tej liście wraz z 

dokumentacją, oraz ogłasza listę kwalifikacyjną w Biuletynie Informacji Publicznej. 

[2. O miejscu na liście kwalifikacyjnej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów 

z obu etapów konkursu. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę 

punktów, o miejscu na liście kwalifikacyjnej decyduje liczba punktów uzyskanych z pracy 

pisemnej, a jeżeli liczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej jest taka sama, wszystkich 

tych kandydatów umieszcza się na jednym miejscu na liście kwalifikacyjnej.] 

<2. O miejscu na liście kwalifikacyjnej decyduje suma punktów uzyskanych przez 

kandydatów w konkursie. Jeżeli 2 lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę 

punktów, wszystkich tych kandydatów umieszcza się na jednym miejscu na liście 

kwalifikacyjnej.> 

[Art. 23. 

 Osoba umieszczona na liście kwalifikacyjnej może, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

w Biuletynie Informacji Publicznej, złożyć do Dyrektora Krajowej Szkoły wniosek o przyjęcie 

na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską.] 

 

<Art. 23. 

1. Kandydat umieszczony na liście kwalifikacyjnej może, w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia tej listy w Biuletynie Informacji Publicznej, złożyć do Dyrektora Krajowej 

Szkoły wniosek o przyjęcie na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską, 

dołączając oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego 

ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie 

tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w 

Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie, że jest zdolny – ze względu na stan zdrowia 

– do pełnienia obowiązków sędziego lub prokuratora, oraz aktualną fotografię 

odpowiadającą wymaganiom stosowanym przy wydawaniu dowodów osobistych. 
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2. Wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz badanie kandydata na 

aplikanta aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej odbywa się na zasadach 

obowiązujących kandydata na stanowisko sędziowskie.> 

 

Art. 24. 

1. Aplikantem aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej może zostać osoba: 

1)   która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i 

obywatelskich; 

2)   która posiada nieposzlakowaną opinię; 

3)   która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

4)   która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł 

zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

[5)   której stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków aplikanta.] 

<5) której stan zdrowia pozwala na pełnienie obowiązków sędziego albo 

prokuratora.> 

2. Dyrektor Krajowej Szkoły zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego o każdym 

kandydacie umieszczonym na liście kwalifikacyjnej, który złożył wniosek o przyjęcie 

na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską. 

Art. 25. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły wydaje decyzję w sprawie przyjęcia na aplikację sędziowską 

albo aplikację prokuratorską. 

2. Decyzję o przyjęciu na aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską Dyrektor 

Krajowej Szkoły wydaje kierując się kolejnością umieszczenia kandydatów na liście 

kwalifikacyjnej, do wyczerpania limitów przyjęć na te aplikacje. W przypadku gdy 

miejsce na liście kwalifikacyjnej, w którym następuje wyczerpanie limitu przyjęć na daną 

aplikację, zajmuje więcej niż jeden kandydat, limit ten zostaje podwyższony do wysokości 

umożliwiającej przyjęcie tych kandydatów zgodnie ze złożonymi przez nich wnioskami. 

3. Listy kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską Dyrektor 

Krajowej Szkoły ogłasza niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej. Listy 

zawierają imiona i nazwiska kandydatów, z podaniem liczby porządkowej wskazującej 

miejsce kandydata na danej liście. 
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4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w 

terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Rozpoznanie odwołania następuje w terminie 14 

dni od dnia jego wniesienia. 

5. Podstawą odwołania w przypadku, o którym mowa w ust. 4, może być jedynie naruszenie 

warunków oraz trybu rekrutacji na aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską, 

określonych w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 52 pkt 1. 

6. Od decyzji Ministra Sprawiedliwości wydanej po rozpatrzeniu odwołania przysługuje 

skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

tej decyzji. 

7. W przypadku uwzględnienia skargi, o której mowa w ust. 6, Dyrektor Krajowej Szkoły 

wydaje niezwłocznie decyzję w sprawie przyjęcia na aplikację sędziowską albo aplikację 

prokuratorską. 

[8. W przypadku niepodjęcia przez aplikanta aplikacji sędziowskiej albo aplikacji 

prokuratorskiej w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia oraz w przypadku rezygnacji 

aplikanta z odbywania aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej w terminie 30 

dni od dnia jej rozpoczęcia Dyrektor Krajowej Szkoły uzupełnia listę kandydatów 

przyjętych na aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską o kandydata 

umieszczonego na kolejnym miejscu na liście kwalifikacyjnej, który w terminie 14 dni od 

dnia powiadomienia go o zwolnionym miejscu złoży wniosek o przyjęcie na aplikację. 

Przepisy ust. 1, 2 i 4-7 stosuje się odpowiednio.] 

<8. W przypadku niepodjęcia przez aplikanta aplikacji sędziowskiej albo aplikacji 

prokuratorskiej w terminie 7 dni od dnia jej rozpoczęcia oraz rezygnacji aplikanta z 

odbywania aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej w terminie 30 dni 

od dnia jej rozpoczęcia Dyrektor Krajowej Szkoły informuje kolejnego kandydata 

umieszczonego na liście kwalifikacyjnej o zwolnionym miejscu i możliwości złożenia 

wniosku o przyjęcie na aplikację w terminie 14 dni od dnia powiadomienia 

o zwolnionym miejscu. Przepisy ust. 1, 2 i 4–7 stosuje się odpowiednio.> 

 

 

<Art. 26a. 

1. Aplikant aplikacji sędziowskiej i aplikant aplikacji prokuratorskiej otrzymują 

legitymację aplikanta Krajowej Szkoły. 
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2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, wzór legitymacji aplikanta 

Krajowej Szkoły.> 

[Art. 27. 

1. Aplikacja sędziowska i aplikacja prokuratorska trwają 36 miesięcy i rozpoczynają się nie 

później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia list, o których mowa w art. 25 ust. 3. 

Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, określa termin rozpoczęcia aplikacji 

sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej. Zarządzenie to zamieszcza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

2. W trakcie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej aplikanci są zatrudnieni na 

etatach aplikanckich i odbywają zajęcia w Krajowej Szkole.] 

 

<Art. 27. 

1. Aplikacja sędziowska i aplikacja prokuratorska trwają 36 miesięcy i rozpoczynają się 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia list, o których mowa w art. 

25 ust. 3. 

2. Dyrektor Krajowej Szkoły określa, w drodze zarządzenia, termin rozpoczęcia 

aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej. Zarządzenie to zamieszcza się w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. W trakcie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej aplikanci odbywają 

zajęcia w Krajowej Szkole oraz praktyki zgodnie z programem aplikacji. 

4. Dyrektor Krajowej Szkoły wyznacza aplikantowi patrona koordynatora, który służy 

aplikantowi pomocą merytoryczną oraz nadzoruje i koordynuje prawidłowy 

przebieg jego praktyk, zgodnie z programem aplikacji. 

5. Na czas odbywania przez aplikanta praktyk Dyrektor Krajowej Szkoły, na wniosek 

patrona koordynatora, wyznacza aplikantowi patrona każdej z praktyk, który 

zapoznaje aplikanta z czynnościami należącymi do zakresu jego obowiązków w 

trakcie praktyki. Niezwłocznie po jej zakończeniu patron praktyki przedstawia 

patronowi koordynatorowi pisemną opinię wraz z oceną przebiegu praktyki. 

6. Dyrektor Krajowej Szkoły może, na wniosek aplikanta, ustalić indywidualny tok 

odbywania aplikacji, jeżeli uzna, że choroba, wypadek losowy lub 

inna udokumentowana przez aplikanta przyczyna uniemożliwiają mu odbywanie 

zajęć lub praktyk zgodnie z programem aplikacji. W ramach indywidualnego toku 
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odbywania aplikacji aplikant ma obowiązek przystąpić do wszystkich 

przewidzianych w programie aplikacji sprawdzianów. 

7. Dyrektor Krajowej Szkoły może, na wniosek aplikanta, ustalić indywidualny tok 

szkolenia, jeżeli aplikant przed podjęciem aplikacji co najmniej 3 lata zajmował 

stanowisko referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora. W 

takim przypadku czas trwania aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej 

może zostać skrócony, jednak nie więcej niż o 12 miesięcy. Aplikant może złożyć taki 

wniosek przed upływem 30 dni od dnia rozpoczęcia aplikacji.> 

 

[Art. 28. 

1. Aplikant aplikacji sędziowskiej i aplikant aplikacji prokuratorskiej są zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę na czas określony - na czas odbywania aplikacji. Przepisu art. 

33 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 i 2138) 

nie stosuje się. 

2. Umowa o pracę wygasa w przypadku skreślenia aplikanta z listy aplikantów. 

 

Art. 29. 

1. Etaty aplikanckie przydziela w drodze zarządzenia, nie później niż w terminie 30 dni od 

dnia ogłoszenia naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską: 

1)   w sądach - Minister Sprawiedliwości; 

2)   w jednostkach organizacyjnych prokuratury - Prokurator Generalny. 

2. Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia: 

1)   aplikantom aplikacji sędziowskiej - listę etatów aplikanckich przydzielonych w 

sądach; 

2)   aplikantom aplikacji prokuratorskiej - listę etatów aplikanckich przydzielonych w 

jednostkach organizacyjnych prokuratury. 

3. Aplikantom przysługuje prawo wyboru etatu aplikanckiego zgodnie z kolejnością 

umieszczenia kandydatów na liście kwalifikacyjnej. 

4. W przypadku gdy aplikanci zajmują to samo miejsce na liście kwalifikacyjnej, o kolejności 

wyboru etatu aplikanckiego decyduje wynik losowania przeprowadzonego przez 

Dyrektora Krajowej Szkoły. 

Art. 30. 

1. Aplikant aplikacji sędziowskiej zostaje zatrudniony w sądzie okręgowym. 
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2. Prezes właściwego sądu okręgowego kieruje aplikanta aplikacji sędziowskiej do odbycia 

praktyk zgodnie z programem aplikacji sędziowskiej. 

3. Na czas odbywania praktyk prezes właściwego sądu okręgowego, wyznacza aplikantowi 

patrona każdej z praktyk. 

4. Patron praktyki służy aplikantowi pomocą merytoryczną, w szczególności zapoznaje 

aplikanta z czynnościami należącymi do zakresu jego obowiązków w trakcie praktyki i 

niezwłocznie po jej zakończeniu przedstawia prezesowi właściwego sądu okręgowego 

pisemną opinię wraz z oceną przebiegu praktyki. W oparciu o opinie i oceny z 

poszczególnych praktyk prezes właściwego sądu okręgowego sporządza końcową opinię i 

ustala łączną ocenę przebiegu praktyk, stanowiącą średnią arytmetyczną ocen 

wystawionych przez patronów poszczególnych praktyk. 

5. Po 12 miesiącach aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej odbywa się kolokwium 

sprawdzające. 

Art. 31. 

 Przepisy art. 30 stosuje się odpowiednio do aplikanta aplikacji prokuratorskiej, z tym że 

aplikant aplikacji prokuratorskiej zostaje zatrudniony w prokuraturze okręgowej, a 

uprawnienia prezesa sądu okręgowego wykonuje prokurator okręgowy.] 

 

Art. 32. 

[1. W ostatnim miesiącu aplikacji sędziowskiej aplikanci przystępują do egzaminu 

sędziowskiego.] 

<1. Aplikanci przystępują do egzaminu sędziowskiego nie później niż w terminie 

miesiąca od dnia ukończenia aplikacji sędziowskiej. O terminie tego egzaminu 

Dyrektor Krajowej Szkoły obwieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej co 

najmniej na 4 miesiące przed dniem zakończenia aplikacji sędziowskiej.> 

<1a. Jeżeli w danym roku egzamin, o którym mowa w ust. 1, nie jest przeprowadzany, 

Minister Sprawiedliwości może wyznaczyć jeden termin egzaminu sędziowskiego. O 

terminie tego egzaminu Dyrektor Krajowej Szkoły obwieszcza w Biuletynie 

Informacji Publicznej co najmniej na 6 miesięcy przed dniem egzaminu.> 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu sędziowskiego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze 

wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji. 

3. Egzamin sędziowski składa się z części pisemnej i ustnej. 



- 25 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[4. Warunkiem zdania egzaminu sędziowskiego jest uzyskanie z jego przebiegu 60% 

możliwych do zdobycia punktów. Warunkiem zaliczenia części pisemnej egzaminu jest 

uzyskanie 60% możliwych do zdobycia punktów na tym etapie, a części ustnej egzaminu 

uzyskanie 60% możliwych do zdobycia punktów z każdej dziedziny. 

5. Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na część ustną egzaminu sędziowskiego 

opracowuje zespół egzaminacyjny powołany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek 

Dyrektora Krajowej Szkoły zaopiniowany przez Radę. 

6. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi: 

1)   sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród pracowników Krajowej 

Szkoły; 

2)   7 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów Sądu 

Najwyższego, sędziów sądów apelacyjnych, sędziów sądów okręgowych, sędziów 

Naczelnego Sądu Administracyjnego lub sędziów wojewódzkich sądów 

administracyjnych, specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem 

egzaminu; 

3)   sędzia wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród sędziów będących 

wykładowcami Krajowej Szkoły, specjalista z dziedzin prawa objętych zakresem 

egzaminu. 

7. Przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego wyznacza, spośród jego członków, Minister 

Sprawiedliwości. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje jego pracami. 

8. Egzamin sędziowski przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Ministra 

Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły zaopiniowany przez Radę. 

9. Komisja egzaminacyjna składa się z: 

1)   sekretarza wskazanego przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród sędziów 

delegowanych do Krajowej Szkoły; 

2)   7 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów Sądu 

Najwyższego, sędziów sądów apelacyjnych, sędziów sądów okręgowych, sędziów 

Naczelnego Sądu Administracyjnego lub sędziów wojewódzkich sądów 

administracyjnych, specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem 

egzaminu; 

3)   sędziego wskazanego przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród sędziów będących 

wykładowcami Krajowej Szkoły, specjalisty z dziedzin prawa objętych zakresem 

egzaminu; 
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4)   przedstawiciela Krajowej Rady Sądownictwa.] 

<4. Warunkiem zdania egzaminu sędziowskiego jest uzyskanie co najmniej 60% 

możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej 

egzaminu, lecz nie mniej niż 50% z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. 

Do części ustnej egzaminu nie może zostać dopuszczony zdający, który za 

rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30% możliwych do 

zdobycia punktów. 

5. Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na część ustną egzaminu 

sędziowskiego opracowuje zespół egzaminacyjny powołany przez Ministra 

Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły. 

6. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi: 

1) przewodniczący wskazany przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów; 

2) sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród pracowników 

Krajowej Szkoły lub osób do niej delegowanych; 

3) 7 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, specjalistów 

z poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu; 

4) sędzia wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród sędziów będących 

wykładowcami Krajowej Szkoły, specjalista z poszczególnych dziedzin prawa 

objętych zakresem egzaminu. 

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje jego pracami. 

8. Egzamin sędziowski przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez 

Ministra Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły. 

9. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi: 

1) przewodniczący wskazany przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów; 

2) sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród sędziów 

delegowanych do Krajowej Szkoły; 

3) 7 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, specjalistów 

z poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu; 

4) sędzia wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród sędziów będących 

wykładowcami Krajowej Szkoły, specjalista z poszczególnych dziedzin prawa 

objętych zakresem egzaminu.> 

<9a. W pracach komisji egzaminacyjnej uczestniczy przedstawiciel Ministra 

Sprawiedliwości w charakterze obserwatora. 
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9b. W pracach komisji egzaminacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel Krajowej 

Rady Sądownictwa w charakterze obserwatora.> 

10. Członkiem komisji egzaminacyjnej nie może być członek zespołu egzaminacyjnego. 

[11. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wyznacza spośród jej członków będących 

sędziami Minister Sprawiedliwości. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej kieruje jej 

pracami.] 

<11. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej kieruje jej pracami.> 

12. Do członków zespołu egzaminacyjnego oraz członków komisji egzaminacyjnej stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 19 ust. 5-8. 

 

<Art. 32a. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły zasięga o każdym z aplikantów, którzy przystąpili do 

egzaminu sędziowskiego lub zgłosili zamiar uczestniczenia w wyborze wolnych 

stanowisk asesorskich na podstawie art. 33a ust. 6 lub nieobsadzonych stanowisk 

asesorskich, o których mowa w art. 33b ust. 6, informacji z Krajowego Rejestru 

Karnego oraz informacji od właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub 

pobytu aplikanta komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego 

Policji. We wniosku do komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta 

Stołecznego Policji wskazuje się imię, nazwisko i numer PESEL aplikanta. 

Komendant wojewódzki Policji oraz Komendant Stołeczny Policji uzyskują i 

sporządzają informacje w oparciu o dane zawarte w policyjnych systemach 

teleinformatycznych, a następnie przedstawiają Dyrektorowi Krajowej Szkoły 

pisemne informacje o aplikancie w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku. 

2. Minister Sprawiedliwości nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu 

sędziowskiego ogłasza, w drodze zarządzenia, wykaz wolnych stanowisk asesorskich 

przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej zawierający 

informacje o wydziałach, do których stanowiska te zostały przydzielone. Dyrektor 

Krajowej Szkoły zamieszcza zarządzenie w Biuletynie Informacji Publicznej.> 

[Art. 33. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły może udzielić aplikantowi aplikacji sędziowskiej zezwolenia na 

przystąpienie do egzaminu sędziowskiego w terminie późniejszym, jeżeli uzna, że choroba, 

wypadek losowy lub inna wskazana i udokumentowana przez aplikanta przyczyna 

uniemożliwiają przystąpienie do egzaminu w terminie, o którym mowa w art. 32 ust. 1. 
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2. Wniosek o zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 30 dni od dnia 

ustania przyczyny uzasadniającej nieprzystąpienie do egzaminu sędziowskiego. 

3. Aplikant aplikacji sędziowskiej, który nie przystąpił do egzaminu sędziowskiego w 

wyznaczonym terminie i nie uzyskał zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub odstąpił bez 

usprawiedliwienia od egzaminu w czasie jego trwania albo nie zdał egzaminu, może 

przystąpić ponownie do egzaminu sędziowskiego tylko raz, nie później jednak niż w 

terminie 18 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniego egzaminu. 

4. Ponowny egzamin sędziowski przeprowadza komisja egzaminacyjna w terminie 

wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości, uzgodnionym z Dyrektorem Krajowej 

Szkoły. Przepisy ust. 1 i 2 oraz art. 32 ust. 2-12 stosuje się odpowiednio.] 

 

<Art. 33. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły może udzielić aplikantowi aplikacji sędziowskiej, na jego 

wniosek, zezwolenia na przystąpienie do egzaminu sędziowskiego w terminie 

późniejszym, jeżeli uzna, że choroba, wypadek losowy lub inna udokumentowana 

przez aplikanta przyczyna uniemożliwiają przystąpienie do egzaminu w terminie, o 

którym mowa w art. 32 ust. 1, lub jego ukończenie. 

2. Wniosek o zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż w terminie 

30 dni od dnia ustania przyczyny uzasadniającej nieprzystąpienie do egzaminu 

sędziowskiego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia zakończenia 

egzaminu. 

3. Aplikant, który nie przystąpił do egzaminu sędziowskiego w wyznaczonym terminie i 

nie uzyskał zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub odstąpił bez usprawiedliwienia 

od egzaminu w czasie jego trwania albo nie zdał egzaminu, może przystąpić 

ponownie do egzaminu sędziowskiego tylko raz. 

4. Aplikanci, o których mowa w ust. 1 i 3, przystępują do egzaminu sędziowskiego w 

terminie wyznaczonym na podstawie art. 32 ust. 1 lub 1a, jednak nie później niż w 

terminie 36 miesięcy od dnia ukończenia aplikacji sędziowskiej. 

<Art. 33a. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu 

sędziowskiego, sporządza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę 

klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej. Lista ta zawiera 

imiona i nazwiska egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej, liczbę 
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punktów uzyskanych na egzaminie przez każdego aplikanta oraz liczbę porządkową 

wskazującą jego miejsce na liście. Warunkiem umieszczenia na tej liście jest złożenie 

egzaminu sędziowskiego. 

2. O kolejności na liście, o której mowa w ust. 1, decyduje suma punktów uzyskanych 

przez aplikanta z egzaminu sędziowskiego. 

3. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez 2 lub więcej aplikantów o 

kolejności na liście, o której mowa w ust. 1, decyduje średnia arytmetyczna punktów 

uzyskanych przez aplikanta ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji, a jeżeli 

liczba punktów jest taka sama, o kolejności decyduje wynik losowania. 

4. Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia egzaminowanemu aplikantowi aplikacji 

sędziowskiej wykaz wolnych stanowisk asesorskich, o których mowa w art. 32a 

ust. 2. 

5. Egzaminowanemu aplikantowi aplikacji sędziowskiej przysługuje wybór jednego 

z wolnych stanowisk asesorskich, o których mowa w art. 32a ust. 2, według 

kolejności miejsca zajmowanego na liście, o której mowa w ust. 1. Najpóźniej w 

chwili przedstawienia propozycji dokonania wyboru stanowiska asesorskiego 

aplikant może wskazać dalsze miejsce na tej liście, z którego dokona wyboru. W 

takim przypadku kolejność na liście, o której mowa w ust. 1, ulega przesunięciu 

w sposób zapewniający zastąpienie miejsca zwolnionego. 

6. Egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej zajmującego na liście, o której 

mowa w ust. 1, miejsce, z którego nie przysługiwał wybór wolnego stanowiska 

asesorskiego, umieszcza się, na jego wniosek, na liście, o której mowa w ust. 1, 

sporządzanej w 3 kolejnych latach. W takim przypadku podstawą ustalenia miejsca 

na tej liście jest liczba punktów uzyskanych przez aplikanta z egzaminu 

sędziowskiego. Wniosek składa się do Dyrektora Krajowej Szkoły nie później niż do 

dnia rozpoczęcia egzaminu sędziowskiego w danym roku. Przepis ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

7. Na wniosek aplikanta, który z przyczyn losowych nie złożył oświadczenia o wyborze 

stanowiska asesorskiego, Dyrektor Krajowej Szkoły może wydać decyzję 

przyznającą aplikantowi prawo uczestniczenia w kolejnym wyborze stanowisk 

asesorskich na zasadach określonych w ust. 6. 
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8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, aplikantowi przysługuje odwołanie do Ministra 

Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Rozpoznanie odwołania 

następuje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. 

9. Od decyzji Ministra Sprawiedliwości wydanej po rozpoznaniu odwołania przysługuje 

skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia tej decyzji. 

10. Aplikant aplikacji sędziowskiej może dokonać wyboru stanowiska asesorskiego 

przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy 

pisemnej. 

11. Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości listę, o której 

mowa w ust. 1, wskazując wybrane przez poszczególnych aplikantów stanowiska 

asesorskie. Do tej listy Dyrektor Krajowej Szkoły dołącza uzyskane o każdym z 

aplikantów informacje, o których mowa w art. 32a ust. 1. 

12. Listę, o której mowa w ust. 1, ze wskazaniem wybranych przez poszczególnych 

aplikantów stanowisk asesorskich z obszaru danej apelacji, Dyrektor Krajowej 

Szkoły przekazuje właściwemu prezesowi sądu apelacyjnego. 

13. Niezłożenie przez aplikanta aplikacji sędziowskiej oświadczenia o wyborze 

stanowiska asesorskiego w trybie, o którym mowa w ust. 5–7, powoduje utratę 

możliwości mianowania na stanowisko asesorskie. 

 

Art. 33b. 

1. W razie nieobsadzenia przez aplikantów aplikacji sędziowskiej wszystkich wolnych 

stanowisk asesorskich, o których mowa w art. 32a ust. 2, Minister Sprawiedliwości 

może zarządzić przeznaczenie nieobsadzonych stanowisk asesorskich w wydziałach 

karnych do objęcia przez aplikantów aplikacji prokuratorskiej, którzy zdali w 

danym roku egzamin prokuratorski. 

2. W przypadku wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Krajowej 

Szkoły ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę nieobsadzonych stanowisk 

asesorskich, o których mowa w ust. 1, i wzywa aplikantów aplikacji prokuratorskiej 

do zgłoszenia zamiaru objęcia tych stanowisk w terminie 14 dni. 

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Krajowej Szkoły sporządza 

i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną egzaminowanych 

aplikantów aplikacji prokuratorskiej ubiegających się o stanowiska asesorskie, o 
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których mowa w ust. 1. Lista ta zawiera imiona i nazwiska egzaminowanych 

aplikantów aplikacji prokuratorskiej, liczbę punktów uzyskanych na egzaminie 

prokuratorskim przez każdego aplikanta oraz liczbę porządkową wskazującą jego 

miejsce na liście. Warunkiem umieszczenia na tej liście jest złożenie egzaminu 

prokuratorskiego. 

4. Najpóźniej w chwili dokonywania wyboru stanowiska asesorskiego, o którym mowa w 

ust. 1, aplikant aplikacji prokuratorskiej przedstawia zaświadczenie, że jest zdolny – 

ze względu na stan zdrowia – do pełnienia obowiązków sędziego. Wydanie 

zaświadczenia oraz badanie aplikanta aplikacji prokuratorskiej odbywa się na 

zasadach obowiązujących kandydata na stanowisko sędziowskie. 

5. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez 2 lub więcej aplikantów o 

kolejności na liście, o której mowa w ust. 3, decyduje średnia arytmetyczna punktów 

uzyskanych przez aplikanta ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji, a jeżeli 

liczba punktów jest taka sama, o kolejności decyduje wynik losowania. 

6. Egzaminowanemu aplikantowi aplikacji prokuratorskiej przysługuje wybór jednego 

z nieobsadzonych stanowisk asesorskich, o których mowa w ust. 1, według kolejności 

miejsca zajmowanego na liście, o której mowa w ust. 3.  

7. Najpóźniej w chwili przedstawienia propozycji dokonania wyboru stanowiska 

asesorskiego, o którym mowa w ust. 1, aplikant może wskazać dalsze miejsce na 

liście, o której mowa w ust. 3, z którego dokona wyboru. W takim przypadku 

kolejność na tej liście ulega przesunięciu w sposób zapewniający zastąpienie miejsca 

zwolnionego. 

8. Aplikant aplikacji prokuratorskiej może dokonać wyboru stanowiska asesorskiego, o 

którym mowa w ust. 1, przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 

9. Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości listę, o której 

mowa w ust. 3, wskazując wybrane przez poszczególnych aplikantów aplikacji 

prokuratorskiej stanowiska asesorskie. Do tej listy Dyrektor Krajowej Szkoły 

dołącza uzyskane o każdym z aplikantów informacje, o których mowa w art. 32a ust. 

1.  

Art. 33c. 

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

dokonywania wyboru stanowisk asesorskich przez egzaminowanych aplikantów 
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aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, uwzględniając potrzebę sprawnego 

przeprowadzania przez Dyrektora Krajowej Szkoły rekrutacji na stanowiska 

asesorskie.”; 

Art. 34. 

[1. W ostatnim miesiącu aplikacji prokuratorskiej aplikanci przystępują do egzaminu 

prokuratorskiego.] 

<1. Aplikanci przystępują do egzaminu prokuratorskiego nie później niż w terminie 

miesiąca od dnia ukończenia aplikacji prokuratorskiej. O terminie tego egzaminu 

Dyrektor Krajowej Szkoły obwieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej co 

najmniej na 4 miesiące przed dniem zakończenia aplikacji prokuratorskiej.> 

<1a. Warunkiem zdania egzaminu prokuratorskiego jest uzyskanie co najmniej 60% 

możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej 

egzaminu, lecz nie mniej niż 50% z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. Do 

części ustnej egzaminu nie może zostać dopuszczony zdający, który za rozwiązanie 

jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30% możliwych do zdobycia 

punktów.> 

[2. Do egzaminu prokuratorskiego, zespołu egzaminacyjnego opracowującego zadania i 

kazusy na egzamin prokuratorski oraz komisji egzaminacyjnej powołanej do 

przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego, a także do ich członków stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 19 ust. 5-8, art. 32 ust. 2-5, 8 i 10 oraz do aplikantów przepisy 

art. 33. 

3. Przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej wyznacza spośród jej członków będących prokuratorami Prokurator 

Generalny. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i przewodniczący komisji 

egzaminacyjnej kierują odpowiednio pracami zespołu oraz komisji. 

4. W skład zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 2, wchodzi: 

1)   sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród pracowników Krajowej 

Szkoły; 

2)   7 prokuratorów wskazanych przez Prokuratora Generalnego po uzgodnieniu z 

Prokuratorem Krajowym spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej, prokuratorów 

prokuratur regionalnych lub prokuratorów prokuratur okręgowych, specjalistów z 

poszczególnych dziedzin prawa i nauk pokrewnych objętych zakresem egzaminu; 
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3)   prokurator wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród prokuratorów 

będących wykładowcami Krajowej Szkoły, specjalista z dziedzin prawa i nauk 

pokrewnych objętych zakresem egzaminu. 

5. Komisja egzaminacyjna, o której mowa w ust. 2, składa się z: 

1)   sekretarza, wskazanego przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród prokuratorów 

delegowanych do Krajowej Szkoły; 

2)   7 prokuratorów wskazanych przez Prokuratora Generalnego po uzgodnieniu z 

Prokuratorem Krajowym spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej, prokuratorów 

prokuratur regionalnych lub prokuratorów prokuratur okręgowych, specjalistów z 

poszczególnych dziedzin prawa i nauk pokrewnych objętych zakresem egzaminu; 

3)   prokuratora wskazanego przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród prokuratorów 

będących wykładowcami Krajowej Szkoły, specjalisty z dziedzin prawa i nauk 

pokrewnych objętych zakresem egzaminu; 

4)   przedstawiciela Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.] 

<2. Do egzaminu prokuratorskiego, zespołu egzaminacyjnego opracowującego 

zadania i kazusy na egzamin prokuratorski oraz komisji egzaminacyjnej 

powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego, a także do ich 

członków stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 5–8 oraz art. 32 ust. 2, 3, 

5, 8 i 10, a do aplikantów – przepis art. 33. 

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i przewodniczący komisji 

egzaminacyjnej kierują odpowiednio pracami zespołu oraz komisji. 

4. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi: 

1) przewodniczący wskazany przez Prokuratora Generalnego spośród 

prokuratorów; 

2) sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród pracowników 

Krajowej Szkoły lub osób do niej delegowanych; 

3) 7 prokuratorów wskazanych przez Prokuratora Generalnego, po uzgodnieniu 

z Prokuratorem Krajowym, specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa 

i nauk pokrewnych objętych zakresem egzaminu; 

4) prokurator wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród prokuratorów 

będących wykładowcami Krajowej Szkoły, specjalista z poszczególnych dziedzin 

prawa i nauk pokrewnych objętych zakresem egzaminu. 

5. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi: 
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1) przewodniczący wskazany przez Prokuratora Generalnego spośród 

prokuratorów; 

2) sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród prokuratorów 

delegowanych do Krajowej Szkoły; 

3) 7 prokuratorów wskazanych przez Prokuratora Generalnego, po uzgodnieniu 

z Prokuratorem Krajowym, specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa 

i nauk pokrewnych objętych zakresem egzaminu; 

4) prokurator wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród prokuratorów 

będących wykładowcami Krajowej Szkoły, specjalista z poszczególnych dziedzin 

prawa i nauk pokrewnych objętych zakresem egzaminu.> 

<6. W pracach komisji egzaminacyjnej uczestniczy przedstawiciel Ministra 

Sprawiedliwości w charakterze obserwatora.  

7. W pracach komisji egzaminacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel Krajowej 

Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym w charakterze 

obserwatora.> 

Art. 35. 

[1. Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu 

prokuratorskiego, sporządza i przekazuje Prokuratorowi Generalnemu listę 

klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej, zwaną dalej "listą 

egzaminowanych aplikantów". Lista ta zawiera imiona i nazwiska egzaminowanych 

aplikantów, z podaniem liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez każdego aplikanta 

oraz liczby porządkowej wskazującej jego miejsce na liście. Warunkiem umieszczenia na 

tej liście jest złożenie egzaminu prokuratorskiego z wynikiem pozytywnym.] 

<1. Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu 

prokuratorskiego, sporządza i przekazuje Prokuratorowi Generalnemu listę 

klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej. Lista ta 

zawiera imiona i nazwiska egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej, 

liczbę punktów uzyskanych na egzaminie przez każdego aplikanta oraz liczbę 

porządkową wskazującą jego miejsce na liście. Warunkiem umieszczenia na tej liście 

jest złożenie egzaminu prokuratorskiego.> 

2. O kolejności na liście, o której mowa w ust. 1, decyduje suma punktów uzyskanych przez 

aplikanta z egzaminu prokuratorskiego. 
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3. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub większą liczbę 

aplikantów o kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta ze 

wszystkich praktyk i sprawdzianów w czasie aplikacji. Przepis art. 22 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

[4. Prokurator Generalny przedstawia egzaminowanemu aplikantowi propozycję pracy na 

stanowisku asesora prokuratury w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury 

według kolejności miejsca zajmowanego na liście egzaminowanych aplikantów.] 

<4. Prokurator Generalny przedstawia egzaminowanemu aplikantowi aplikacji 

prokuratorskiej propozycję pracy na stanowisku asesora prokuratury 

w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury według kolejności miejsca 

zajmowanego na liście, o której mowa w ust. 1.> 

5. Prokurator Generalny określa corocznie, w drodze zarządzenia, liczbę stanowisk asesorów 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przewidzianych dla 

egzaminowanych aplikantów. 

6. (uchylony). 

[Art. 36. 

 W terminie 14 dni od dnia złożenia egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego Dyrektor 

Krajowej Szkoły wydaje aplikantowi dyplom ukończenia odpowiednio aplikacji sędziowskiej 

albo aplikacji prokuratorskiej.] 

<Art. 36. 

Dyrektor Krajowej Szkoły wydaje dyplom ukończenia aplikacji oraz dyplom złożenia 

egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego i referendarskiego.> 

 

Art. 39. 

 Do obowiązków aplikanta należy: 

[1)   praca w charakterze aplikanta sędziowskiego w sądzie lub aplikanta 

prokuratorskiego w prokuraturze, w tym uczestniczenie w zajęciach i praktykach 

przewidzianych programem aplikacji;] 

<1) uczestniczenie w zajęciach i praktykach przewidzianych w programie aplikacji;> 

2)   samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych, objętych programem 

aplikacji; 

3)   przystępowanie do sprawdzianów oraz egzaminów w terminach przewidzianych 

programem aplikacji; 
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4)   przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły oraz zarządzeń i poleceń 

porządkowych Dyrektora Krajowej Szkoły. 

 

[Art. 40. 

1. Prezes sądu okręgowego lub prokurator okręgowy, po zasięgnięciu opinii Dyrektora 

Krajowej Szkoły, może udzielić aplikantowi aplikacji sędziowskiej lub aplikacji 

prokuratorskiej przerwy w odbywaniu aplikacji. 

2. Przerwa w odbywaniu aplikacji może być udzielona: 

1)   ze względu na ważne okoliczności uniemożliwiające odbywanie aplikacji, wynikające 

ze stanu zdrowia, niepełnosprawności lub związane z urodzeniem i wychowywaniem 

dziecka - na okres nie dłuższy niż 24 miesiące; 

2)   z innych ważnych przyczyn na wniosek aplikanta - na okres nie dłuższy niż 12 

miesięcy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, aplikantowi udziela się urlopu bezpłatnego. 

4. Po zakończeniu przerwy w odbywaniu aplikacji aplikant kontynuuje aplikację od etapu, na 

którym została ona przerwana, jeżeli umożliwia to program aplikacji. W pozostałych 

przypadkach aplikant kontynuuje aplikację na warunkach określonych przez Dyrektora 

Krajowej Szkoły.] 

<Art. 40. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły, w drodze decyzji, zawiesza aplikanta w jego prawach i 

obowiązkach, jeżeli: 

1) prowadzone jest przeciwko aplikantowi postępowanie o przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

2) przy wszczęciu lub w toku postępowania o częściowe lub całkowite 

ubezwłasnowolnienie aplikanta sąd ustanowił doradcę tymczasowego. 

2. Dyrektor Krajowej Szkoły, w drodze decyzji, może zawiesić aplikanta w jego prawach 

i obowiązkach, jeżeli: 

1) prowadzone jest przeciwko aplikantowi postępowanie o przestępstwo nieumyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe; 

2) wniósł o to sam aplikant z powodu długotrwałej choroby lub z innych ważnych 

przyczyn; 

3) aplikant nie kontynuuje aplikacji ze względu na ważne okoliczności 

uniemożliwiające jej odbywanie, przez okres dłuższy niż 30 dni. 
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3. W okresie zawieszenia nie wypłaca się przyznanego aplikantowi stypendium. 

4. Dyrektor Krajowej Szkoły uchyla decyzję o zawieszeniu w przypadku, o którym 

mowa w: 

1) ust. 1 pkt 1 – jeżeli postępowanie zostało umorzone lub zakończyło się 

uniewinnieniem; 

2) ust. 2 pkt 1 – jeżeli postępowanie zostało umorzone lub zakończyło się 

uniewinnieniem, lub jeżeli Dyrektor Krajowej Szkoły nie stwierdzi podstaw do 

skreślenia z listy aplikantów na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1a; 

3) ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 – po ustaniu przyczyny zawieszenia; 

4) ust. 2 pkt 2 – na wniosek aplikanta. 

5. Od decyzji Dyrektora Krajowej Szkoły o zawieszeniu aplikantowi przysługuje 

odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Rozpoznanie odwołania następuje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. Od 

decyzji Ministra Sprawiedliwości przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. 

6. Po uchyleniu decyzji o zawieszeniu aplikant kontynuuje aplikację od etapu, na 

którym została ona przerwana, jeżeli umożliwia to program aplikacji. W pozostałych 

przypadkach Dyrektor Krajowej Szkoły ustala aplikantowi indywidualny tok 

szkolenia, z tym że w jego ramach aplikant ma obowiązek przystąpić do wszystkich 

przewidzianych w programie aplikacji sprawdzianów.> 

 

[Art. 40a. 

 Aplikantowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 

poprzedzającym bezpośrednio egzamin sędziowski lub prokuratorski.] 

 

Art. 41. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły skreśla aplikanta z listy aplikantów, jeżeli aplikant: 

1)   nie podjął aplikacji w wyznaczonym terminie; 

[2)   przestał spełniać wymagania określone w art. 24 ust. 1 pkt 1-3;] 

<2) przestał spełniać wymagania określone w art. 24 ust. 1 pkt 1, 2 i 5;> 

<2a) został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;> 

3)   (uchylony); 
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4)   złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z odbywania aplikacji; 

[5)   rażąco naruszył obowiązki aplikanta; 

6)   w sposób rażący uchybił godności aplikanta lub jego zachowanie godzi w dobre imię 

Krajowej Szkoły; 

7)   nie przystąpił do egzaminu sędziowskiego i nie złożył wniosku o zezwolenie, o którym 

mowa w art. 33 ust. 1;] 

[8)   nie zdał kolokwium sprawdzającego, o którym mowa w art. 30 ust. 5.] 

<8) nie zaliczył sprawdzianu;> 

<9) nie zaliczył praktyki.> 

[1a. Dyrektor Krajowej Szkoły skreśla aplikanta z listy aplikantów w razie rozwiązania 

umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1, art. 53 § 1 albo art. 55 § 1 lub 1
1
 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.] 

2. Dyrektor Krajowej Szkoły może skreślić aplikanta z listy aplikantów, jeżeli aplikant: 

1)   (uchylony); 

<1a) został prawomocnie skazany za nieumyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe;> 

[2)   opuścił bez usprawiedliwienia ponad 20% zajęć objętych programem aplikacji w 

danym roku szkoleniowym;] 

<2) opuścił z przyczyn nieusprawiedliwionych ponad 30 dni zajęć lub praktyk 

objętych programem aplikacji, przy czym za dzień nieobecności uważa się także 

nieobecność na zajęciach lub praktyce w wymiarze przekraczającym 4 godziny;> 

[3)   nie przystąpił w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia do sprawdzianu 

przewidzianego w programie aplikacji lub sprawdzianu takiego nie zaliczył;] 

[4)     został dwukrotnie ukarany karą nagany, o której mowa w art. 51 ust. 2 pkt 2.] 

<4) został dwukrotnie ukarany karą nagany;> 

<5) rażąco naruszył obowiązki aplikanta; 

6) w sposób rażący uchybił godności aplikanta lub jego zachowanie godzi w dobre 

imię Krajowej Szkoły; 

7) pozostawał zawieszony w prawach i obowiązkach aplikanta przez okres 

przekraczający łącznie 3 lata.> 

3. Dyrektor Krajowej Szkoły przed podjęciem decyzji o skreśleniu aplikanta z listy 

aplikantów umożliwia aplikantowi złożenie wyjaśnień. 
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4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, aplikantowi przysługuje odwołanie do Ministra 

Sprawiedliwości, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Rozpoznanie odwołania 

następuje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. 

5. Od decyzji Ministra Sprawiedliwości, o której mowa w ust. 4, przysługuje skarga do 

wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. 

 

<Art. 41a. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypendium na 

czas odbywania aplikacji. 

2. Wysokość stypendium aplikanta nie może przekroczyć wysokości najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego. 

3. Aplikant zachowuje prawo do pobierania przysługującego mu stypendium do dnia 

poprzedzającego nawiązanie stosunku służbowego na stanowisku asesora sądowego 

albo asesora prokuratury, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia 

ukończenia aplikacji. 

4. Aplikantowi zawieszonemu w prawach i obowiązkach z powodu: 

1) długotrwałej choroby powodującej niezdolność do odbywania aplikacji przez 

okres dłuższy niż 30 dni, 

2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym długotrwale 

chorym, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem 

o stopniu niepełnosprawności, albo małżonkiem legitymującym się orzeczeniem 

o stopniu niepełnosprawności 

– wypłaca się 80% stypendium, jednak łącznie nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy 

w toku całej aplikacji. 

5. Aplikantowi zawieszonemu w prawach i obowiązkach z powodu urodzenia dziecka i 

konieczności sprawowania w związku z tym osobistej opieki nad dzieckiem wypłaca 

się 80% stypendium nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia urodzenia 

dziecka. 

6. Aplikantka zawieszona w prawach i obowiązkach z powodu stanu zdrowia 

powodującego niezdolność do odbywania aplikacji przypadającą w okresie ciąży 

zachowuje prawo do pobierania przyznanego stypendium w pełnej wysokości. 

7. Do wniosku o zawieszenie z przyczyn, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 6, aplikant 

dołącza zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, zaś do wniosku o 
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zawieszenie z przyczyn, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zaświadczenie lekarskie 

wystawione na zwykłym druku lub orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności wydane dla osoby, nad którą aplikant sprawuje 

opiekę. 

8. Do wniosku o zawieszenie z przyczyny, o której mowa w ust. 5, aplikant dołącza odpis 

skrócony aktu urodzenia dziecka wraz z oświadczeniem o konieczności sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem własnym i rezygnacji drugiego z rodziców ze 

świadczeń związanych z rodzicielstwem, o których mowa w ustawie z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372, 960, 1265, 1579 i 2020 oraz z 

2017 r. poz. 396), w całości lub części. 

 

Art. 41b. 

1. Stypendium nie przysługuje za dni nieusprawiedliwionej nieobecności aplikanta na 

zajęciach, przy czym za każdą godzinę nieusprawiedliwionej nieobecności potrąca się 

1% stypendium. 

2. Za dni usprawiedliwionej nieobecności aplikanta na zajęciach z przyczyn innych niż 

określone w art. 41a ust. 6 wypłaca się 80% stypendium, proporcjonalnie do okresu 

trwania nieobecności. 

3. Ilekroć przy ustalaniu wysokości stypendium za okres usprawiedliwionej nieobecności 

okres ten jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni. 

4. Podstawę wymiaru stypendium za jeden dzień usprawiedliwionej nieobecności 

stanowi 1/30 część stypendium. 

Art. 41c. 

1. Aplikant, który pobierał stypendium w okresie aplikacji sędziowskiej albo aplikacji 

prokuratorskiej, zwraca je, jeżeli: 

1) został skreślony z listy aplikantów; 

2) nie zdał egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego; 

3) nie przyjął propozycji pracy na stanowisku asesora sądowego albo asesora 

prokuratury albo zrezygnował z tego stanowiska, albo utracił urząd i stanowisko 

asesora sądowego. 

2. Aplikant nie ma obowiązku zwrotu stypendium w przypadku: 
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1) skreślenia z listy aplikantów z przyczyn wynikających ze stanu zdrowia albo 

konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo 

konieczności sprawowania przez aplikanta samotnie wychowującego dziecko 

osobistej opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności 

albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 

2) niepodjęcia lub rezygnacji z zatrudnienia albo utraty urzędu i stanowiska, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 3, z przyczyn wynikających ze stanu zdrowia; 

3) gdy w okresie 6 lat po dniu ukończenia aplikacji co najmniej przez 3 lata był 

zatrudniony w sądownictwie powszechnym lub prokuraturze. 

3. W przypadku zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 

zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, stypendium podlega zwrotowi w 

wysokości proporcjonalnej do okresu niepozostawania w zatrudnieniu. 

4. Aplikant zwraca stypendium wypłacone na podstawie art. 41a ust. 4 i 5 w wysokości w 

jakiej zostało ono pobrane nienależnie.  

5. Decyzję w przedmiocie zwrotu stypendium wydaje Dyrektor Krajowej Szkoły. 

W decyzji o zwrocie stypendium Dyrektor Krajowej Szkoły określa wysokość i 

termin zwrotu stypendium nie krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

6. Prezes właściwego sądu lub prokurator kierujący powszechną jednostką 

organizacyjną prokuratury informuje Dyrektora Krajowej Szkoły o okolicznościach, 

o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

7. Dyrektor Krajowej Szkoły może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

umorzyć, w całości lub części, należność z tytułu zwrotu stypendium. 

8. Od decyzji w przedmiocie zwrotu stypendium albo umorzenia należności z tytułu 

zwrotu stypendium aplikantowi przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Rozpoznanie odwołania następuje w 

terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. 

9. Od decyzji Ministra Sprawiedliwości przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.> 

 

[Art. 47. 

1. Aplikant nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia, z wyjątkiem 

zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym oraz 
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zajęcia o charakterze naukowym, dydaktycznym lub publicystycznym, jeżeli wykonywanie 

tego zatrudnienia lub zajęcia nie przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta. 

2. Aplikant jest obowiązany zawiadomić odpowiednio prezesa sądu okręgowego lub 

prokuratora okręgowego o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia, o 

których mowa w ust. 1. 

3. Prezes sądu okręgowego lub prokurator okręgowy po zasięgnięciu opinii Dyrektora 

Krajowej Szkoły mogą wyrazić sprzeciw wobec zamiaru podjęcia przez aplikanta 

dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia, jeżeli uznają, że będzie to przeszkadzało w 

wykonywaniu obowiązków aplikanta.] 

 

<Art. 47. 

1. Aplikant nie może podejmować zatrudnienia lub zajęcia, z wyjątkiem zatrudnienia na 

stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym oraz zajęcia o 

charakterze naukowym, dydaktycznym lub publicystycznym, jeżeli wykonywanie 

tego zatrudnienia lub zajęcia nie przeszkadza w wykonywaniu obowiązków 

aplikanta. 

2. Aplikant zawiadamia Dyrektora Krajowej Szkoły o zamiarze podjęcia zatrudnienia 

lub zajęcia. 

3. Dyrektor Krajowej Szkoły może wyrazić sprzeciw wobec zamiaru podjęcia przez 

aplikanta zatrudnienia lub zajęcia, jeżeli uzna, że będzie to przeszkadzało 

w wykonywaniu obowiązków aplikanta. 

4. Od sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, aplikantowi przysługuje odwołanie do 

Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprzeciwu.> 

 

<Art. 47a. 

Okres aplikacji wlicza się do okresów zatrudnienia, od których zależą uprawnienia 

pracownicze, pod warunkiem ukończenia aplikacji.> 

 

 

 

[Art. 49. 
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1. Patronów poszczególnych praktyk powołuje się spośród odpowiednio sędziów, 

referendarzy sądowych i prokuratorów, za ich zgodą. Za sprawowanie patronatu 

przysługuje wynagrodzenie. 

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wyznaczania 

patronów poszczególnych praktyk, zakres ich obowiązków oraz warunki sprawowania 

patronatu nad aplikantami, uwzględniając zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej 

niezbędnej do zajmowania stanowiska sędziego, asesora sądowego, prokuratora oraz 

asesora prokuratury, a także specyfikę tych urzędów. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia 

patronów poszczególnych praktyk, w wymiarze nie większym niż 25% podstawy ustalenia 

wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, uwzględniając zakres obowiązków i 

nakład ich pracy.] 

<Art. 49. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły powołuje patronów koordynatorów oraz patronów 

praktyk spośród sędziów, prokuratorów i referendarzy sądowych, za ich zgodą. Za 

sprawowanie patronatu przysługuje wynagrodzenie. 

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów praktyk, zakres ich 

obowiązków oraz sposób sprawowania patronatu nad aplikantami, uwzględniając 

zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zajmowania stanowiska 

sędziego i prokuratora, a także specyfikę tych urzędów. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia 

patronów koordynatorów oraz patronów praktyk, w wymiarze nie większym niż 

15% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, 

uwzględniając zakres i nakład ich pracy.> 

 

Art. 52. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację 

sędziowską i aplikację prokuratorską, a także tryb powoływania i działania zespołu 

konkursowego i komisji konkursowej, mając na względzie konieczność określenia 

zakresu wiedzy podlegającej sprawdzeniu w trakcie konkursu, zapewnienia 
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sprawnego i obiektywnego przeprowadzenia naboru oraz dokonania wyboru 

najlepszych kandydatów; 

[2)   organizację, szczegółowe warunki i tryb odbywania aplikacji sędziowskiej oraz 

aplikacji prokuratorskiej, sposób i tryb przeprowadzenia kolokwium sprawdzającego, 

o którym mowa w art. 30 ust. 5, jak również sposób ustalania systemu punktowego 

oceny sprawdzianów i ich poprawiania oraz systemu punktowego oceny praktyk, 

objętych programem aplikacji, mając na względzie zakres wiedzy teoretycznej i 

praktycznej niezbędnej do zajmowania stanowiska odpowiednio sędziego, asesora 

sądowego, prokuratora i asesora prokuratury oraz konieczność jednolitej i 

obiektywnej oceny wiedzy i kwalifikacji aplikantów; 

3)   zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i 

prokuratorskiego oraz tryb powoływania i działania zespołu egzaminacyjnego i 

komisji egzaminacyjnej, mając na uwadze zakres odbytej aplikacji, potrzebę 

przeprowadzenia pisemnej i ustnej formy egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego, 

a także konieczność zagwarantowania właściwej organizacji i odpowiedniego 

poziomu merytorycznego tych egzaminów oraz zapewnienia jednakowych warunków 

ich składania przez wszystkich aplikantów, a także wzory dyplomów ukończenia 

aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej; 

4)   wysokość wynagrodzenia aplikanta aplikacji sędziowskiej, mając na uwadze zakres 

powierzonych obowiązków i warunki odbywania aplikacji;] 

<2) organizację, tryb i sposób odbywania aplikacji sędziowskiej oraz aplikacji 

prokuratorskiej, sposób ustalania systemu punktowego oceny sprawdzianów i 

ich poprawiania oraz systemu punktowego oceny przebiegu praktyk, objętych 

programem aplikacji, a także wzory dyplomów ukończenia aplikacji 

sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, mając na względzie zakres wiedzy 

teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zajmowania stanowiska odpowiednio 

sędziego i prokuratora oraz konieczność jednolitej i obiektywnej oceny wiedzy 

i kwalifikacji aplikantów, a także umieszczenie na dyplomach informacji 

o okresie odbywania aplikacji; 

3) zakres, tryb i sposób przeprowadzania egzaminów sędziowskiego 

i prokuratorskiego oraz tryb powoływania i działania zespołów egzaminacyjnych 

i komisji egzaminacyjnych, a także wzory dyplomów złożenia egzaminów 

sędziowskiego i prokuratorskiego, mając na uwadze zakres odbytej aplikacji, 
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potrzebę przeprowadzenia pisemnej i ustnej części  egzaminów sędziowskiego 

i prokuratorskiego, konieczność zagwarantowania właściwej organizacji 

i odpowiedniego poziomu merytorycznego tych egzaminów oraz zapewnienia 

jednakowych warunków ich składania przez wszystkich aplikantów, a także 

umieszczenie na dyplomach liczby punktów uzyskanych z egzaminu; 

4) wysokość stypendium, a także tryb jego wypłacania i zwrotu, mając na uwadze 

rodzaj aplikacji i warunki jej odbywania, a w szczególności miejsce 

zamieszkania;> 

[4a)  po zasięgnięciu opinii Prokuratora Generalnego, wysokość wynagrodzenia 

aplikanta aplikacji prokuratorskiej, mając na uwadze zakres powierzonych 

obowiązków i warunki odbywania aplikacji;] 

[5)   wysokość opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub 

prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły - 

nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 

w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - 

uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia naboru.] 

<5) wysokość opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu 

prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej 

Szkoły – nie wyższą niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 

którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę – uwzględniając konieczność prawidłowego i 

efektywnego przeprowadzenia egzaminu;> 

 

<Rozdział 4a.  

Egzamin referendarski 

Art. 52a. 

1. Do egzaminu referendarskiego może przystąpić osoba, która: 

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

2) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł 

zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane 

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Egzamin referendarski sprawdza wiedzę prawniczą i umiejętności, niezbędne do 

wykonywania obowiązków referendarza sądowego. 
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Art. 52b. 

1. Minister Sprawiedliwości, w zależności od potrzeb kadrowych sądów, zarządza 

przeprowadzenie egzaminu referendarskiego i jednocześnie powołuje zespół 

egzaminacyjny oraz komisję egzaminacyjną. 

2. Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu referendarskiego wyznacza Dyrektor 

Krajowej Szkoły na dzień przypadający nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia 

ogłoszenia zarządzenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Dyrektor Krajowej Szkoły w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszcza termin i 

miejsce przeprowadzenia egzaminu referendarskiego. 

4. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu referendarskiego składa się do Dyrektora 

Krajowej Szkoły w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 3, 

uiszczając wymaganą opłatę. Opłata stanowi dochód Krajowej Szkoły. 

5. Do wniosku dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych 

studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego 

magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej 

Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, kopię dowodu 

osobistego, oświadczenie o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także 

kopię dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4. Przepisy art. 17 ust. 4a i 6 

stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku złożenia przez kandydata, nie później niż 21 dni przed terminem 

pierwszego etapu egzaminu referendarskiego, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu 

od udziału w egzaminie Dyrektor Krajowej Szkoły, na wniosek kandydata, zwraca 

2/3 uiszczonej opłaty. 

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty 

egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu referendarskiego, nie wyższą niż 

równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, uwzględniając 

konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia egzaminu. 

 

Art. 52c. 

 1. Egzamin referendarski składa się z części pisemnej i części ustnej. 
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2. Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na część ustną egzaminu 

referendarskiego opracowuje zespół egzaminacyjny powołany przez Ministra 

Sprawiedliwości. 

3. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi: 

1) przewodniczący wskazany przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów; 

2) sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród pracowników 

Krajowej Szkoły lub osób do niej delegowanych; 

3) 3 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, specjalistów 

z poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu; 

4) 2 referendarzy sądowych wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, 

specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu. 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje jego pracami. 

5. Egzamin referendarski przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez 

Ministra Sprawiedliwości. 

6. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi: 

1) przewodniczący wskazany przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów; 

2) sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród pracowników 

Krajowej Szkoły lub osób do niej delegowanych; 

3) 3 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, specjalistów 

z poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu; 

4) 2 referendarzy sądowych wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, 

specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu. 

7. Członkiem komisji egzaminacyjnej nie może być członek zespołu egzaminacyjnego. 

8. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej kieruje jej pracami. 

9. Do członków zespołu egzaminacyjnego oraz członków komisji egzaminacyjnej stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 5–8. 

10. W pracach zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej uczestniczy 

przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w charakterze obserwatora. 

 

Art. 52d. 

 Warunkiem zdania egzaminu referendarskiego jest uzyskanie co najmniej 60% 

możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej 

egzaminu, lecz nie mniej niż 50% z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. 
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Art. 52e. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb i sposób 

przeprowadzania egzaminu referendarskiego oraz tryb powoływania i działania zespołu 

egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej, a także wzór dyplomu złożenia egzaminu 

referendarskiego, mając na uwadze potrzebę przeprowadzenia pisemnej i ustnej 

części  egzaminu referendarskiego, konieczność zagwarantowania właściwej organizacji 

i odpowiedniego poziomu merytorycznego egzaminu referendarskiego oraz zapewnienia 

jednakowych warunków jego składania przez wszystkich zdających, a także 

umieszczenie na dyplomie liczby punktów uzyskanych z egzaminu.> 

 

[Art. 53. 

 Wykładowcami Krajowej Szkoły mogą być sędziowie, prokuratorzy i nauczyciele akademiccy 

oraz inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z określonej dziedziny, a także sędziowie i 

prokuratorzy w stanie spoczynku.] 

<Art. 53. 

1. Wykładowcami Krajowej Szkoły mogą być sędziowie, prokuratorzy i nauczyciele 

akademiccy oraz inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z określonej 

dziedziny, a także sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, których wiedza oraz 

doświadczenie zawodowe i dydaktyczne dają gwarancję należytego wykonywania 

powierzonej im funkcji. Do wyboru wykładowców Krajowej Szkoły nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

2. W przypadku uzasadnionej potrzeby, w celu ujednolicania treści dydaktycznych 

przedstawianych w czasie zajęć oraz sposobu oceny sprawdzianów, Dyrektor 

Krajowej Szkoły może powołać koordynatora zajęć spośród wykładowców Krajowej 

Szkoły wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, prowadzących 

zajęcia co najmniej od 2 lat. 

3. Za sprawowanie funkcji koordynatora zajęć przysługuje wynagrodzenie. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, nie przysługuje w przypadku, gdy 

koordynatorem zajęć jest sędzia, prokurator lub referendarz sądowy delegowany do 

Krajowej Szkoły. 

5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia 

koordynatora zajęć w wymiarze nie większym niż 40% wynagrodzenia zasadniczego 



- 49 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

sędziego i prokuratora w stawce pierwszej, uwzględniając zakres obowiązków 

koordynatora zajęć i nakład jego pracy.> 

 

[Art. 53a. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia do zaopiniowania Radzie kandydatów na 

wykładowców Krajowej Szkoły. 

2. Kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 

Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości i Prokuratorowi 

Generalnemu.] 

<Art. 53a. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Radzie do zaopiniowania kandydatów na 

wykładowców Krajowej Szkoły spośród osób, które zgłosiły swoją kandydaturę do 

prowadzenia zajęć w Krajowej Szkole. 

2. Kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły zaopiniowanych przez Radę 

Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości.> 

 

Art. 53b. 

[1. Minister Sprawiedliwości może zgłosić sprzeciw wobec kandydatów na wykładowców 

Krajowej Szkoły niebędących prokuratorami lub prokuratorami w stanie spoczynku w 

terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu kandydatów. Sprzeciw jest wiążący. 

2. Prokurator Generalny może zgłosić sprzeciw wobec kandydatów na wykładowców 

Krajowej Szkoły będących prokuratorami lub prokuratorami w stanie spoczynku w 

terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu kandydatów. Sprzeciw jest wiążący.] 

<1. Minister Sprawiedliwości może zgłosić sprzeciw wobec kandydatów na 

wykładowców Krajowej Szkoły w terminie 21 dni od dnia przedstawienia mu 

kandydatów. Sprzeciw jest wiążący. 

2. W przypadku kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły będących 

prokuratorami lub prokuratorami w stanie spoczynku decyzję w sprawie zgłoszenia 

sprzeciwu Minister Sprawiedliwości podejmuje, po zasięgnięciu opinii Prokuratora 

Krajowego, w terminie 21 dni od dnia przedstawienia mu kandydatów. Sprzeciw jest 

wiążący.> 

<3. Niezajęcie stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, oznacza brak 

sprzeciwu. 
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4. Kandydat na wykładowcę, wobec którego nie zgłoszono sprzeciwu, wchodzi w skład 

kadry dydaktycznej Krajowej Szkoły. 

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Krajowej Szkoły może ponownie 

przedstawić Radzie kandydata na wykładowcę Krajowej Szkoły do zaopiniowania. 

Przepisy ust. 1–4 oraz art. 53a ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

 

[Art. 53c. 

 Dyrektor Krajowej Szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć kandydatom na wykładowców, 

wobec których nie zgłoszono sprzeciwu.] 

 

<Art. 53d. 

 Sędziom i prokuratorom będącym wykładowcami w Krajowej Szkole na czas 

prowadzenia zajęć w Krajowej Szkole przysługuje zwolnienie z obowiązku świadczenia 

pracy w sądzie lub prokuraturze w wymiarze do 6 dni w stosunku rocznym, bez 

zachowania prawa do wynagrodzenia. 

Art. 53e. 

1. Wykładowcy Krajowej Szkoły podlegają opiniowaniu przez Radę w zakresie 

należytego wypełniania obowiązków wykładowcy i przydatności do realizacji procesów 

dydaktycznych Krajowej Szkoły. 

2. Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Radzie do zaopiniowania wykładowcę 

Krajowej Szkoły nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni przed upływem 3 lat 

od wydania przez Radę poprzedniej opinii o tym wykładowcy. 

3. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach lub na wniosek Ministra 

Sprawiedliwości Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Radzie wykładowcę Krajowej 

Szkoły do zaopiniowania przed terminem, o którym mowa w ust 2. 

4. Rada wydaje opinię o wykładowcy Krajowej Szkoły w terminie 60 dni od dnia 

przedstawienia wykładowcy do zaopiniowania. 

5. Wykładowców Krajowej Szkoły zaopiniowanych przez Radę Dyrektor Krajowej 

Szkoły przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości. Przepisy art. 53b ust. 1–4 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Wykładowca Krajowej Szkoły, wobec którego został zgłoszony sprzeciw, zostaje 

wyłączony ze składu kadry dydaktycznej Krajowej Szkoły.> 
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Art. 54. 

1. W Krajowej Szkole mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni oraz pracownicy 

obsługi. 

<1a. Pracownik Krajowej Szkoły nie może podejmować dodatkowego zarobkowego 

zajęcia ani zatrudnienia bez pisemnej zgody Dyrektora Krajowej Szkoły. 

1b. Pracownik Krajowej Szkoły nie może wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z 

obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy lub podważających zaufanie do 

Krajowej Szkoły.> 

[2. Do pracowników Krajowej Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy art. 9-11, art. 12-12c i 

art. 14a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz art. 

10, art. 17 ust. 1-3, art. 22, art. 23, art. 26-28 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o 

pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511, 2074 i 2261). Do 

pracowników administracyjnych stosuje się odpowiednio także art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 

16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.] 

<2. Do pracowników Krajowej Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy art. 9, art. 10, 

art. 12–12c i art. 14a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i 

prokuratury oraz art. 10, art. 17 ust. 1–3, art. 22, art. 23 i art. 26–28 ustawy z dnia 16 

września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511, 

2074 i 2261).>  

Art. 56. 

[1. Dyrektor Krajowej Szkoły przetwarza dane osobowe aplikantów, kandydatów na 

aplikantów, wykładowców oraz kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły, a także 

osób objętych szkoleniem lub doskonaleniem zawodowym prowadzonym przez Krajową 

Szkołę, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Krajowej Szkoły.] 

<1. Dyrektor Krajowej Szkoły przetwarza dane osobowe aplikantów, kandydatów na 

aplikantów, wykładowców, kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły oraz 

osób objętych szkoleniem lub doskonaleniem zawodowym prowadzonym przez 

Krajową Szkołę, a także dane osobowe zawarte w aktach udostępnianych Krajowej 

Szkole dla celów dydaktycznych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

Krajowej Szkoły.> 

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepis art. 43 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922) stosuje się odpowiednio. 
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[Art. 65. 

1. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołana osoba, która spełnia 

wymagania określone w art. 61 § 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o 

ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i pracowała w 

charakterze asesora sądowego co najmniej przez 3 lata. 

2. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołana osoba mianowana na 

stanowisko asesora sądowego w okresie od 5 listopada 2005 r. do 4 listopada 2007 r., 

jeżeli spełnia wymagania określone w art. 61 § 1 pkt 1-4 i pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

ukończyła 28 lat i pracowała w charakterze asesora sądowego co najmniej przez rok. 

3. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołana osoba, która spełnia 

wymagania określone w art. 61 § 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o 

ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ukończyła aplikację 

sądową i złożyła egzamin sędziowski na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy, a po złożeniu tego egzaminu była zatrudniona na 

stanowisku: 

1)   referendarza sądowego co najmniej przez okres 2 lat w pełnym wymiarze czasu pracy 

lub 

2)   asystenta sędziego co najmniej przez okres 2 lat w pełnym wymiarze czasu pracy. 

4. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołana osoba, która nie ukończyła 

aplikacji sądowej lub prokuratorskiej albo aplikacji określonej w art. 149 § 1 pkt 5 ustawy 

z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 61 § 1 pkt 1-6 tej ustawy i 

była zatrudniona na stanowisku: 

1)   referendarza sądowego co najmniej przez okres 6 lat w pełnym wymiarze czasu pracy 

albo 

2)   asystenta sędziego co najmniej przez okres 6 lat w pełnym wymiarze czasu pracy. 

5. Do okresu, o którym mowa w ust. 3 i 4, wlicza się okresy pracy odpowiednio na stanowisku 

asystenta sędziego albo referendarza sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy. 

6. W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy okres, o którym 

mowa w ust. 3-5, wydłuża się proporcjonalnie. 
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7. Warunkiem powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego jest zajmowanie 

stanowiska określonego w ust. 3-4 w okresie 3 lat przed dniem zgłoszenia na wolne 

stanowisko sędziowskie.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2062, z późn. zm.) 

Art. 2. 

[§ 1. Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie, a w sądach 

rejonowych także asesorzy sądowi z wyłączeniem stosowania tymczasowego aresztowania 

w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowań upadłościowych i 

restrukturyzacyjnych.] 

<§ 1. Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.> 

<§ 1a. W sądach rejonowych zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują 

także asesorzy sądowi, którym powierzono pełnienie obowiązków sędziego, z 

wyłączeniem: 

1) stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym wobec 

zatrzymanego przekazanego do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie 

tymczasowego aresztowania; 

2) rozpoznawania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub 

dochodzenia, na postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i na 

postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw; 

3) rozstrzygania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.> 

§ 2. Zadania z zakresu ochrony prawnej, inne niż wymiar sprawiedliwości, wykonują w 

sądach referendarze sądowi i starsi referendarze sądowi. Ilekroć w przepisach jest mowa o 

referendarzach sądowych, rozumie się przez to także starszych referendarzy sądowych. 

[§ 2a. Zadania, o których mowa w § 2, mogą wykonywać sędziowie oraz asesorzy sądowi, 

jeżeli ich wykonywanie przez referendarzy sądowych nie jest możliwe.] 

<§ 2a. Zadania, o których mowa w § 2, mogą wykonywać asesorzy sądowi. Zadania te 

mogą wykonywać również sędziowie, jeżeli ich wykonywanie przez referendarzy 

sądowych lub asesorów sądowych nie jest możliwe.> 
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Art. 11. 

§ 1. Sądy dzielą się na wydziały. 

[§ 2. Wydziałem kieruje przewodniczący wydziału, którym jest prezes albo wiceprezes sądu 

lub inny sędzia albo asesor sądowy. 

§ 2a. Przewodniczącym wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału gospodarczego do spraw 

rejestru zastawów jest referendarz sądowy. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, 

biorąc pod uwagę racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego oraz 

potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami, funkcję przewodniczącego wydziału ksiąg 

wieczystych można powierzyć sędziemu lub asesorowi sądowemu.] 

<§ 2. Wydziałem kieruje przewodniczący wydziału, którym jest prezes albo wiceprezes 

sądu lub inny sędzia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, biorąc pod uwagę 

racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego oraz potrzeby 

wynikające z obciążenia zadaniami, funkcję przewodniczącego wydziału można 

powierzyć asesorowi sądowemu. 

§ 2a. Przewodniczącym wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału gospodarczego do 

spraw rejestru zastawów jest referendarz sądowy. W przypadkach szczególnie 

uzasadnionych, biorąc pod uwagę racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa 

powszechnego oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami, funkcję 

przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych można powierzyć sędziemu.> 

§ 3. Funkcję przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym i okręgowym powierza 

prezes tego sądu, a w sądzie rejonowym, na wniosek prezesa tego sądu, prezes 

przełożonego sądu okręgowego. Przed powierzeniem funkcji przewodniczącego wydziału 

prezes zasięga opinii właściwego kolegium sądu. Negatywna opinia kolegium jest dla 

prezesa sądu wiążąca. 

§ 3a. Funkcję przewodniczącego wydziału powierza się na czas określony, nie dłuższy niż 

trzy lata. Zwolnienie z funkcji przewodniczącego wydziału, przed upływem tego okresu, 

może nastąpić po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu. Przed zasięgnięciem 

opinii prezes sądu poucza o możliwości złożenia wyjaśnień na piśmie, w terminie siedmiu 

dni od dnia otrzymania pouczenia. Posiedzenie kolegium odbywa się nie wcześniej niż po 

wpłynięciu wyjaśnień lub bezskutecznym upływie terminu do ich złożenia. 

§ 3b. W przypadku łączenia funkcji przewodniczącego wydziału z funkcją prezesa albo 

wiceprezesa sądu, funkcję przewodniczącego wydziału powierza się na okres 

odpowiadający kadencji prezesa albo wiceprezesa sądu. 
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§ 4. (uchylony) 

[§ 5. Prezes sądu może powierzyć sędziemu, a w sądzie rejonowym także asesorowi 

sądowemu, funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału, jeżeli przemawiają za tym 

wielkość lub zakres zadań wydziału. W wydziale ksiąg wieczystych oraz w wydziale 

gospodarczym do spraw rejestrowych funkcję zastępcy przewodniczącego powierza się 

referendarzowi sądowemu. Przepisy § 3 i 3a stosuje się odpowiednio.] 

<§ 5. Prezes sądu może powierzyć sędziemu funkcję zastępcy przewodniczącego 

wydziału, jeżeli przemawiają za tym wielkość lub zakres zadań wydziału. W 

wydziale ksiąg wieczystych oraz wydziale gospodarczym do spraw rejestrowych 

funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału powierza się referendarzowi 

sądowemu. Przepisy § 3 i 3a stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 16. 

§ 1. Sąd okręgowy dzieli się na wydziały: 

1)   cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw 

dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i 

psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych 

ustaw oraz spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich; 

2)   karny - do spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń 

lustracyjnych. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

§ 4a. W sądzie okręgowym może zostać utworzony wydział: 

1)   pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych - do spraw 

odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych; 

2)   gospodarczy - do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa 

gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych 

ustaw; 

3)    
(1)

 kontroli danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych - do spraw 

związanych z kontrolą pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i 

internetowych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną, 

Centralne Biuro Antykorupcyjne i Służbę Celno-Skarbową. 
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§ 4b. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych oraz spraw 

gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących 

do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, należących do właściwości sądu 

okręgowego, w którym nie utworzono odrębnego wydziału do tych spraw, Minister 

Sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi okręgowemu, działającemu na obszarze tej 

samej apelacji, w trybie określonym w art. 20. 

[§ 5. W Sądzie Okręgowym w Warszawie działają ponadto jako wydziały: 

1)   odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji 

energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego (sąd ochrony konkurencji i 

konsumentów); 

2)   odrębna jednostka organizacyjna do spraw rejestrowych powierzonych temu sądowi na 

podstawie odrębnych przepisów; 

3)   odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony wspólnotowych znaków 

towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych (sąd wspólnotowych znaków 

towarowych i wzorów przemysłowych).] 

§ 6. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, wskazuje wydział sądu okręgowego 

rozpoznający środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym. 

 

Art. 20. 

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze 

rozporządzeń: 

1)   tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości, 

2)   może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw z zakresu prawa 

pracy lub ubezpieczeń społecznych z właściwości lub części obszarów właściwości 

innych sądów okręgowych, działających na obszarze tej samej apelacji, a jednemu sądowi 

rejonowemu - rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z 

właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w 

tym samym okręgu sądowym, 

3)   może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw gospodarczych oraz 

innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących do sądu 

gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, z właściwości lub części obszarów 

właściwości innych sądów okręgowych, działających na obszarze tej samej apelacji, a 

jednemu sądowi rejonowemu - rozpoznawanie spraw gospodarczych oraz innych spraw z 
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zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących do sądu gospodarczego na 

podstawie odrębnych ustaw, z właściwości lub części obszarów właściwości innych 

sądów rejonowych, 

4)   może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą 

oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych, działających na 

obszarze tej samej apelacji, 

5)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw z zakresu prawa 

rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych 

nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i 

psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych 

ustaw, z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, 

działających w tym samym okręgu sądowym, 

6)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu prowadzenie ksiąg wieczystych z 

właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w 

tym samym okręgu sądowym, 

7)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym z właściwości innych sądów rejonowych, 

8)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie wniosków o nadanie 

klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, Europejski 

Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz wyrokom 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z właściwości innych sądów 

rejonowych<,> 

<9) wyznacza jeden sąd okręgowy właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony 

unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych (sąd unijnych znaków 

towarowych i wzorów wspólnotowych)> 

- kierując się potrzebą zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, przez dostosowanie 

liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do zakresu obciążenia wpływem 

spraw, a także uwzględniając ekonomię postępowania sądowego, w celu zagwarantowania 

realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie. 

 

Art. 20a. 

 § 1. Minister Sprawiedliwości, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr 

sądownictwa powszechnego, potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami 
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poszczególnych sądów, przydziela nowe stanowiska sędziowskie oraz asesorskie 

poszczególnym sądom. 

[§ 2. W razie zwolnienia stanowiska sędziowskiego lub asesorskiego w sądzie działającym na 

obszarze danej apelacji prezes sądu apelacyjnego, w terminie czternastu dni od dnia 

zwolnienia stanowiska, zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości. Minister 

Sprawiedliwości, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia, na podstawie kryteriów wymienionych w § 1, przydziela stanowisko do 

danego albo innego sądu albo stanowisko znosi.] 

<§ 2. W razie zwolnienia stanowiska sędziowskiego lub asesorskiego w sądzie 

działającym na obszarze danej apelacji prezes sądu apelacyjnego, w terminie 

czternastu dni od dnia zwolnienia stanowiska, zawiadamia o tym Ministra 

Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości, na podstawie kryteriów, o których mowa 

w § 1, oraz mając na względzie zapewnienie stanowisk asesorskich egzaminowanym 

aplikantom aplikacji sędziowskiej: 

1) przydziela stanowisko danemu albo innemu sądowi, w razie potrzeby po 

przekształceniu odpowiednio w stanowisko sędziowskie lub asesorskie, albo 

2) stanowisko znosi.> 

§ 2a. W razie planowanego zwolnienia stanowiska sędziowskiego w sądzie działającym na 

obszarze danej apelacji przez sędziego, który przechodzi w stan spoczynku po osiągnięciu 

wymaganego wieku, prezes sądu apelacyjnego, nie później niż na pięć miesięcy przed 

zwolnieniem stanowiska, zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości. Przepis § 2 zdanie 

drugie stosuje się odpowiednio. 

<§ 2b. W przypadku przydzielenia stanowiska asesorskiego Minister Sprawiedliwości 

przydziela stanowisko wydziałowi lub wydziałom po zasięgnięciu opinii prezesa 

właściwego sądu. Przepis art. 22a § 4 stosuje się odpowiednio.> 

[§ 3. Minister Sprawiedliwości przekształca w stanowisko: 

1)    asesorskie - co drugie stanowisko sędziowskie przydzielone do danego sądu rejonowego, 

a także wolne stanowisko sędziowskie, które nie zostało obsadzone w danym sądzie 

rejonowym; 

2)    sędziowskie - zwalniane stanowisko asesorskie. 

§ 4. O stanowiskach, o których mowa w § 2-3, Minister Sprawiedliwości niezwłocznie 

obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
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§ 5. O wolnym stanowisku sędziowskim oraz stanowisku asesorskim nie obwieszcza się, jeżeli 

jego obsadzenie następuje w drodze przeniesienia służbowego sędziego równorzędnego 

sądu lub w trybie określonym w art. 74 albo przeniesienia służbowego asesora 

sądowego.] 

<§ 3. Stanowisko asesorskie przekształca się z mocy prawa w stanowisko sędziowskie z 

chwilą powołania zajmującego je asesora sądowego do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziowskim. 

§ 4. O wolnych stanowiskach sędziowskich Minister Sprawiedliwości obwieszcza w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

§ 5. O wolnym stanowisku sędziowskim nie obwieszcza się, jeżeli jego obsadzenie 

następuje w drodze przeniesienia służbowego sędziego równorzędnego sądu lub w 

trybie określonym w art. 74 albo przeniesienia służbowego asesora sądowego.> 

 

Art. 22. 

§ 1. Prezes sądu: 

1)   kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do 

kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności: 

a)  kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2, 

b)   jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, 

asystentów sędziów danego sądu oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu 

sądowych specjalistów, 

c)   powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i 

zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej; 

2)    dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego 

jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w 

razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego; 

3)   pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych. 

§ 1a. (uchylony). 

[§ 1b. Prezes sądu okręgowego jest zwierzchnikiem służbowym aplikantów aplikacji 

sędziowskiej zatrudnionych w danym sądzie.] 

§ 2. W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega 

prezesowi sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości. 
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§ 3. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. (uchylony). 

Art. 22a. 

§ 1. Prezes sądu apelacyjnego w sądzie apelacyjnym, a prezes sądu okręgowego w sądzie 

okręgowym i w sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym, ustala, po 

zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu, najpóźniej do końca listopada każdego 

roku, podział czynności, który obejmuje: 

1)   decyzje w przedmiocie przydziału sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych 

do wydziałów sądu oraz zakresu ich obowiązków, 

2)   określenie zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom, asesorom sądowym i 

referendarzom sądowym, chyba że zasady te określają przepisy odrębne, 

3)   określenie zasad zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych 

- przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów i asesorów sądowych w rozpoznawaniu 

poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego rozmieszczenia 

sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w wydziałach sądu i 

równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego 

postępowania sądowego. 

<§ 1a. Asesorów sądowych przydziela się do wydziałów, zgodnie z wyborem dokonanym 

w trybie art. 33a ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146 i …).> 

§ 2. Do wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału gospodarczego do spraw rejestru 

zastawów przydziela się wyłącznie referendarzy sądowych, chyba że nie jest to możliwe. 

§ 3. Jeżeli do wydziałów, o których mowa w § 2, przydzielono wyłącznie referendarzy 

sądowych, czynności, do których referendarze nie są uprawnieni, włącza się do zakresu 

obowiązków sędziów i asesorów sądowych orzekających w innych wydziałach. 

[§ 4. Prezes sądu może ustalić nowy podział czynności w całości lub w części w każdym 

czasie, jeżeli przemawiają za tym względy, o których mowa w § 1.] 

<§ 4. Prezes sądu może ustalić nowy podział czynności w całości lub części w każdym 

czasie, jeżeli przemawiają za tym względy, o których mowa w § 1. W przypadku 

asesorów sądowych, o których mowa w § 1a, zmiana zakresu obowiązków 

skutkująca przeniesieniem do innego wydziału sądu jest możliwa w przypadkach 
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szczególnie uzasadnionych, nie wcześniej niż po upływie roku służby i tylko raz w 

okresie powierzenia pełnienia obowiązków sędziego.> 

§ 5. Sędzia lub asesor sądowy, w przypadku zmiany podziału czynności skutkującej zmianą 

zakresu jego obowiązków, w szczególności przeniesieniem do innego wydziału sądu, 

może odwołać się do kolegium sądu apelacyjnego, w terminie siedmiu dni od dnia 

otrzymania nowego zakresu obowiązków. 

§ 6. Kolegium sądu niezwłocznie podejmuje uchwałę uwzględniającą albo oddalającą 

odwołanie sędziego lub asesora sądowego, mając na uwadze względy, o których mowa w 

§ 1. Przed podjęciem uchwały kolegium wysłucha sędziego lub asesora sądowego, jeżeli 

odwołanie zawiera taki wniosek i sędzia lub asesor sądowy mogą stawić się na 

posiedzenie kolegium. Do czasu podjęcia uchwały sędzia lub asesor sądowy wykonuje 

obowiązki dotychczasowe. 

Art. 31. 

§ 1. Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto: 

1)   wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika 

szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w 

sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji; 

2)   rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów; 

3)   wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1; 

4)    wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów 

rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym; 

[4a)   wyraża opinię o kandydatach na stanowisko asesora sądowego;] 

5)    wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających 

zasady etyki; 

6)   wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, 

prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości. 

§ 2. W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może 

zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów. 

§ 3. (uchylony). 

Art. 31a. 

§ 1. Dyrektor sądu: 

1)   kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1; 
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2)   wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi 

jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania 

mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach; 

[3)   jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz 

reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, 

asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów 

oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej; 

4)   określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych 

stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem 

sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, 

asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej;] 

<3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz 

reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, 

asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów 

sędziów oraz kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych 

specjalistów; 

4) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych 

stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, 

z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów 

zawodowych i asystentów sędziów;> 

5)   reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu; 

6)   dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 

2 tej ustawy. 

§ 2. Dyrektor sądu apelacyjnego sporządza roczne sprawozdanie z działalności sądów 

działających na obszarze apelacji, w zakresie powierzonych mu zadań, na podstawie 

sprawozdań z działalności sądów okręgowych lub rejonowych, sporządzonych przez 

dyrektorów tych sądów, w zakresie powierzonych im zadań. 

§ 3. W terminie do końca kwietnia każdego roku dyrektor sądu apelacyjnego, za 

pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego 

sędziów apelacji, przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie za rok poprzedni. 
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Art. 37. 

[§ 1. Czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego prezes sądu może 

powierzyć sędziemu wizytatorowi, a także, z zastrzeżeniem art. 37c, wiceprezesowi sądu, 

przewodniczącemu wydziału, a także, w uzasadnionych przypadkach, innemu 

wyznaczonemu sędziemu, asesorowi sądowemu lub referendarzowi sądowemu. Osoby 

sprawujące wewnętrzny nadzór administracyjny mają prawo wglądu w czynności sądów, 

mogą żądać wyjaśnień oraz usunięcia uchybień oraz być obecne na rozprawie toczącej się 

z wyłączeniem jawności.] 

<§ 1. Czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego prezes sądu może 

powierzyć sędziemu wizytatorowi, a także, z zastrzeżeniem art. 37c, wiceprezesowi 

sądu, przewodniczącemu wydziału, a także, w uzasadnionych przypadkach, innemu 

wyznaczonemu sędziemu lub referendarzowi sądowemu. Osoby sprawujące 

wewnętrzny nadzór administracyjny mają prawo wglądu w czynności sądów, mogą 

żądać wyjaśnień oraz usunięcia uchybień oraz być obecne na rozprawie toczącej się z 

wyłączeniem jawności.> 

§ 2. Czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego, o których mowa w art. 

37b § 1 pkt 2, prezes sądu może powierzyć inspektorowi do spraw biurowości. 

§ 3. Prezes sądu uchyla czynności administracyjne niezgodne z prawem, naruszające 

sprawność postępowania sądowego lub z innych przyczyn niecelowe. 

§ 4. W przypadku stwierdzenia uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego, 

prezes sądu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia 

powzięcia wiadomości o uchybieniu, może zwrócić na nie uwagę na piśmie i żądać 

usunięcia skutków tego uchybienia. Sędzia lub asesor sądowy, którego dotyczy zwrócona 

uwaga, może w terminie siedmiu dni od dnia zwrócenia uwagi złożyć prezesowi sądu 

pisemne zastrzeżenie. Przepis art. 108 § 1 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. W przypadku złożenia zastrzeżenia prezes sądu w terminie czternastu dni od dnia 

złożenia zastrzeżenia uchyla uwagę albo przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi 

dyscyplinarnemu, zawiadamiając sędziego lub asesora sądowego o sposobie rozpatrzenia 

zastrzeżenia. 

§ 6. Do akt osobowych sędziego lub asesora sądowego dołącza się odpis pisma zawierającego 

stwierdzenie uchybienia i zwrócenie uwagi, jednak nie wcześniej niż po bezskutecznym 

upływie terminu do złożenia zastrzeżenia, a w przypadku jego złożenia - po 

uprawomocnieniu się uchwały sądu dyscyplinarnego odmawiającej uwzględnienia 
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zastrzeżenia. W takim przypadku do akt osobowych sędziego lub asesora sądowego 

dołącza się także odpis pisma zawierającego zastrzeżenie oraz odpis uchwały sądu 

dyscyplinarnego odmawiającej uwzględnienia zastrzeżenia. Jeżeli zastrzeżenie sędziego 

lub asesora sądowego zostało uwzględnione, dokumentów dotyczących zwrócenia uwagi 

nie dołącza się do akt osobowych sędziego lub asesora sądowego i nie dokonuje się 

wzmianki w wykazie służbowym, o którym mowa w art. 67 § 1. 

[§ 7. Po upływie pięciu lat od dnia zwrócenia uwagi, na wniosek sędziego, a w przypadku 

asesora sądowego z urzędu, prezes sądu zarządza usunięcie z jego akt osobowych 

dokumentów, o których mowa w § 6. Jednocześnie z usunięciem dokumentów z akt 

osobowych, wszelkie dane dotyczące zwrócenia uwagi usuwa się z wykazu służbowego, o 

którym mowa w art. 67 § 1. Jeżeli jednak w tym okresie stwierdzono kolejne uchybienie w 

zakresie sprawności postępowania sądowego, skutkujące zwróceniem uwagi lub wytknięto 

uchybienie w trybie art. 40 § 1, jest dopuszczalne tylko jednoczesne usunięcie wszystkich 

dokumentów i danych.] 

<§ 7. Po upływie pięciu lat od dnia zwrócenia uwagi prezes sądu, z urzędu, zarządza 

usunięcie z akt osobowych sędziego lub asesora sądowego dokumentów, o których 

mowa w § 6. Jednocześnie z usunięciem dokumentów z akt osobowych, wszelkie dane 

dotyczące zwrócenia uwagi usuwa się z wykazu służbowego, o którym mowa w art. 

67 § 1. Jeżeli jednak w tym okresie stwierdzono kolejne uchybienie w zakresie 

sprawności postępowania sądowego, skutkujące zwróceniem uwagi, lub wytknięto 

uchybienie w trybie art. 40 § 1, dopuszczalne jest tylko jednoczesne usunięcie 

wszystkich dokumentów i danych.> 

§ 8. Prezes sądu przełożonego niezwłocznie zawiadamia prezesa sądu podlegającego jego 

nadzorowi o stwierdzonych uchybieniach w działaniu tego sądu. W razie stwierdzenia 

istotnych uchybień w działaniu sądu, prezes tego sądu niezwłocznie zawiadamia o 

stwierdzonych uchybieniach prezesa sądu przełożonego, a prezes sądu apelacyjnego - 

Ministra Sprawiedliwości; równocześnie prezes sądu informuje o działaniach podjętych w 

celu usunięcia uchybień. 

Art. 37c. 

 § 1. Wizytacje poszczególnych wydziałów sądów przeprowadza się co cztery lata. 

§ 2. Wizytacje wydziałów sądu apelacyjnego lub sądu okręgowego przeprowadzają sędziowie 

wizytatorzy zajmujący stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. 
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§ 3. Wizytacje wydziałów sądu rejonowego przeprowadzają sędziowie wizytatorzy zajmujący 

stanowisko sędziego sądu okręgowego. 

§ 4. Wizytacji wydziału sądu nie może przeprowadzać sędzia wizytator, będący małżonkiem, 

krewnym albo powinowatym jednego z sędziów lub asesorów sądowych przydzielonych 

do wydziału lub pozostający z jednym z sędziów lub asesorów sądowych w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności sędziego wizytatora. 

[§ 5. Ten sam sędzia wizytator nie może przeprowadzać dwóch kolejnych wizytacji tego 

samego wydziału.] 

§ 6. O planowanej wizytacji zawiadamia się prezesa sądu i przewodniczącego wydziału co 

najmniej na trzydzieści dni przed przystąpieniem do jej przeprowadzenia. 

 

Art. 40. 

§ 1. Sąd apelacyjny lub sąd okręgowy jako sąd odwoławczy, w razie stwierdzenia przy 

rozpoznawaniu sprawy oczywistej obrazy przepisów, niezależnie od innych uprawnień, 

wytyka uchybienie właściwemu sądowi. Przed wytknięciem uchybienia poucza się 

sędziego, asesora sądowego wchodzących w skład sądu orzekającego w pierwszej 

instancji o możliwości złożenia na piśmie wyjaśnień w terminie siedmiu dni. Stwierdzenie 

i wytknięcie uchybienia nie wpływa na rozstrzygnięcie sprawy. 

§ 2. O wytknięciu uchybienia sąd apelacyjny lub sąd okręgowy, o którym mowa w § 1, 

zawiadamia prezesa właściwego sądu, a w przypadkach poważniejszych uchybień - także 

Ministra Sprawiedliwości. 

§ 3. Odpis postanowienia sądu apelacyjnego lub sądu okręgowego jako sądu odwoławczego, 

zawierającego wytknięcie uchybienia, dołącza się do akt osobowych sędziego lub asesora 

sądowego. Do akt osobowych dołącza się także złożone przez sędziego lub asesora 

sądowego wyjaśnienia. 

[§ 4. Po upływie pięciu lat od wytknięcia uchybienia w trybie określonym w § 1, na wniosek 

sędziego, a w przypadku asesora sądowego z urzędu, prezes sądu zarządza usunięcie z akt 

osobowych dokumentów, o których mowa w § 3. Jednocześnie z usunięciem dokumentów z 

akt osobowych wszelkie dane dotyczące wytknięcia uchybienia usuwa się z wykazu 

służbowego, o którym mowa w art. 67 § 1. Jeżeli jednak w tym okresie stwierdzono 

kolejną oczywistą obrazę przepisów przy rozpoznawaniu sprawy przez sąd odwoławczy, 
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skutkującą wytknięciem uchybienia, lub zwrócono uwagę w trybie art. 37 § 4, 

dopuszczalne jest tylko jednoczesne usunięcie wszystkich dokumentów i danych.] 

<§ 4. Po upływie pięciu lat od wytknięcia uchybienia w trybie określonym w § 1 prezes 

sądu, z urzędu, zarządza usunięcie z akt osobowych sędziego lub asesora sądowego 

dokumentów, o których mowa w § 3. Jednocześnie z usunięciem dokumentów z akt 

osobowych wszelkie dane dotyczące wytknięcia uchybienia usuwa się z wykazu 

służbowego, o którym mowa w art. 67 § 1. Jeżeli jednak w tym okresie stwierdzono 

kolejną oczywistą obrazę przepisów przy rozpoznawaniu sprawy przez sąd 

odwoławczy, skutkującą wytknięciem uchybienia, lub zwrócono uwagę w trybie art. 

37 § 4, dopuszczalne jest tylko jednoczesne usunięcie wszystkich dokumentów i 

danych.> 

Art. 41. 

[§ 1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, 

w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych 

określający wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania sądów, porządek 

czynności w sądach, porządek urzędowania organów sądów i wykonywania zadań 

sędziów i asesorów sądowych pełniących funkcje kierownicze, tok czynności 

administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów, dopuszczalne systemy i 

rozkład czasu urzędowania oraz warunki udostępniania pomieszczeń dla uczestników 

postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach, uwzględniając zasady 

sprawności, racjonalności, ekonomicznego i szybkiego działania oraz potrzeby 

zapewnienia rzetelnego wykonywania zadań powierzonych sądom.] 

<§ 1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, 

określi, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania sądów 

powszechnych określający wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania 

sądów, porządek czynności w sądach, porządek urzędowania organów sądów 

i wykonywania zadań sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych 

pełniących funkcje kierownicze, tok czynności administracyjnych w sprawach 

należących do właściwości sądów, dopuszczalne systemy i rozkład czasu urzędowania 

oraz warunki udostępniania pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i 

innych osób przebywających w sądach, uwzględniając zasady sprawności, 

racjonalności, ekonomicznego i szybkiego działania oraz potrzeby zapewnienia 

rzetelnego wykonywania zadań powierzonych sądom.> 
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§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe czynności 

sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w 

stosunkach międzynarodowych, w tym: uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do 

użytku za granicą, sposób wykonywania czynności dotyczących osób korzystających z 

immunitetów i przywilejów dyplomatycznych i konsularnych oraz czynności z udziałem 

tych osób, czynności związane ze stawiennictwem przed sądami, tryb ustalania 

obywatelstwa, szczegółowy tryb występowania o pomoc prawną i udzielania takiej 

pomocy sądom i innym organom państw obcych oraz szczegółowy tryb występowania o 

wydanie osób ściganych lub skazanych oraz inne formy współpracy w sprawach karnych. 

 

Art. 45. 

[§ 1. Sędziego lub asesora sądowego w jego czynnościach może zastąpić sędzia lub asesor 

sądowy tego samego sądu, a także sędzia lub asesor sądowy innego sądu, delegowany 

odpowiednio na podstawie art. 77 § 1 lub 8 albo art. 106zb.] 

<§ 1. Sędziego lub asesora sądowego w jego czynnościach może zastąpić sędzia lub 

asesor sądowy tego samego sądu, a także sędzia delegowany na podstawie art. 77 § 1 

albo 8.> 

§ 2. Zastąpienie, o którym mowa w § 1, może nastąpić na podstawie zarządzenia 

przewodniczącego wydziału lub prezesa sądu, wydanego na wniosek sędziego lub asesora 

sądowego albo z urzędu, w celu zapewnienia sprawności postępowania. 

<§ 3. W sprawach rozpoznawanych w składzie jednego sędziego sędzia może powierzyć 

aplikantowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, po 24 miesiącach aplikacji 

sędziowskiej, prowadzenie pod swoim nadzorem poszczególnych czynności w trakcie 

posiedzenia jawnego lub rozprawy, w tym zadawanie pytań świadkom, biegłym i 

stronom oraz innym osobom wysłuchiwanym przez sąd, z wyłączeniem możliwości 

wydawania orzeczeń.> 

Art. 46. 

[§ 1. W składzie sądu może brać udział tylko jeden sędzia lub asesor sądowy innego sądu. 

Sędzia sądu niższego nie może być przewodniczącym składu sądu. Minister 

Sprawiedliwości może jednak przyznać sędziemu sądu rejonowego, delegowanemu do 

sądu okręgowego, prawo przewodniczenia w sprawach rozpoznawanych przez ten sąd w 

pierwszej instancji, w składzie jednego sędziego i dwóch ławników albo w składzie 

jednego sędziego.] 
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<§ 1. W składzie sądu może brać udział tylko jeden sędzia innego sądu. Sędzia sądu 

niższego nie może być przewodniczącym składu sądu. Minister Sprawiedliwości 

może jednak przyznać sędziemu sądu rejonowego, delegowanemu do sądu 

okręgowego, prawo przewodniczenia w sprawach rozpoznawanych przez ten sąd w 

pierwszej instancji, w składzie jednego sędziego i dwóch ławników albo w składzie 

jednego sędziego.> 

§ 2. W tym samym składzie sądu nie mogą brać udziału osoby, o których mowa w art. 6. 

 

Art. 57a. 

[§ 1. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko sędziego sądu 

powszechnego, sędziego sądu administracyjnego, sędziego sądu wojskowego, asesora 

sądowego albo referendarza sądowego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt 

stu spraw sądowych różnych kategorii, w których rozpoznawaniu brał udział, a w 

przypadku mniejszej liczby spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw. 

§ 2. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko prokuratora albo 

asesora prokuratorskiego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw, w 

których prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akt 

oskarżenia lub środki zaskarżenia albo występował przed sądem lub składał pisma 

procesowe, a w przypadku mniejszej liczby spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw.] 

<§ 1. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko sędziego 

sądu powszechnego, sędziego sądu administracyjnego albo sędziego sądu 

wojskowego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych 

różnych kategorii, w których rozpoznawaniu brał udział, a w przypadku mniejszej 

liczby spraw – wykaz sygnatur akt wszystkich spraw. 

§ 2. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko prokuratora, 

do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw, w których prowadził lub 

nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akt oskarżenia lub środki 

zaskarżenia albo występował przed sądem lub składał pisma procesowe, a w 

przypadku mniejszej liczby spraw – wykaz sygnatur akt wszystkich spraw.> 

§ 3. 
(9)

 Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje zawód adwokata lub 

radcy prawnego albo zajmuje stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych różnych 

kategorii, w których występował w charakterze zastępcy procesowego, a jeżeli 
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występował w mniejszej liczbie spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw, ze 

wskazaniem sądów, w których sprawy te toczyły się lub toczą, a także odpisy wszystkich, 

jednak nie więcej niż stu, opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w 

związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa; starszy radca i radca Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa dołączają ponadto opinię przełożonego. 

§ 4. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje zawód notariusza, do karty 

zgłoszenia dołącza wykaz stu aktów notarialnych obejmujących różne kategorie spraw, a 

jeżeli sporządził mniejszą ich liczbę - wykaz wszystkich aktów. 

§ 5. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który ma tytuł naukowy profesora lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, do karty zgłoszenia dołącza 

wykaz publikacji wraz z opiniami recenzentów, jeżeli były sporządzone, odpisy 

sporządzonych opinii prawnych oraz charakterystykę osiągnięć w zakresie kształcenia 

kadr lub dorobku naukowego. 

[§ 6. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko asystenta 

sędziego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur stu projektów orzeczeń lub 

uzasadnień w sprawach różnych kategorii, a w przypadku mniejszej liczby projektów - 

wykaz sygnatur wszystkich projektów, natomiast na żądanie prezesa sądu kandydat składa 

projekty orzeczeń poświadczone przez sędziego, pod nadzorem którego wykonywał 

czynności.] 

[§ 7. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie zajmujący stanowisko sędziego, 

prokuratora, referendarza sądowego albo asystenta sędziego, który w okresie 

poprzedzającym obwieszczenie był delegowany do pełnienia czynności administracyjnych 

w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi 

Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej, do karty zgłoszenia dołącza także opis 

wykonywanych w okresie delegowania czynności wraz z opinią przełożonego.] 

<§ 7. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie zajmujący stanowisko sędziego albo 

prokuratora, który w okresie poprzedzającym obwieszczenie był delegowany do 

pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej 

jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego 

nadzorowanej, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw 

określonych w § 1 lub 2 lub spraw zarejestrowanych w referacie kandydata lub 

przez niego nadzorowanych w okresie delegowania, a także opis wykonywanych w 

okresie delegowania czynności wraz z opinią przełożonych.> 
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§ 8. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio w przypadku delegowania do pełnienia: 

1)   czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa; 

2)   czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury; 

3)   obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej; 

4)   obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa w ramach działań 

podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły 

międzynarodowe działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów 

konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską. 

§ 9. Przełożonym, o którym mowa w § 7, jest osoba kierująca jednostką, do której 

delegowanie nastąpiło, a w przypadku podziału tej jednostki na departamenty, biura albo 

inne równorzędne komórki organizacyjne - osoba kierująca taką komórką. Za 

przełożonego osoby kierującej daną jednostką lub komórką organizacyjną uznaje się 

osobę sprawującą funkcję nadrzędną. 

§ 10. 
(10)

 Do kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko prezesa 

lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się 

odpowiednio, stosownie do zawodu wykonywanego przed powołaniem na to stanowisko, 

przepisy § 1-5 lub 7. 

[§ 11. Do kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonywał więcej niż jeden z 

zawodów wskazanych w przepisach § 1-6 i 10, stosuje się przepisy § 1-7, z tym że łączna 

liczba zamieszczonych w wykazie sygnatur akt spraw lub odpisów opinii prawnych i 

innych dokumentów, o których mowa w tych przepisach, nie może przekraczać dwustu.] 

<§ 11. Do kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonywał więcej niż 

jeden z zawodów wskazanych w przepisach § 1–5 i 10, stosuje się przepisy § 1–5 i 7, z 

tym że łączna liczba zamieszczonych w wykazie sygnatur akt spraw lub odpisów 

opinii prawnych i innych dokumentów, o których mowa w tych przepisach, nie może 

przekraczać dwustu.> 

§ 12. Do karty zgłoszenia kandydat może dołączyć także inne dokumenty popierające jego 

kandydaturę, w szczególności opinie i rekomendacje. 
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Art. 57ac. 

[§ 1. Jeżeli zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie nie spełnia wymogów formalnych, o 

których mowa w art. 57 § 6 i 7 oraz art. 57a § 1-7, prezes właściwego sądu wzywa 

kandydata do jego uzupełnienia w terminie siedmiu dni. 

§ 2. Jeżeli swoją kandydaturę zgłosiła osoba, która nie spełnia warunków do objęcia 

stanowiska sędziego sądu powszechnego, o których mowa w art. 61 § 1 pkt 1 oraz 3-7 lub 

§ 2-5 albo w art. 63 i art. 64 ustawy oraz art. 65 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o 

Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2016 r. poz. 150, 178 i 633), albo 

zgłoszenie nastąpiło po upływie terminu, o którym mowa w art. 57 § 1, lub zgłoszenie nie 

zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie albo wobec zgłaszającego kandydaturę 

toczy się inne postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziowskim, właściwy prezes sądu zawiadamia zgłaszającego o pozostawieniu zgłoszenia 

bez rozpatrzenia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, podając przyczynę 

pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.] 

<§ 1. Jeżeli zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie nie spełnia wymogów 

formalnych, o których mowa w art. 57 § 6 i 7 oraz art. 57a § 1–5 i 7, prezes 

właściwego sądu wzywa kandydata do jego uzupełnienia w terminie siedmiu dni. 

§ 2. Jeżeli swoją kandydaturę zgłosiła osoba, która nie spełnia warunków do objęcia 

stanowiska sędziego sądu powszechnego, o których mowa w art. 61 § 1 pkt 1 oraz 3–7 

lub § 2 i 5 albo w art. 63 i art. 64, albo zgłoszenie nastąpiło po upływie terminu, o 

którym mowa w art. 57 § 1, lub zgłoszenie nie zostało uzupełnione w wyznaczonym 

terminie albo wobec zgłaszającego kandydaturę toczy się inne postępowanie w 

sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, prezes 

właściwego sądu zawiadamia zgłaszającego o pozostawieniu zgłoszenia bez 

rozpatrzenia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, podając przyczynę 

pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.> 

§ 3. Osoba, której zgłoszenie pozostawiono bez rozpatrzenia może w terminie siedmiu dni od 

zawiadomienia, o którym mowa w § 2, złożyć zastrzeżenie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. W razie nieuwzględnienia zastrzeżenia prezes właściwego sądu 

niezwłocznie przekazuje je za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wraz ze 

zgłoszeniem Krajowej Radzie Sądownictwa. W przedmiocie pozostawienia zgłoszenia 

bez rozpatrzenia rozstrzyga Krajowa Rada Sądownictwa. 
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Art. 57b. 

[§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko sędziego sądu powszechnego, 

sędziego sądu administracyjnego, sędziego sądu wojskowego oraz asesora sądowego 

obejmuje badanie poziomu merytorycznego orzecznictwa oraz sprawności i efektywności 

podejmowanych czynności i organizowania pracy przy rozpoznawaniu spraw lub 

wykonywaniu innych powierzonych zadań bądź funkcji, z uwzględnieniem stopnia 

obciążenia wykonywanymi zadaniami i ich złożoności, realizacji procesu doskonalenia 

zawodowego, a także kultury urzędowania, obejmującej kulturę osobistą i kulturę 

organizacji pracy oraz poszanowania praw stron lub uczestników postępowania przy 

rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu innych powierzonych zadań bądź funkcji.] 

<§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko sędziego sądu 

powszechnego, sędziego sądu administracyjnego oraz sędziego sądu wojskowego 

obejmuje badanie poziomu merytorycznego orzecznictwa oraz sprawności 

i efektywności podejmowanych czynności i organizowania pracy przy 

rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu innych powierzonych zadań lub funkcji, 

z uwzględnieniem stopnia obciążenia wykonywanymi zadaniami i ich złożoności, 

realizacji procesu doskonalenia zawodowego, a także kultury urzędowania, 

obejmującej kulturę osobistą i kulturę organizacji pracy oraz poszanowania praw 

stron lub uczestników postępowania przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu 

innych powierzonych zadań lub funkcji.> 

§ 2. Ocena kwalifikacji, o której mowa w § 1, jest dokonywana na podstawie badania akt co 

najmniej dwudziestu spraw różnych kategorii, wybranych losowo spośród wymienionych 

w wykazie, o którym mowa w art. 57a § 1, a ponadto akt co najmniej dziesięciu innych 

spraw różnych kategorii spoza wykazu wybranych przez sędziego dokonującego oceny, 

jak również na podstawie danych ewidencjonowanych w sądach, w tym na potrzeby 

statystyki sądowej. 

§ 3. Sędzia dokonujący oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, z urzędu 

obejmuje badaniem także nieujęte w wykazie akta dziesięciu spraw niezakończonych, 

przydzielonych kandydatowi do rozpoznania, w których od momentu pierwszej rejestracji 

upłynął najdłuższy okres, a także akta wszystkich spraw, których referentem był 

kandydat, w których w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających zgłoszenie na wolne 

stanowisko sędziowskie zmieniono lub uchylono orzeczenie i przekazano sprawę do 
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ponownego rozpoznania oraz w których stwierdzono przewlekłość postępowania lub 

niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia. 

§ 4. Jeżeli ze względu na szczególny zakres czynności kandydata, o którym mowa w § 1, lub 

z innych przyczyn zbadanie liczby spraw wskazanej w § 2 i 3 nie jest możliwe, przyjmuje 

się, z podaniem przyczyn, inną liczbę. 

§ 5. Jeżeli w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających zgłoszenie kandydat, o którym 

mowa w § 1, nie wykonywał zadań określonych w art. 1 § 2 i 3, przepis § 3 stosuje się 

odpowiednio, z tym że badaniem obejmuje się okres trzech lat, w których zadania te 

ostatnio były wykonywane. 

[§ 6. Do oceny kwalifikacji kandydata: 

1)   zajmującego stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu administracyjnego, 

sędziego sądu wojskowego dołącza się oceny pracy oraz indywidualne plany rozwoju 

zawodowego, o których mowa w art. 106c, 

2)   zajmującego stanowisko asesora sądowego dołącza się ocenę pracy, o której mowa w art. 

106x 

- a także odpisy znajdujących się w aktach osobowych prawomocnych wyroków orzekających 

karę dyscyplinarną oraz dokumentów, dotyczących zwrócenia uwagi lub wytknięcia 

uchybienia, o których mowa w art. 37 § 4 i art. 40 § 1 niniejszej ustawy, a także art. 65 

ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254).] 

<§ 6. Do oceny kwalifikacji kandydata dołącza się oceny pracy oraz indywidualne plany 

rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 106c, a także odpisy znajdujących się 

w aktach osobowych prawomocnych wyroków orzekających karę dyscyplinarną 

oraz dokumentów, dotyczących zwrócenia uwagi lub wytknięcia uchybienia, o 

których mowa w art. 37 § 4 i art. 40 § 1 ustawy oraz art. 65 ustawy z dnia 23 

listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254, 2103 i 2261 oraz z 

2017 r. poz. 38).> 

[Art. 57c. 

§ 1. Do oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko referendarza sądowego stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 57b. 

§ 2. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się odpis zaświadczenia 

o złożeniu wymaganego egzaminu, okresowe oceny, o których mowa w art. 148 § 2, 

odpisy pism obejmujących przypadki prawomocnego wymierzenia kar porządkowych oraz 
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prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że kary zostały uznane za 

niebyłe. 

Art. 57d. 

§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko asystenta sędziego obejmuje 

badanie jakości, sprawności, terminowości i prawidłowości dokonywanych czynności. 

§ 2. Ocena kwalifikacji, o której mowa w § 1, jest dokonywana na podstawie badania 

wybranych losowo co najmniej pięćdziesięciu projektów, o których mowa w art. 57a § 6. 

Przepis art. 57b § 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się odpis zaświadczenia 

o złożeniu wymaganego egzaminu, okresowe oceny, o których mowa w art. 148 § 2, 

pisemne opinie i informacje uzyskane od prezesa sądu lub przewodniczącego wydziału 

sądu, w którym kandydat był lub jest zatrudniony, jak również od sędziów, do których 

został przydzielony, oraz odpisy pism obejmujących przypadki prawomocnego 

wymierzenia kar porządkowych, chyba że kary zostały uznane za niebyłe.] 

 

[Art. 57e. 

 § 1. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko prokuratora albo asesora 

prokuratorskiego jest dokonywana pod względem prawidłowości i poziomu 

merytorycznego, jak również efektywności wykonywania powierzonych obowiązków 

służbowych, z uwzględnieniem stopnia obciążenia wykonywanymi zadaniami i ich 

złożoności, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kultury urzędowania 

obejmującej kulturę osobistą oraz sposób zachowania wobec uczestników postępowania i 

współpracowników. Przepisy art. 57b § 2 i 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia dokonujący 

oceny kwalifikacji może objąć badaniem także akta spraw nieujęte w wykazie oraz 

zwracać się do prezesów sądów lub jednostek organizacyjnych prokuratury o wskazanie 

sygnatur i przedstawienie akt takich spraw. 

§ 2. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się okresowe oceny oraz 

indywidualne plany rozwoju zawodowego prokuratora, o których mowa w art. 62g ustawy 

z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. poz. 1599, z późn. zm.)
(11)

, 

opinie przełożonych, a także odpisy znajdujących się w aktach osobowych prokuratora 

prawomocnych wyroków orzekających karę dyscyplinarną lub prawomocnych decyzji o 

wymierzeniu kary porządkowej upomnienia, jak również odpisy prawomocnych decyzji 

prokuratora przełożonego, zawierających wytknięcie uchybienia w razie oczywistej 
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obrazy prawa, chyba że uprawniony organ zarządził usunięcie tych wyroków lub decyzji z 

akt osobowych.] 

<Art. 57e. 

§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko prokuratora jest 

dokonywana pod względem prawidłowości i poziomu merytorycznego, jak również 

efektywności wykonywania powierzonych obowiązków służbowych, z 

uwzględnieniem stopnia obciążenia wykonywanymi zadaniami i ich złożoności, a 

także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kultury urzędowania obejmującej 

kulturę osobistą oraz sposób zachowania wobec uczestników postępowania i 

współpracowników. Przepisy art. 57b § 2 i 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia 

dokonujący oceny kwalifikacji może objąć badaniem także akta spraw nieujęte w 

wykazie oraz zwracać się do prezesów sądów lub jednostek organizacyjnych 

prokuratury o wskazanie sygnatur i przedstawienie akt takich spraw. 

§ 2. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się opinie 

przełożonych, a także odpisy znajdujących się w aktach osobowych prokuratora 

prawomocnych wyroków orzekających karę dyscyplinarną lub prawomocnych 

decyzji o wymierzeniu kary porządkowej upomnienia, jak również odpisy 

prawomocnych decyzji prokuratora przełożonego, zawierających wytknięcie 

uchybienia w razie oczywistej obrazy prawa, chyba że uprawniony organ zarządził 

usunięcie tych wyroków lub decyzji z akt osobowych.> 

 

Art. 57i. 

§ 1. Przy ocenie kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie uwzględnia się 

predyspozycje osobowościowe kandydata do zawodu sędziego oraz przestrzeganie zasad 

etyki wykonywanego zawodu. 

§ 2.  Prezes właściwego sądu zwraca się do organów sprawujących nadzór administracyjny 

nad sądami, Prokuratora Generalnego, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, organów sprawujących nadzór nad działalnością notariuszy, organów 

samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych, a w przypadku kandydata 

mającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 

prawnych do kierownika danej polskiej szkoły wyższej, Polskiej Akademii Nauk, 

instytutu badawczego lub innej placówki naukowej o udzielenie informacji lub nadesłanie 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny kwalifikacji kandydata. 
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§ 3. Do oceny kwalifikacji dołącza się informację o postępowaniach karnych, 

dyscyplinarnych bądź wyjaśniających toczących się przeciwko kandydatowi. 

[§ 4. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne 

stanowisko sędziowskie, mając na uwadze konieczność zachowania metodyki 

uwzględniającej specyfikę wykonywanego przez kandydata zawodu lub zajmowanego 

stanowiska oraz potrzebę jej dostosowania do zakresu analizy i kryteriów wskazanych w 

ustawie; 

2)   sposób gromadzenia, poświadczania i przechowywania dokumentów, na podstawie 

których jest dokonywana ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko asystenta 

sędziego, mając na uwadze konieczność uzyskania materiału pozwalającego na rzetelną i 

kompleksową ocenę kwalifikacji.] 

<§ 4. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny 

kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, mając na uwadze 

konieczność zachowania metodyki uwzględniającej specyfikę wykonywanego przez 

kandydata zawodu lub zajmowanego stanowiska oraz potrzebę jej dostosowania do 

zakresu analizy i kryteriów wskazanych w ustawie.> 

 

Art. 61. 

§ 1. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto: 

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

2)   jest nieskazitelnego charakteru; 

3)   ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy 

magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego; 

5)   ukończył 29 lat; 

6)   złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski; 

[7)   zajmował stanowisko asesora sądowego co najmniej dwa lata lub zajmował stanowisko 

asesora prokuratorskiego co najmniej trzy lata.] 

<7) zajmując stanowisko asesora sądowego, pełnił obowiązki sędziego co najmniej przez 

trzy lata.> 
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§ 2. Wymagania określone w § 1 pkt 6 i 7 nie dotyczą tego, kto przed powołaniem: 

1)   zajmował stanowisko sędziego sądu administracyjnego lub sądu wojskowego; 

2)   zajmował stanowisko prokuratora; 

3)   pracował w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie 

badawczym lub innej placówce naukowej i ma tytuł naukowy profesora albo stopień 

naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych; 

4)   wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza - co najmniej przez trzy 

lata; 

5)   
(16)

 zajmował stanowisko prezesa, wiceprezesa, radcy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej - co najmniej przez trzy lata. 

[§ 3. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto spełnia 

wymagania określone w § 1 pkt 1-6, ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub 

radcowską i złożył odpowiedni egzamin, oraz przez okres co najmniej pięciu lat był 

zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy. 

§ 4. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto spełnia wymagania 

określone w § 1 pkt 1-6 oraz: 

1)   ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni 

egzamin, oraz przez okres co najmniej pięciu lat był zatrudniony na stanowisku 

asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy albo 

2)   przez okres co najmniej sześciu lat był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego 

w pełnym wymiarze czasu pracy.] 

[§ 5. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto zajmował 

stanowisko asesora prokuratorskiego przez okres co najmniej trzech lat lub jedno ze 

stanowisk określonych w § 2 pkt 2-4 w okresie pięciu lat przed zgłoszeniem na wolne 

stanowisko sędziowskie.] 

<§ 5. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto zajmował 

jedno ze stanowisk określonych w § 2 pkt 2–4 w okresie pięciu lat przed zgłoszeniem 

na wolne stanowisko sędziowskie.> 

[§ 6. Do okresu, o którym mowa w § 4, wlicza się okres zatrudnienia na stanowisku 

referendarza sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy. 

§ 7. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy okres, o którym mowa w § 

1 pkt 7 i § 3-6, podlega proporcjonalnemu wydłużeniu.] 
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Art. 73. 

 § 1. W sprawach przeniesienia sędziego w stan spoczynku, o których mowa w art. 70 i 71, 

podejmuje decyzję Krajowa Rada Sądownictwa, na wniosek sędziego, kolegium 

właściwego sądu albo Ministra Sprawiedliwości. 

§ 2. Od decyzji Krajowej Rady Sądownictwa w sprawach, o których mowa w art. 70 i 71, 

przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego. 

[§ 3. Odwołanie wnosi się, za pośrednictwem Krajowej Rady Sądownictwa, w terminie 

miesiąca od doręczenia skarżącemu decyzji. Odwołanie przysługuje sędziemu i prezesowi 

właściwego sądu, a w sprawach, w których wniosek został złożony przez kolegium sądu 

albo przez Ministra Sprawiedliwości - także temu kolegium albo Ministrowi 

Sprawiedliwości.] 

<§ 3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Krajowej Rady Sądownictwa w terminie 

miesiąca od dnia doręczenia skarżącemu decyzji. Odwołanie przysługuje sędziemu, 

prezesowi właściwego sądu oraz Ministrowi Sprawiedliwości, a w sprawach, w 

których wniosek został złożony przez kolegium właściwego sądu – także temu 

kolegium.> 

<Art. 75b. 

§ 1. O zamiarze obwieszczenia o wolnym stanowisku sędziowskim Minister 

Sprawiedliwości ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 2. Sędzia zainteresowany przeniesieniem na inne miejsce służbowe może w terminie 

siedmiu dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w § 1, złożyć wniosek o 

przeniesienie. Wniosek składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości wydaje decyzję w przedmiocie wniosku sędziego o 

przeniesienie na inne miejsce służbowe, mając na względzie racjonalne 

wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego, potrzeby wynikające z obciążenia 

zadaniami poszczególnych sądów, a także okoliczności wynikające z uzasadnienia 

wniosku. 

§ 4. Wniosek sędziego o przeniesienie na inne miejsce służbowe niespełniający 

wymogów, o których mowa w § 2, pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku 

nieuwzględnienia wniosku sędzia może złożyć kolejny wniosek o przeniesienie nie 

wcześniej niż po upływie 3 lat, chyba że przyczyną nieuwzględnienia wniosku był 

jedynie brak wystarczającej liczby wolnych stanowisk sędziowskich w odniesieniu do 
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liczby wniosków. Wniosek złożony przed upływem tego terminu pozostawia się bez 

rozpoznania. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości może z urzędu zwrócić się do sędziego, który uprzednio 

składał wniosek o przeniesienie na inne miejsce służbowe, o wyrażenie zgody na 

przeniesienie na wnioskowane lub inne miejsce służbowe. 

§ 6. W przypadku obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego przez przeniesienie 

sędziego na inne miejsce służbowe Minister Sprawiedliwości ogłasza w Biuletynie 

Informacji Publicznej dokonanie przeniesienia.> 

 

Art. 77. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 

obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych: 

1)   w innym sądzie równorzędnym lub niższym, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach 

także w sądzie wyższym, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa 

powszechnego oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów, 

2)   w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi 

Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, 

3)   w Sądzie Najwyższym - na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 

4)   w sądzie administracyjnym - na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

- na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata, albo na czas nieokreślony. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, na wniosek 

Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa do pełnienia czynności w Biurze tej 

Rady. 

§ 2a. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 

czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury. 

§ 2b. Sędzia nie może łączyć funkcji orzekania z wykonywaniem czynności 

administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej 

podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego na jego wniosek do pełnienia 

obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej. 

§ 3a. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 

obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa w ramach działań 
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podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły 

międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów 

konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską, zgodnie z kwalifikacjami sędziego, na czas określony, nie dłuższy niż cztery lata, 

z możliwością ponownego delegowania na kolejny okres, nieprzekraczający czterech lat. 

<§ 3b. Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury, może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków lub 

określonej funkcji, lub odbycia stażu trwającego dłużej niż miesiąc, poza granicami 

państwa w ramach współpracy międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury, zgodnie z kwalifikacjami sędziego, na czas określony, nie dłuższy niż 

cztery lata, z możliwością ponownego delegowania na kolejny okres 

nieprzekraczający czterech lat.> 

[§ 4. Sędzia delegowany na podstawie § 1 pkt 2, na czas nieokreślony, może być odwołany z 

delegowania, względnie z niego ustąpić za trzymiesięcznym uprzedzeniem. W pozostałych 

przypadkach delegowania sędziego, odwołanie lub ustąpienie sędziego następuje bez 

zachowania okresu uprzedzenia.] 

<§ 4. Sędzia delegowany na podstawie § 1 pkt 2 oraz § 2a, na czas nieokreślony, może 

być odwołany z delegowania, lub z niego ustąpić za trzymiesięcznym uprzedzeniem. 

W pozostałych przypadkach delegowania sędziego odwołanie lub ustąpienie sędziego 

następuje bez zachowania okresu uprzedzenia.> 

§ 5. (uchylony) 

§ 6. Jeżeli delegowanie sędziego następuje do innej miejscowości, niż miejscowość w której 

znajduje się miejsce służbowe sędziego, niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, 

sędziemu delegowanemu w okresie delegowania, jako pracownikowi w podróży 

służbowej, przysługują następujące należności, rekompensujące niedogodności 

wynikające z delegowania poza stałe miejsce pełnienia służby: 

1)   prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadających godności 

urzędu albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w jednej z 

następujących form: 

a)  zwrotu kosztów faktycznie poniesionych - w wysokości określonej w fakturze, 

b)  miesięcznego ryczałtu - w kwocie nie wyższej niż 78% podstawy ustalenia wynagrodzenia 

zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c; 
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2)   zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca 

delegowania, zwrot kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowania do miejsca 

stałego zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w 

tygodniu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem na warunkach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) według zasad obowiązujących przy podróżach 

służbowych na obszarze kraju; 

3)   ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, o którym 

mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

4)   diety, o których mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

5)   zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów, stanowiących własność 

pracownika, do celów służbowych, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków 

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy; 

6)   zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania, o których mowa w 

§ 6b. 

§ 6a. Świadczenia i należności, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, nie przysługują w 

wypadkach, gdy odległość od miejscowości w której sędzia delegowany ma miejsce 

stałego zamieszkania do miejscowości delegowania nie przekracza 60 km, chyba że organ 

powołany do kierowania jednostką do której delegowanie następuje, na wniosek sędziego 

delegowanego uzna, że nie jest celowy codzienny dojazd sędziego delegowanego do 

miejscowości delegowania. 

§ 6b. Sędzia delegowany, o którym mowa w § 6a, któremu nie przysługują świadczenia i 

należności, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, ma prawo do zwrotu kosztów codziennych 

dojazdów do miejscowości delegowania w wysokości nie wyższej niż równowartość 

przejazdu środkami komunikacji kolejowej lub innym środkiem komunikacji publicznej, z 

uwzględnieniem przysługującej sędziemu delegowanemu ulgi na dany środek transportu, 

bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. 
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§ 7. W razie delegowania sędziego do sądu równorzędnego, sędziemu przysługuje dodatek 

funkcyjny wizytatora sądu okręgowego. 

§ 7a. (utracił moc). 

§ 7b. (utracił moc). 

§ 8. Prezes sądu apelacyjnego może delegować sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu 

okręgowego albo sędziego sądu apelacyjnego do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie 

równorzędnym lub niższym na obszarze apelacji, po uzyskaniu zgody sędziego i kolegium 

sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę sądu, do którego ma nastąpić 

delegowanie, na nieprzerwany okres, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy w ciągu roku. 

§ 9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach prezes sądu apelacyjnego może delegować 

sędziego sądu rejonowego albo sędziego sądu okręgowego do pełnienia obowiązków 

sędziego w sądzie wyższym, po uzyskaniu zgody sędziego i kolegium sądu, do którego 

ma nastąpić delegowanie, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr oraz 

potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów działających na 

obszarze apelacji; łączny okres delegowania nie może przekroczyć 14 dni w ciągu roku. 

§ 10. Aktu delegowania nie dołącza się do akt spraw sądowych. 

 

[Art. 77a. 

 Sędziemu, delegowanemu do wykonania czynności służbowych w innej miejscowości niż 

miejscowość w której znajduje się jego miejsce służbowe lub miejsce delegowania, o 

którym mowa w art. 77 § 1-3a, przysługują należności, określone w przepisach w sprawie 

wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej na obszarze kraju.] 

<Art. 77a. 

Sędziemu delegowanemu do wykonania czynności służbowych w innej miejscowości niż 

miejscowość, w której znajduje się jego miejsce służbowe lub miejsce delegowania, o 

którym mowa w art. 77 § 1–3b, przysługują należności określone w przepisach w 

sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.> 
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Art. 78a. 

[§ 1. Sędzia delegowany na podstawie art. 77 § 3a ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego 

przysługującego mu na zajmowanym stanowisku sędziowskim oraz dodatku za długoletnią 

pracę, a także do świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych, jeżeli zdarzenie powodujące powstanie prawa do tych świadczeń zaistniało 

w czasie pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa. W okresie 

delegowania do pełnienia funkcji sędzia otrzymuje dodatek funkcyjny, określony w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 91 § 8.] 

<§ 1. Sędzia delegowany na podstawie art. 77 § 3a i 3b ma prawo do wynagrodzenia 

zasadniczego przysługującego mu na zajmowanym stanowisku sędziowskim oraz 

dodatku za długoletnią pracę, a także do świadczeń odszkodowawczych z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeżeli zdarzenie powodujące powstanie 

prawa do tych świadczeń zaistniało w czasie pełnienia obowiązków lub funkcji poza 

granicami państwa. W okresie delegowania do pełnienia funkcji sędzia otrzymuje 

dodatek funkcyjny określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 91 § 8.> 

§ 2. Sędziemu delegowanemu w czasie pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami 

państwa przysługują, wypłacane w walucie polskiej lub obcej: 

1)   dodatek zagraniczny na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z pełnieniem 

obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, ustalany odpowiednio do warunków i 

zakresu ich pełnienia; 

2)   w przypadku powierzenia pełnienia obowiązków lub funkcji pociągających za sobą 

zmianę miejsca pobytu trwającą co najmniej rok: 

a)  jednorazowy dodatek adaptacyjny, 

b)  pokrycie kosztów podróży przesiedleniowej sędziego delegowanego i każdego 

przenoszącego się z nim członka rodziny, w tym przewozu ich mienia, niezależnie od 

terminów ich faktycznego przesiedlenia, 

c)  pokrycie, raz na dwa lata, kosztów przejazdu sędziego delegowanego oraz członków jego 

rodziny przebywających z nim na stałe poza granicami państwa, z miejsca delegacji do 

miejsca stałego zamieszkania na urlop wypoczynkowy i z powrotem; 

3)   zwrot kosztów podróży w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia obowiązków 

lub funkcji poza granicami państwa, podróży służbowej na terytorium obcego państwa 
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poza miejscem delegowania, przejazdu z miejsca delegowania do kraju i z powrotem w 

uzasadnionych przypadkach służbowych lub losowych; 

4)   zwrot kosztów leczenia, gdy delegacja następuje do państwa niebędącego członkiem Unii 

Europejskiej; 

5)   pokrycie kosztów zamieszkania w miejscu delegacji do wysokości udokumentowanych 

wydatków, nieprzekraczających wysokości ustalonego limitu. 

§ 3. Sumę należności, o których mowa w § 2, zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych 

otrzymanych przez sędziego delegowanego od strony zagranicznej na pokrycie kosztów 

związanych z wykonywaniem przez niego obowiązków lub funkcji poza granicami 

państwa. Należności te nie przysługują, jeżeli sędzia delegowany nie ponosi kosztów, na 

pokrycie których są one przeznaczone. 

§ 4. Wydatki związane z delegacją sędziów poza granice państwa są pokrywane z budżetu 

państwa ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. 

§ 5. Wydatki, o których mowa w § 4, mogą być również pokrywane w całości lub w części ze 

środków przeznaczonych na ten cel przez organizację międzynarodową, którymi 

dysponowanie powierzono Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 6. Do wydatków, o których mowa w § 4, nie zalicza się wynagrodzenia zasadniczego 

sędziego oraz dodatku za długoletnią pracę przysługujących na zajmowanym stanowisku 

sędziowskim, do których sędzia zachowuje prawo w czasie delegacji do pełnienia 

obowiązków lub funkcji poza granicami państwa. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w 

drodze rozporządzenia, tryb, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty 

należności, o których mowa w § 2, limity, do wysokości których podlegają zwrotowi 

koszty zamieszkania, oraz walutę, w której należności takie są wypłacane, uwzględniając 

zakres ich przyznawania zależnie od miejsca pełnienia obowiązków i powierzonej 

sędziemu funkcji, a także potrzebę zapewnienia warunków do prawidłowego ich 

wykonywania oraz konieczność pokrycia zwiększonych kosztów związanych z 

wykonywaniem tych obowiązków lub funkcji poza granicami państwa oraz z sytuacjami 

szczególnymi, w tym zdarzeniami losowymi. 

 

Art. 81. 

§ 1. Za wykroczenie sędzia odpowiada tylko dyscyplinarnie, z zastrzeżeniem § 2. 
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§ 2. Sędzia może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za 

wykroczenia, o których mowa w § 3, w trybie określonym w tym przepisie. 

§ 3. W przypadku popełnienia przez sędziego wykroczenia, o którym mowa w rozdziale XI 

ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485, 

1634 i 1707), przyjęcie przez sędziego mandatu karnego albo uiszczenie grzywny, w 

przypadku ukarania mandatem karnym zaocznym, o którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1713), stanowi oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na 

pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej formie. 

<§ 4. Wyrażenie przez sędziego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w trybie 

określonym w § 3 wyłącza odpowiedzialność dyscyplinarną.> 

 

Art. 82a. 

§ 1. Sędzia jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe. 

[§ 2. Po objęciu pierwszego stanowiska sędziowskiego sędzia, który nie zajmował stanowiska 

asesora sądowego, odbywa trzymiesięczne szkolenie z zakresu metodyki pracy sędziego, 

organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.] 

<§ 2. Po objęciu pierwszego stanowiska sędziowskiego sędzia, który nie zajmował 

stanowiska asesora sądowego, odbywa szkolenie z zakresu metodyki pracy sędziego 

organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Prezes sądu 

kieruje sędziego na szkolenie w najbliższym terminie przewidzianym w 

harmonogramie działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa 

i Prokuratury na dany rok.> 

§ 3. Sędzia jest obowiązany uczestniczyć, w miarę możliwości corocznie, w szkoleniu i 

doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i 

Prokuratury lub innych formach doskonalenia zawodowego, w celu uzupełnienia 

specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych. 

[§ 4. Prezes sądu apelacyjnego, nie później niż do końca października każdego roku, 

przekazuje Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury informację o 

potrzebach szkoleniowych sędziów sądów działających na obszarze apelacji.] 
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[Art. 82b. 

Sędziemu, za jego zgodą, może zostać powierzony obowiązek sprawowania patronatu nad 

przebiegiem praktyk i staży aplikantów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.] 

 

<Art. 82b. 

Sędziemu, za jego zgodą, może zostać powierzony obowiązek sprawowania patronatu 

nad przebiegiem praktyk aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.> 

 

Art. 91. 

§ 1. Wysokość wynagrodzenia sędziów, zajmujących równorzędne stanowiska sędziowskie, 

różnicuje staż pracy lub pełnione funkcje. 

§ 1a. (uchylony). 

§ 1b. (uchylony). 

§ 1c. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi 

przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem § 1d. 

§ 1d. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1c, jest niższe od przeciętnego 

wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego - przyjmuje się 

podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości. 

§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawkach, których wysokość ustala się 

z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, o której 

mowa w § 1c. Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach 

sędziowskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego 

sędziów w poszczególnych stawkach, określa załącznik do ustawy. 

§ 2a. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

§ 4a. (uchylony). 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. W związku z pełnioną funkcją sędziemu przysługuje dodatek funkcyjny. 
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§ 7. Wynagrodzenie sędziów różnicuje ponadto dodatek za długoletnią pracę, wynoszący, 

począwszy od szóstego roku pracy, 5% wynagrodzenia zasadniczego i wzrastający po 

każdym roku o 1%, aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 8. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w 

drodze rozporządzenia, funkcje z tytułu których przysługują sędziom dodatki funkcyjne 

oraz sposób ustalania tych dodatków, biorąc pod uwagę rodzaj funkcji, wielkość jednostki 

organizacyjnej oraz zakres obowiązków. 

§ 9. Od wynagrodzenia sędziów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne. 

§ 10. W razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego w sposób, o 

którym mowa w art. 68, od wynagrodzenia wypłaconego sędziemu w okresie służby, od 

którego nie odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne, przekazuje się składkę do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przewidzianą za ten okres w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym. 

§ 11. Składka na ubezpieczenie społeczne, o której mowa w § 10, podlega waloryzacji: 

1)   za okres do 31 grudnia 1998 r. wskaźnikiem wzrostu płac wynikającym ze wzrostu 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, określanego corocznie w ustawie 

budżetowej, które stanowiło podstawę do ustalania środków i limitów na wynagrodzenia 

sędziów; 

2)   za okres od 1 stycznia 1999 r. wskaźnikiem waloryzacji składek określonym na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

§ 12. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie § 11 pkt 2, 

stosuje się odpowiednio art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807 i 1810). 

[§ 13. Składki, o której mowa w § 10, nie przekazuje się, jeżeli sędzia zrzekł się urzędu w 

związku z powołaniem na stanowisko prokuratorskie. Jeżeli stosunek służbowy 

prokuratora ulega następnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu w sposób, o którym mowa w 

art. 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
(28)

 , składkę należną za okres 

służby na stanowisku sędziowskim przekazuje się na zasadach określonych w § 10-12.] 

<§ 13. Składki, o której mowa w § 10, nie przekazuje się, jeżeli sędzia zrzekł się urzędu 

w związku z powołaniem na stanowisko prokuratorskie. Jeżeli stosunek służbowy 

prokuratora ulega następnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu w sposób, o którym mowa 

w art. 93 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, 

1579, 2103, 2149 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38 i …), składkę należną za okres 
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pełnienia służby na stanowisku sędziowskim przekazuje się na zasadach określonych 

w § 10–12.> 

Art. 93. 

[§ 1. Sędziemu można udzielić płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. 

§ 2. Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać sześciu miesięcy i nie może być 

udzielony, jeżeli sędzia nie pełnił służby przez okres roku z powodu choroby.] 

<§ 1. Sędziemu można udzielić płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu 

przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli leczenie to wymaga powstrzymania się 

od pełnienia służby. 

§ 2. Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać sześciu miesięcy.> 

§ 3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Minister Sprawiedliwości. 

<§ 4. W przypadku odmowy udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia sędziemu 

przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy odwołanie do Sądu 

Najwyższego.> 

Art. 94. 

[§ 1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku.] 

<§ 1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku, a po upływie tego okresu, do 

czasu zakończenia postępowania w sprawie o przeniesienie w stan spoczynku – 75% 

wynagrodzenia.> 

§ 1a. Jeżeli nieobecność sędziego w pracy nastąpiła z powodu: 

1)   wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, 

2)   choroby przypadającej w okresie ciąży, 

3)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności sędziego, 

4)   choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego 

czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności sędziego, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ, 

5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów 

- sędzia zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 
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§ 1b. W razie ujawnienia u sędziego choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że powstała 

w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności 

sędziego, prezes danego sądu kieruje sędziego do lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na wniosek sędziego. Od orzeczenia lekarza 

orzecznika sędziemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. 

§ 1c. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności sędziego uznaje się chorobę spowodowaną działaniem 

czynników szkodliwych występujących w miejscu wykonywania czynności sędziego. 

§ 1d. Koszty badania i wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika oraz komisję lekarską 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokrywa Skarb Państwa ze środków pozostających w 

dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. 

§ 2. W razie niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniających do 

uzyskania świadczeń, określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego, sędziemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości świadczeń 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przez okres przewidziany w tych przepisach. 

§ 2a. Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykonywania pracy, o 

której mowa w § 2, stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie z art. 55 ust. 1 

i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372, 

960, 1265 i 1579) albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 

6 tej ustawy, z tym że w przypadku: 

1)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania się 

zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zaświadczenie wystawione przez 

lekarza na zwykłym druku, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa; 

2)   o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - decyzja 

wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 
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3)   urlopu macierzyńskiego - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, 

określające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem, odpis skrócony aktu 

urodzenia dziecka lub jego kopia - za okres po porodzie; 

4)    konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka 

sędziego, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie i 

utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, w przypadku: 

a)  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do 

których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają 

zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), lub dziennego opiekuna, 

sprawujących opiekę nad dzieckiem, 

b)  porodu lub choroby małżonka sędziego lub rodzica dziecka sędziego, stale opiekujących 

się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi 

sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c)   pobytu małżonka sędziego lub rodzica dziecka sędziego, stale opiekujących się 

dzieckiem, w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne 

-      oświadczenie sędziego. 

§ 2aa. Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Prezesi sądów wykorzystują lub 

tworzą profil informacyjny płatnika składek, o którym mowa w art. 58 ust. 1 tej ustawy. 

§ 2b. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 tej 

ustawy, zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w przypadkach, o 

których mowa w § 2a pkt 1 i 3, decyzję, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego 

kopię, sędzia jest obowiązany dostarczyć prezesowi sądu w terminie siedmiu dni od dnia 

ich otrzymania. 
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§ 2c. Sędzia jest obowiązany złożyć prezesowi sądu oświadczenie o wystąpieniu 

okoliczności, o których mowa w § 2a pkt 4, w terminie siedmiu dni od dnia ich 

zaistnienia. 

§ 2d. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 2b i 2c, nieobecność 

uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, decyzji, 

odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego kopii lub niezłożenie oświadczenia 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od sędziego. 

§ 3. Za inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy sędziemu przysługuje wynagrodzenie. 

§ 4. W przypadkach, w których pracownikom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu 

przysługują zasiłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia, sędziemu przysługuje 

świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

 

Art. 95. 

§ 1. Sędzia powinien mieszkać w miejscowości będącej siedzibą sądu, w którym pełni służbę. 

§ 2. Prezes sądu okręgowego w stosunku do sędziego sądu rejonowego oraz sędziego sądu 

okręgowego, prezes sądu apelacyjnego w stosunku do sędziego tego sądu, a Minister 

Sprawiedliwości w stosunku do prezesa sądu okręgowego i prezesa sądu apelacyjnego, w 

uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na zamieszkanie sędziego w innej 

miejscowości. 

[§ 3. W razie uzyskania zgody, o której mowa w § 2, sędziemu przysługuje zwrot kosztów 

przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu, ustalonych na zasadach 

obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących pracownikom z 

tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Zwrot kosztów jednak nie przysługuje, jeżeli 

zmiana miejsca służbowego nastąpiła w wyniku orzeczenia kary dyscyplinarnej 

wymienionej w art. 109 § 1 pkt 4 oraz orzeczenia sądu dyscyplinarnego o przeniesieniu 

sędziego na inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska.] 

<§ 3. W razie uzyskania zgody, o której mowa w § 2, sędziemu przysługuje zwrot 

kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu, wydziału zamiejscowego 

oraz ośrodka zamiejscowego utworzonego poza siedzibą sądu, ustalonych na 

zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących 

pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.> 

<§ 4. Zwrot kosztów, o których mowa w § 3, nie przysługuje, jeżeli zmiana miejsca 

służbowego nastąpiła w wyniku orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w 
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art. 109 § 1 pkt 4, oraz orzeczenia sądu dyscyplinarnego o przeniesieniu sędziego na 

inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska, chyba że przeniesienie było 

niezawinione przez sędziego.> 

[Art. 103. 

 Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb ustalania i wypłacania uposażeń oraz 

uposażeń rodzinnych sędziom w stanie spoczynku i członkom ich rodzin oraz terminy 

przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w art. 91 § 10 

i 11, mając na względzie w szczególności konieczność zapewnienia osobom uprawnionym 

ciągłości źródeł utrzymania oraz udogodnień w odbiorze uposażeń i uposażeń 

rodzinnych.] 

 

<Art. 103. 

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb ustalania i wypłacania uposażeń 

sędziom w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom rodzin sędziów i 

sędziów w stanie spoczynku oraz terminy przekazania do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych składek, o których mowa w art. 91 § 10 i 11, mając na względzie w 

szczególności konieczność zapewnienia osobom uprawnionym ciągłości źródeł 

utrzymania oraz udogodnień w odbiorze uposażeń i uposażeń rodzinnych.> 

 

[Art. 106h. 

§ 1. Na stanowisko asesora sądowego może być powołany ten, kto: 

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

2)   jest nieskazitelnego charakteru; 

3)   ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy 

magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora sądowego; 

5)   ukończył aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; 

6)   złożył egzamin sędziowski; 

7)   przez okres co najmniej 18 miesięcy wykonywał wymagające wiedzy prawniczej czynności 

bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem 

prawa. 
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§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 5 i 6, nie dotyczą osób, które złożyły egzamin 

prokuratorski, egzamin adwokacki, radcowski lub notarialny. 

§ 3. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 5-7, nie dotyczą osób, które: 

1)  zajmowały stanowisko asesora prokuratorskiego, wykonywały zawód adwokata, radcy 

prawnego lub notariusza albo zajmowały stanowisko prezesa, wiceprezesa, starszego 

radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 18 

miesięcy; 

2)   złożyły egzamin sędziowski na podstawie art. 151c albo art. 155 § 7; 

3)   zajmowały stanowisko prokuratora; 

4)   pracowały w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym 

lub innej placówce naukowej i mają tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy 

doktora habilitowanego nauk prawnych. 

Art. 106i. 

§ 1. Asesorów sądowych powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej 

Rady Sądownictwa, na okres pięciu lat. 

§ 2. Powołując asesora sądowego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza miejsce 

służbowe (siedzibę) asesora sądowego w sądzie rejonowym. 

§ 3. Przy powołaniu asesor sądowy składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej według następującej roty: 

"Ślubuję uroczyście jako asesor sądowy służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na 

straży prawa, obowiązki asesora sądowego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość 

wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować 

tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i 

uczciwości."; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: "Tak mi dopomóż 

Bóg.". 

§ 4. Stosunek służbowy asesora sądowego nawiązuje się po doręczeniu mu aktu powołania. 

§ 5. Asesor sądowy zgłasza się w celu objęcia stanowiska w ciągu czternastu dni od dnia 

otrzymania aktu powołania. 

§ 6. W razie nieusprawiedliwionego nieobjęcia stanowiska asesorskiego w terminie 

określonym w § 5, powołanie traci moc; okoliczność tę stwierdza Minister 

Sprawiedliwości.] 

<Art. 106h. 

Na stanowisko asesora sądowego może być mianowany ten, kto: 
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1) spełnia warunki określone w art. 61 § 1 pkt 1–4; 

2) ukończył aplikację w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; 

3) złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski. 

 

Art. 106i. 

§ 1. Asesorów sądowych mianuje Minister Sprawiedliwości na czas nieokreślony, na 

podstawie list, o których mowa w mowa w art. 33a ust. 11 i art. 33b ust. 9 ustawy z 

dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. 

§ 2. W akcie mianowania Minister Sprawiedliwości wyznacza miejsce służbowe 

(siedzibę) asesora sądowego, zgodnie z jego wyborem dokonanym w trybie art. 33a 

ust. 5 albo art. 33b ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury. 

§ 3. Asesor sądowy składa ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości według 

następującej roty: 

„Ślubuję uroczyście jako asesor sądowy służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na 

straży prawa, obowiązki asesora sądowego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość 

wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, 

dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami 

godności i uczciwości.”; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi 

dopomóż Bóg”. 

§ 4. Stosunek służbowy asesora sądowego nawiązuje się po doręczeniu mu aktu 

mianowania. 

§ 5. Asesor sądowy zgłasza się w celu objęcia stanowiska w ciągu czternastu dni od dnia 

otrzymania aktu mianowania. 

§ 6. W razie nieusprawiedliwionego nieobjęcia stanowiska asesorskiego w terminie 

określonym w § 5 mianowanie traci moc. Okoliczność tę stwierdza Minister 

Sprawiedliwości. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa wykaz 

mianowanych asesorów sądowych wraz z przekazanymi przez Dyrektora Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury informacjami, o których mowa w art. 32a ust. 1 

ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 

oraz wnioskiem o powierzenie pełnienia obowiązków sędziego. Przepis art. 58 § 6 

stosuje się odpowiednio. 
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§ 8. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa w terminie miesiąca od dnia przedstawienia 

wykazu i wniosku, o których mowa w § 7, nie zgłosi sprzeciwu, asesor sądowy pełni 

obowiązki sędziego przez okres 4 lat od dnia upływu miesięcznego terminu, a w 

przypadku zgłoszenia sprzeciwu, od dnia uchylenia uchwały wyrażającej sprzeciw. 

§ 9. Uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa wyrażającą sprzeciw doręcza się za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 57 § 2, 

prezesowi sądu, w którym wyznaczono miejsce służbowe asesora sądowego, i za 

pośrednictwem tego prezesa asesorowi sądowemu. 

§ 10. Asesor sądowy w okresie, w którym nie pełni obowiązków sędziego, wykonuje 

zadania z zakresu ochrony prawnej inne niż wymiar sprawiedliwości.> 

 

Art. 106k. 

[§ 1. Asesor sądowy w okresie sprawowania urzędu jest nieusuwalny. 

§ 2. Stosunek służbowy asesora sądowego wygasa z upływem okresu, na który został 

powołany lub z dniem poprzedzającym powołanie na stanowisko sędziowskie. 

§ 3. Stosunek służbowy asesora sądowego rozwiązuje się z mocy prawa, jeżeli zrzekł się 

urzędu. Zrzeczenie się urzędu jest skuteczne po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia 

Ministrowi Sprawiedliwości oświadczenia, chyba że na wniosek asesora sądowego 

Minister Sprawiedliwości określi inny termin. O zrzeczeniu się urzędu przez asesora 

sądowego Minister Sprawiedliwości zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa i 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<§ 1. Asesor sądowy jest nieusuwalny. 

§ 2. Stosunek służbowy asesora sądowego wygasa w przypadku: 

1) zgłoszenia sprzeciwu wobec pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego 

– z dniem uprawomocnienia się uchwały Krajowej Rady Sądownictwa; 

2) niezłożenia przez asesora sądowego wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziowskim – z upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie 

obowiązków sędziego; 

3) powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim – z dniem 

poprzedzającym powołanie na stanowisko sędziowskie; 

4) nieprzedstawienia przez Krajową Radę Sądownictwa wniosku o powołanie asesora 

sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim – z dniem 

uprawomocnienia się uchwały Krajowej Rady Sądownictwa. 
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§ 3. Stosunek służbowy asesora sądowego rozwiązuje się z mocy prawa, jeżeli zrzekł się 

on urzędu. Zrzeczenie się urzędu jest skuteczne po upływie trzech miesięcy od dnia 

złożenia Ministrowi Sprawiedliwości oświadczenia, chyba że na wniosek asesora 

sądowego Minister Sprawiedliwości określi inny termin. O zrzeczeniu się urzędu 

przez asesora sądowego Minister Sprawiedliwości zawiadamia Krajową Radę 

Sądownictwa.> 

<§ 3a. Cofnięcie przez asesora sądowego wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziowskim jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zrzeczeniu 

się urzędu.> 

§ 4. Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego o złożeniu asesora sądowego z urzędu 

oraz prawomocne orzeczenie sądu skazujące na środek karny pozbawienia praw 

publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska asesora sądowego powoduje, z mocy 

prawa, utratę urzędu i stanowiska asesora sądowego; stosunek służbowy asesora 

sądowego wygasa z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. 

§ 5. Stosunek służbowy asesora sądowego wygasa z dniem utraty przez niego obywatelstwa 

polskiego. 

§ 6. Stosunek służbowy asesora sądowego wygasa, jeżeli z powodu choroby lub utraty sił 

został uznany za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków asesora sądowego. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości zawiadamia asesora sądowego o wygaśnięciu lub rozwiązaniu 

stosunku służbowego. 

Art. 106l. 

[§ 1. Przeniesienie asesora sądowego na inne miejsce służbowe może nastąpić tylko za jego 

zgodą.] 

§ 2. [Zgoda asesora sądowego na przeniesienie na inne miejsce służbowe nie jest wymagana 

w przypadkach:] 

< Przeniesienie asesora sądowego na inne miejsce służbowe może nastąpić, także bez 

jego zgody, w przypadkach:> 

1)   zniesienia stanowiska wywołanego zmianą w organizacji sądownictwa lub zniesienia 

danego sądu lub wydziału zamiejscowego albo przeniesienia siedziby sądu; 

2)   niedopuszczalności zajmowania stanowiska asesora sądowego w danym sądzie wskutek 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 6; 
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3)   gdy wymaga tego wzgląd na powagę stanowiska, na podstawie orzeczenia sądu 

dyscyplinarnego, wydanego na wniosek kolegium właściwego sądu lub Krajowej Rady 

Sądownictwa; 

4)   przeniesienia w wyniku kary dyscyplinarnej. 

[§ 3. O przeniesieniu asesora sądowego w przypadkach określonych w § 1 i 2 Minister 

Sprawiedliwości wydaje decyzję, z tym że przeniesienie asesora sądowego z przyczyn 

wymienionych w § 2 pkt 1 może nastąpić, jeżeli uwzględnienie wniosku asesora sądowego 

co do nowego miejsca służbowego nie jest możliwe.] 

<§ 3. Decyzję o przeniesieniu asesora sądowego wydaje Minister Sprawiedliwości, z tym 

że przeniesienie z przyczyn, o których mowa w § 2 pkt 1, może nastąpić, jeżeli 

uwzględnienie wniosku asesora sądowego co do nowego miejsca służbowego nie jest 

możliwe.> 

§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, od decyzji Ministra Sprawiedliwości 

asesorowi sądowemu przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego. 

 

[Art. 106n. 

§ 1. Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska asesora sądowego, może zgłosić swoją 

kandydaturę na jedno stanowisko asesorskie w terminie trzydziestu dni od dnia 

obwieszczenia, o którym mowa w art. 20a § 4. 

§ 2. Kandydaturę na wolne stanowisko asesorskie zgłasza się prezesowi właściwego sądu 

okręgowego. 

§ 3. Zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko asesorskie oraz innych czynności w toku 

postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim, 

kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 

57 § 2. Przepisy art. 57 § 3-8, art. 57aa, art. 57ab § 2, art. 57ad-57af, art. 57ah, art. 58 § 

2a, 4-4b i 6 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Prezes sądu zasięga od właściwego ze względu na siedzibę sądu komendanta 

wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o każdym z 

kandydatów. Informacje o kandydacie do objęcia stanowiska asesorskiego uzyskuje się i 

sporządza w oparciu o dane zawarte w policyjnych systemach teleinformatycznych. 

Komendant Policji przedstawia pisemną informację o kandydacie prezesowi sądu w 

terminie czternastu dni od dnia wpływu wniosku i przekazuje mu wszystkie zebrane 
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materiały służące do jej sporządzenia. Informacji nie zasięga się, jeżeli kandydat zajmuje 

stanowisko prokuratora. 

§ 5. Jeżeli zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie nie spełnia wymogów, o których mowa 

w art. 57 § 6 i 7 lub art. 106o § 1-8, prezes właściwego sądu okręgowego wzywa 

kandydata do jego uzupełnienia w terminie siedmiu dni. 

§ 6. Jeżeli swoją kandydaturę na wolne stanowisko asesorskie zgłosiła osoba, która nie 

spełnia warunków do objęcia stanowiska asesora sądowego, o których mowa w art. 106h 

§ 1 pkt 1, 3-7, albo osoba, która nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106h § 1 

pkt 1, 3, 4 i 7 oraz § 2, albo osoba, która nie spełnia warunków, o których mowa w art. 

106h § 1 pkt 1, 3 i 4 oraz § 3, albo zgłoszenie nastąpiło po upływie terminu, o którym 

mowa w § 1, zgłoszenie nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie lub wobec 

zgłaszającego toczy się inne postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziowskim lub asesorskim, prezes właściwego sądu okręgowego zawiadamia 

zgłaszającego o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, podając przyczynę pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia. 

§ 7. Osoba, której zgłoszenie pozostawiono bez rozpatrzenia, może w terminie siedmiu dni od 

zawiadomienia, o którym mowa w § 6, złożyć zastrzeżenie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. W razie nieuwzględnienia zastrzeżenia prezes właściwego sądu 

niezwłocznie przekazuje je za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wraz ze 

zgłoszeniem Krajowej Radzie Sądownictwa. W przedmiocie pozostawienia zgłoszenia bez 

rozpatrzenia rozstrzyga Krajowa Rada Sądownictwa. 

§ 8. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w 

drodze rozporządzenia, zakres danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne 

stanowisko asesorskie, mając na względzie, aby dane te umożliwiały weryfikację w 

niezbędnym zakresie spełnienia warunków wymaganych przez ustawę od kandydatów na 

to stanowisko. 

§ 9. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po 

zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych 

kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego oraz kwalifikacje wymagane od lekarzy 

i psychologów uprawnionych do przeprowadzania tych badań i wydawania zaświadczeń o 

zdolności do pełnienia obowiązków asesora sądowego, jak również terminy wykorzystania 

wydawanych zaświadczeń w postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na 
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stanowisku asesorskim, mając na względzie zapewnienie należytej oceny zdolności 

kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego, uwzględniającej charakter tego urzędu. 

§ 10. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposób dostępu do 

konta, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego oraz podejmowania w nim 

czynności związanych z wnoszeniem karty zgłoszenia i dołączonych dokumentów, 

szczegółowy tryb doręczeń i zawiadomień elektronicznych, jak również sposób 

przechowywania, udostępniania i usuwania - po zakończeniu postępowania w sprawie 

powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim - zamieszczonych w systemie 

dokumentów, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawności postępowania 

dotyczącego objęcia stanowiska asesorskiego, dostępność drogi elektronicznej dla 

uczestników postępowania oraz potrzebę zabezpieczenia danych zgromadzonych w 

systemie, w tym danych osobowych kandydatów. 

 

Art. 106o. 

§ 1. Kandydat na wolne stanowisko asesorskie, który zajmuje stanowisko referendarza 

sądowego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt pięćdziesięciu spraw 

sądowych, w których rozpoznawaniu brał udział, a w przypadku mniejszej liczby spraw - 

wykaz sygnatur akt wszystkich spraw. 

§ 2. Kandydat na wolne stanowisko asesorskie, który zajmuje stanowisko prokuratora albo 

asesora prokuratorskiego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt pięćdziesięciu 

spraw, w których prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akt 

oskarżenia lub środki zaskarżenia albo występował przed sądem lub składał pisma 

procesowe, a w przypadku mniejszej liczby spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw. 

§ 3. 
(31)

 Kandydat na wolne stanowisko asesorskie, który wykonuje zawód adwokata lub radcy 

prawnego albo zajmuje stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt pięćdziesięciu spraw sądowych 

różnych kategorii, w których występował w charakterze zastępcy procesowego, a jeżeli 

występował w mniejszej liczbie spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw, ze 

wskazaniem sądów, w których sprawy te toczyły się lub toczą, a także odpisy 

pięćdziesięciu, opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze 
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stosowaniem lub tworzeniem prawa; starszy radca i radca Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa dołączają ponadto opinię przełożonego. 

§ 4. Kandydat na wolne stanowisko asesorskie, który wykonuje zawód notariusza, do karty 

zgłoszenia dołącza wykaz pięćdziesięciu aktów notarialnych obejmujących różne 

kategorie spraw, a jeżeli sporządził mniejszą ich liczbę - wykaz wszystkich aktów. 

§ 5. Kandydat na wolne stanowisko asesorskie, który ma tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, do karty zgłoszenia dołącza wykaz 

publikacji wraz z opiniami recenzentów, jeżeli były sporządzone, odpisy sporządzonych 

opinii prawnych oraz charakterystykę osiągnięć w zakresie kształcenia kadr lub dorobku 

naukowego. 

§ 6. Kandydat na wolne stanowisko asesorskie, który zajmuje stanowisko asystenta sędziego, 

do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur pięćdziesięciu projektów orzeczeń lub 

uzasadnień w sprawach różnych kategorii, a w przypadku mniejszej liczby projektów - 

wykaz sygnatur wszystkich projektów, natomiast na żądanie prezesa sądu kandydat składa 

projekty orzeczeń poświadczone przez sędziego, pod nadzorem którego wykonywał 

czynności. 

§ 7. Kandydat na wolne stanowisko asesorskie, który po złożeniu egzaminu sędziowskiego, 

prokuratorskiego, adwokackiego, radcowskiego lub notarialnego przez okres co najmniej 

18 miesięcy wykonywał wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane 

ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa, do karty 

zgłoszenia dołącza wykaz pięćdziesięciu sygnatur akt, w których wykonywał czynności 

zastępstwa procesowego, a w przypadku mniejszej liczby wykaz sygnatur wszystkich akt 

lub pięćdziesiąt potwierdzonych przez przełożonego odpisów opinii prawnych i innych 

dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, a w 

przypadku mniejszej liczby - odpisy wszystkich opinii prawnych i innych dokumentów. 

§ 8. Kandydat na wolne stanowisko asesorskie, zajmujący stanowisko prokuratora, 

referendarza sądowego albo asystenta sędziego, który w okresie poprzedzającym 

obwieszczenie był delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie 

Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości 

lub przez niego nadzorowanej, do karty zgłoszenia dołącza także opis wykonywanych w 

okresie delegowania czynności wraz z opinią przełożonego. 

§ 9. Przepis § 8 stosuje się odpowiednio w przypadku delegowania do pełnienia: 

1)   czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa; 
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2)   czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury; 

3)   obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa w ramach działań 

podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły 

międzynarodowe działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów 

konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską. 

§ 10. Przełożonym, o którym mowa w § 7 i 8, jest osoba kierująca jednostką, do której 

delegowanie, o którym mowa w § 8, nastąpiło lub w ramach albo na zlecenie bądź 

zamówienie której wykonywane były czynności, o których mowa w § 7, a w przypadku 

podziału tej jednostki na departamenty, biura albo inne równorzędne komórki 

organizacyjne - osoba kierująca taką komórką. Za przełożonego osoby kierującej daną 

jednostką lub komórką organizacyjną uznaje się osobę sprawującą funkcję nadrzędną. 

§ 11. 
(32)

 Do kandydata na wolne stanowisko asesorskie, który zajmuje stanowisko prezesa lub 

wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio, 

stosownie do zawodu wykonywanego przed powołaniem na to stanowisko, przepisy § 2-5 

lub 8, a w przypadku zajmowania przed powołaniem na stanowisko prezesa lub 

wiceprezesa Prokuratorii Generalnej stanowiska sędziego sądu powszechnego, sędziego 

sądu administracyjnego lub sędziego sądu wojskowego - odpowiednio przepis § 1. 

§ 12. Do kandydata na wolne stanowisko asesorskie, który wykonywał więcej niż jeden z 

zawodów wskazanych w przepisach § 1-6 i 11 lub czynności, o których mowa w § 7, 

stosuje się przepisy § 1-8, z tym że łączna liczba zamieszczonych w wykazie sygnatur akt 

spraw lub odpisów opinii prawnych i innych dokumentów, o których mowa w tych 

przepisach, nie może przekraczać stu. 

§ 13. Do karty zgłoszenia kandydat może dołączyć także inne dokumenty popierające jego 

kandydaturę, w szczególności opinie lub rekomendacje. 

 

Art. 106p. 

§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata, zajmującego stanowisko referendarza sądowego obejmuje 

badanie poziomu merytorycznego orzecznictwa oraz sprawności i efektywności 

podejmowanych czynności i organizowania pracy przy rozpoznawaniu spraw lub 

wykonywaniu innych powierzonych zadań bądź funkcji, z uwzględnieniem stopnia 

obciążenia wykonywanymi zadaniami i ich złożoności, realizacji procesu doskonalenia 
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zawodowego, a także kultury urzędowania, obejmującej kulturę osobistą i kulturę 

organizacji pracy oraz poszanowania praw stron lub uczestników postępowania przy 

rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu innych powierzonych zadań bądź funkcji. 

§ 2. Ocena kwalifikacji, o której mowa w § 1, jest dokonywana na podstawie badania akt co 

najmniej dziesięciu spraw, wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, o którym 

mowa w art. 106o § 1, a ponadto akt co najmniej pięciu innych spraw spoza wykazu 

wybranych przez sędziego dokonującego oceny, jak również na podstawie danych 

ewidencjonowanych w sądach, w tym na potrzeby statystyki sądowej. 

§ 3. Sędzia dokonujący oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, z urzędu 

obejmuje badaniem także nieujęte w wykazie akta pięciu spraw niezakończonych, 

przydzielonych kandydatowi do rozpoznania, w których od momentu pierwszej rejestracji 

upłynął najdłuższy okres, a także akta wszystkich spraw, których referentem był kandydat, 

w których w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających zgłoszenie na wolne stanowisko 

asesorskie zmieniono lub uchylono orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego 

rozpoznania oraz w których stwierdzono przewlekłość postępowania lub niezgodność z 

prawem prawomocnego orzeczenia. 

§ 4. Jeżeli ze względu na szczególny zakres czynności kandydata, o którym mowa w § 1, lub z 

innych przyczyn zbadanie liczby spraw wskazanej w § 2 i 3 nie jest możliwe, przyjmuje się, 

z podaniem przyczyn, inną liczbę. 

§ 5. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się odpis zaświadczenia 

o złożonym egzaminie, okresowe oceny, o których mowa w art. 148 § 2, odpisy pism 

obejmujących przypadki prawomocnego wymierzenia kar porządkowych oraz 

prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że kary zostały uznane za 

niebyłe. 

Art. 106q. 

§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko asystenta sędziego obejmuje 

badanie jakości, sprawności, terminowości i prawidłowości dokonywanych czynności. 

§ 2. Ocena kwalifikacji, o której mowa w § 1, jest dokonywana na podstawie badania 

wybranych losowo co najmniej dwudziestu pięciu projektów, o których mowa w art. 106o 

§ 6. Przepis art. 106p § 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się odpis zaświadczenia 

o złożonym egzaminie, okresowe oceny, o których mowa w art. 148 § 2, pisemne opinie i 

informacje uzyskane od prezesa sądu lub przewodniczącego wydziału sądu, w którym 
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kandydat był lub jest zatrudniony, jak również od sędziów, do których został przydzielony, 

oraz odpisy pism obejmujących przypadki prawomocnego wymierzenia kar 

porządkowych, chyba że kary zostały uznane za niebyłe. 

 

Art. 106r. 

§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko prokuratora albo asesora 

prokuratorskiego jest dokonywana pod względem prawidłowości i poziomu 

merytorycznego, jak również efektywności wykonywania powierzonych obowiązków 

służbowych, z uwzględnieniem stopnia obciążenia wykonywanymi zadaniami i ich 

złożoności, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kultury urzędowania 

obejmującej kulturę osobistą oraz sposób zachowania wobec uczestników postępowania i 

współpracowników. Przepisy art. 106p § 2 i 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia dokonujący 

oceny kwalifikacji może objąć badaniem także akta spraw nieujęte w wykazie oraz 

zwracać się do prezesów sądów lub jednostek organizacyjnych prokuratury o wskazanie 

sygnatur i przedstawienie akt takich spraw. 

§ 2. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się okresowe oceny oraz 

indywidualne plany rozwoju zawodowego prokuratora, o których mowa w art. 62g ustawy 

z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
(33)

, opinie przełożonych, a także odpisy 

znajdujących się w aktach osobowych prokuratora prawomocnych wyroków orzekających 

karę dyscyplinarną lub prawomocnych decyzji o wymierzeniu kary porządkowej 

upomnienia, jak również odpisy prawomocnych decyzji prokuratora przełożonego, 

zawierających wytknięcie uchybienia w razie oczywistej obrazy prawa, chyba że 

uprawniony organ zarządził usunięcie tych wyroków lub decyzji z akt osobowych. 

 

Art. 106s. 

§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego, 

notariusza albo zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej jest dokonywana w oparciu o badanie jakości, sprawności, rzetelności i 

terminowości dokonywanych czynności bądź jakości i rzetelności sporządzonych opinii 

prawnych lub innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub 

tworzeniem prawa, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kultury urzędowania 

obejmującej kulturę osobistą oraz sposób zachowania wobec uczestników postępowania i 

współpracowników. 
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§ 2. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego albo 

zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jest 

dokonywana na podstawie badania akt co najmniej dwudziestu pięciu spraw różnych 

kategorii lub opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze 

stosowaniem lub tworzeniem prawa, wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, 

o którym mowa w art. 106o § 3. Przepis art. 106p § 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia 

dokonujący oceny kwalifikacji może objąć badaniem także akta spraw sądowych, w 

których kandydat występował w charakterze zastępcy procesowego, a których nie ujęto w 

wykazie, oraz zwracać się do prezesów sądów o wskazanie sygnatur i przedstawienie akt 

takich spraw. 

§ 3. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód notariusza jest dokonywana na 

podstawie badania co najmniej dwudziestu pięciu aktów notarialnych obejmujących różne 

kategorie spraw wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, o którym mowa w 

art. 106o § 4. Przepis art. 106p § 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia dokonujący oceny 

kwalifikacji może objąć badaniem także nieujęte w wykazie akty notarialne lub akta spraw 

sądowych, w których rozpoznano środki odwoławcze na odmowę dokonania wpisu lub 

odmowę dokonania czynności, oraz zwracać się do prezesów sądów o wskazanie sygnatur 

i przedstawienie akt takich spraw. 

§ 4. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego albo 

notariusza dołącza się wykaz prawomocnych orzeczeń bądź decyzji o ukaraniu karą 

dyscyplinarną, chyba że właściwy organ zarządził usunięcie wzmianki o ukaraniu lub 

odpisu orzeczenia sądu dyscyplinarnego z akt osobowych kandydata. 

§ 5. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego 

dołącza się także wykaz ostrzeżeń udzielonych przez właściwe organy samorządu 

zawodowego oraz zawiadomień o naruszeniu obowiązków procesowych dokonanych przez 

sąd lub prokuratora. 

§ 6. 
(36)

 Do oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dołącza się protokoły okresowych ocen 

kwalifikacyjnych oraz odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą dyscyplinarną, 

chyba że kara została uznana za niebyłą. 

§ 7. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego albo 

notariusza dołącza się protokoły wizytacji, kontroli lub ocen przeprowadzonych w trybie 

art. 36 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, art. 22
1
 ustawy z dnia 6 
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lipca 1982 r. o radcach prawnych albo art. 44 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - 

Prawo o notariacie. 

Art. 106t. 

§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata, mającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego nauk prawnych jest dokonywana z uwzględnieniem osiągnięć 

naukowych, rodzaju i jakości publikacji, opinii recenzentów, jakości i rzetelności opinii 

prawnych bądź innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub 

tworzeniem prawa. 

§ 2. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się odpisy 

prawomocnych orzeczeń o udzieleniu kary dyscyplinarnej, chyba że kara uległa zatarciu. 

 

Art. 106u. 

Do oceny kwalifikacji kandydata, który zajmuje stanowisko prezesa lub wiceprezesa 

Prokuratorii Generalnej, stosuje się odpowiednio, stosownie do zawodu wykonywanego 

przed powołaniem na to stanowisko, przepisy art. 57b lub art. 106r-106t. 

 

Art. 106v. 

§ 1. Ocena kandydata, który po złożeniu egzaminu prokuratorskiego, adwokackiego, 

radcowskiego lub notarialnego przez okres co najmniej 18 miesięcy wykonywał 

wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem 

pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa, jest dokonywana w oparciu o 

badanie jakości, sprawności, rzetelności i terminowości dokonywanych czynności oraz 

sporządzonych opinii prawnych lub innych dokumentów sporządzonych w związku ze 

stosowaniem lub tworzeniem prawa, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 

kultury osobistej oraz sposób zachowania wobec współpracowników. 

§ 2. Ocena kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, jest dokonywana na podstawie 

badania co najmniej dwudziestu pięciu opinii prawnych i innych dokumentów 

sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, a także akt spraw w 

razie wskazania ich sygnatur, wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, o 

którym mowa w art. 106o § 7. Przepis art. 106p § 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia 

dokonujący oceny kwalifikacji może objąć badaniem także akta spraw sądowych, w 

których kandydat występował w charakterze zastępcy procesowego, a których nie ujęto w 
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wykazie, oraz zwracać się do prezesów sądów o wskazanie sygnatur i przedstawienie akt 

takich spraw. 

Art. 106w. 

§ 1. Przy ocenie kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesorskie uwzględnia się 

predyspozycje osobowościowe kandydata do sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz 

przestrzeganie zasad etyki wykonywanego zawodu. 

§ 2.  Prezes właściwego sądu okręgowego zwraca się do organów sprawujących nadzór 

administracyjny nad sądami, Prokuratora Generalnego, Prezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, organów sprawujących nadzór nad działalnością notariuszy, 

organów samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych, a w przypadku 

kandydata mającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego nauk prawnych do kierownika danej polskiej szkoły wyższej, Polskiej 

Akademii Nauk, instytutu badawczego lub innej placówki naukowej o udzielenie 

informacji lub nadesłanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny 

kwalifikacji kandydata. 

§ 3. Prezes właściwego sądu okręgowego może zwrócić się do przełożonych kandydata, o 

którym mowa w art. 106o § 7, o udzielenie informacji lub nadesłanie dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia oceny kwalifikacji kandydata. 

§ 4. Do oceny kwalifikacji dołącza się informację o postępowaniach karnych, dyscyplinarnych 

bądź wyjaśniających toczących się przeciwko kandydatowi. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne 

stanowisko asesorskie, mając na uwadze konieczność zachowania metodyki 

uwzględniającej specyfikę wykonywanego przez kandydata zawodu lub zajmowanego 

stanowiska oraz potrzebę jej dostosowania do zakresu analizy i kryteriów wskazanych w 

ustawie; 

2)   sposób gromadzenia, poświadczania i przechowywania dokumentów, na podstawie 

których jest dokonywana ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesorskie, 

zajmującego stanowisko asystenta sędziego, mając na uwadze konieczność uzyskania 

materiału pozwalającego na rzetelną i kompleksową ocenę kwalifikacji. 
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Art. 106x. 

§ 1. Efektywność pracy oraz kompetencje zawodowe asesora sądowego w zakresie metodyki 

pracy i kultury urzędowania, jak również specjalizacji w rozpoznawaniu poszczególnych 

rodzajów spraw oraz pełnieniu poszczególnych funkcji, podlegają ocenie (ocena pracy 

asesora sądowego). 

§ 2. Oceny pracy asesora sądowego dokonuje się po raz pierwszy po upływie dwudziestu 

czterech miesięcy od dnia powołania. 

§ 3. Oceny pracy asesora sądowego dokonuje się w zakresie: 

1)   sprawności i efektywności podejmowanych czynności i organizowania pracy przy 

rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu innych powierzonych zadań; 

2)   kultury urzędowania, obejmującej kulturę osobistą i kulturę organizacji pracy oraz 

poszanowania praw stron lub uczestników postępowania przy rozpoznawaniu spraw lub 

wykonywaniu innych powierzonych zadań; 

3)   sposobu formułowania wypowiedzi przy wydawaniu i uzasadnianiu orzeczeń. 

§ 4. Zakres oceny pracy asesora sądowego nie może wkraczać w dziedzinę, w której asesorzy 

sądowi są niezawiśli. 

§ 5. Przy dokonywaniu oceny pracy asesora sądowego uwzględnia się rodzaj i stopień 

zawiłości przydzielonych asesorowi sądowemu spraw lub powierzonych zadań bądź 

funkcji, obciążenie pracą oraz warunki pracy w całym okresie objętym oceną. 

§ 6. W przypadku negatywnej oceny pracy asesora sądowego, ocenia się asesora sądowego 

ponownie nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia zapoznania się przez 

niego z oceną, jednak nie później niż po upływie roku od dnia dokonania tej oceny. 

§ 7. Ocenę pracy asesora sądowego przeprowadza sędzia wizytator zajmujący stanowisko 

sędziego sądu okręgowego. 

§ 8. Prezes sądu zapoznaje asesora sądowego z oceną jego pracy. 

§ 9. Asesor sądowy, w terminie dwóch tygodni od dnia zapoznania się z oceną pracy, ma 

prawo zgłosić pisemne uwagi wraz z uzasadnieniem. Uwagi rozpatruje i dokonuje 

ostatecznej oceny pracy asesora sądowego prezes sądu okręgowego. 

§ 10. Prezes sądu zapoznaje asesora sądowego z ostateczną oceną jego pracy. 

§ 11. Informacje dotyczące oceny pracy asesora sądowego stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone", określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że asesor sądowy, którego dotyczą, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. 
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§ 12. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, 

w drodze rozporządzenia, wzór arkusza oceny pracy asesora sądowego, mając na 

względzie konieczność sprawnego i rzetelnego dokonania oceny pracy oraz dostosowania 

metodyki jej przeprowadzania do zakresu analizy pracy asesora sądowego.] 

 

< Art. 106xa. 

§ 1. Przed upływem 36 miesięcy pełnienia obowiązków sędziego asesor sądowy może 

złożyć prezesowi właściwego sądu okręgowego wniosek o powołanie na stanowisko 

sędziego sądu rejonowego. Przepisy art. 57 § 2–6 i 8, art. 57a § 1, art. 57ab § 2, art. 

57ac–57af oraz art. 58 § 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, prezes sądu okręgowego, w 

terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia upływu 36 miesięcy pełnienia przez 

asesora sądowego obowiązków sędziego, zarządza dokonanie oceny kwalifikacji 

asesora sądowego. Przepisy art. 57ah § 3, art. 57b, art. 57i § 1 i 3 oraz przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. 57i § 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Oceny kwalifikacji asesora sądowego dokonuje sędzia wizytator wyznaczony przez 

prezesa właściwego sądu apelacyjnego w drodze losowania spośród sędziów z 

obszaru danej apelacji, o których mowa w art. 37c § 3, z wyłączeniem sędziów sądu 

okręgowego, w którego okręgu ma siedzibę sąd, w którym asesor sądowy pełni 

służbę. Jeżeli asesor sądowy pełnił obowiązki sędziego w wydziałach cywilnym i 

karnym, wyznacza się więcej niż jednego sędziego wizytatora. 

§ 4. Prezes właściwego sądu okręgowego zapoznaje asesora sądowego z oceną 

kwalifikacji zamieszczając ją w systemie teleinformatycznym. Asesor sądowy ma 

prawo do złożenia temu prezesowi uwag do oceny kwalifikacji, w terminie 21 dni od 

daty zamieszczenia oceny kwalifikacji w systemie teleinformatycznym. 

§ 5. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4, lub złożeniu przez asesora sądowego 

uwag do oceny kwalifikacji prezes sądu okręgowego przedstawia do zaopiniowania 

kolegium sądu okręgowego kandydaturę asesora sądowego na wolne stanowisko 

sędziego sądu rejonowego, wraz z oceną kwalifikacji i ewentualnymi uwagami 

asesora sądowego, a następnie ustala termin zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu, 

w czasie którego kandydatura będzie oceniana.> 
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Art. 106y. 

§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze asesora sądowego wynosi 80% wynagrodzenia zasadniczego 

w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu 

ubezpieczenia społecznego. 

[§ 2. Wysokość wynagrodzenia asesorów sądowych różnicują pełnione funkcje.] 

[§ 3. W związku z pełnioną funkcją asesorowi sądowemu przysługuje dodatek funkcyjny.] 

<§ 3. W przypadku powierzenia asesorowi sądowemu funkcji przewodniczącego 

wydziału, przysługuje mu z tego tytułu dodatek funkcyjny ustalany w sposób 

określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 91 § 8.> 

§ 4. Wynagrodzenie asesorów sądowych różnicuje ponadto dodatek za długoletnią pracę 

wynoszący, począwszy od szóstego roku pracy, 5% wynagrodzenia zasadniczego i 

wzrastający po każdym roku o 1%, aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 5. Czas pracy asesora sądowego jest określony wymiarem jego zadań. 

[§ 6. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, 

w drodze rozporządzenia, funkcje z tytułu których przysługują asesorom sądowym dodatki 

funkcyjne oraz sposób ustalania tych dodatków, biorąc pod uwagę rodzaj funkcji, 

wielkość jednostki organizacyjnej oraz zakres obowiązków.] 

 

Art. 106z. 

[§ 1. Asesorowi sądowemu można udzielić płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. 

§ 2. Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać trzech miesięcy i nie może być 

udzielony, jeżeli asesor sądowy nie pełnił służby przez okres roku z powodu choroby.] 

<§ 1. Asesorowi sądowemu można udzielić płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w 

celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli leczenie to wymaga powstrzymania 

się od pełnienia służby. 

§ 2. Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać sześciu miesięcy.> 

§ 3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Minister Sprawiedliwości. 

<§ 4. W przypadku odmowy udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia asesorowi 

sądowemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy odwołanie do 

Sądu Najwyższego.> 

Art. 106za. 

[§ 1. Strojem urzędowym asesora sądowego jest strój urzędowy sędziego.] 
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<§ 1. Strojem urzędowym asesora sądowego jest strój urzędowy sędziego. Przepis art. 84 

§ 1 stosuje się.> 

§ 2. Asesor sądowy otrzymuje legitymację służbową, wymieniającą zajmowane przez niego 

stanowisko i miejsce służbowe. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, 

wzór legitymacji służbowej asesora sądowego. 

 

[Art. 106zb. 

§ 1. Prezes sądu okręgowego może delegować asesora sądowego, za jego zgodą, do pełnienia 

obowiązków asesora sądowego w innym sądzie rejonowym w okręgu sądowym, a prezes 

sądu apelacyjnego do sądu rejonowego w innym okręgu sądowym na obszarze apelacji, 

na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata. Przepisy art. 77 § 6-7 i 10 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 2. Asesorowi sądowemu, delegowanemu do wykonania czynności służbowych w innej 

miejscowości niż miejscowość w której znajduje się jego miejsce służbowe lub miejsce 

delegowania, o którym mowa w § 1, przysługują należności, określone w przepisach w 

sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej na obszarze kraju.] 

 

[Art. 106ze. 

Za wykroczenia asesor sądowy odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie.] 

 

<Art. 106ze. 

§ 1. Za wykroczenie asesor sądowy odpowiada tylko dyscyplinarnie, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Asesor sądowy może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej 

za wykroczenia, o których mowa w § 3, w trybie określonym w tym przepisie. 

§ 3. W przypadku popełnienia przez asesora sądowego wykroczenia, o którym mowa w 

rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, przyjęcie przez 

asesora sądowego mandatu karnego albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania 

mandatem karnym zaocznym, o którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 

sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, stanowi 

oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności 

w tej formie. 



- 111 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 4. Wyrażenie przez asesora sądowego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności 

w trybie określonym w § 3 wyłącza odpowiedzialność dyscyplinarną.> 

 

Art. 106zf. 

§ 1. Asesor sądowy jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe. 

[§ 2. Po objęciu stanowiska asesorskiego asesor sądowy odbywa trzymiesięczne szkolenie z 

zakresu metodyki pracy sędziego, organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i 

Prokuratury. Z obowiązku tego jest zwolniony asesor sądowy, który ukończył aplikację 

sędziowską.] 

§ 3. Asesor sądowy jest obowiązany uczestniczyć, w miarę możliwości corocznie, w 

szkoleniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę 

Sądownictwa i Prokuratury lub innych formach doskonalenia zawodowego, w celu 

uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych. 

[§ 4. Prezes sądu apelacyjnego, nie później niż do końca października każdego roku, 

przekazuje Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury informację o 

potrzebach szkoleniowych asesorów sądowych na obszarze apelacji.] 

 

[Art. 106zg. 

§ 1. Do asesorów sądowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 85-90, art. 95 i art. 97. 

§ 2. Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje kandydatury na stanowiska asesorów sądowych, 

w trybie określonym w odrębnej ustawie.] 

< Art. 106zg. 

Do asesorów sądowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 67, art. 82, art. 85–90, art. 

95 i art. 97.> 

[Art. 107a. 

Asesor sądowy za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów 

prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne) oraz za swoje 

postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie uchybił obowiązkowi 

piastowanego wówczas urzędu państwowego lub okazał się niegodny urzędu asesora 

sądowego odpowiada dyscyplinarnie tak jak sędzia.] 
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< Art. 107a. 

Asesor sądowy za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów 

prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne) oraz za swoje 

postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie okazał się niegodny urzędu 

asesora sądowego, odpowiada dyscyplinarnie tak jak sędzia. Przepisy art. 108–133a 

stosuje się odpowiednio.> 

Art. 131. 

[§ 1. W przypadkach przewidzianych w art. 37 § 4a lub w art. 75 § 2 pkt 3 oraz w sprawie 

zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych lub uchylenia zarządzenia o przerwie w 

wykonywaniu czynności, o której mowa w art. 130 § 1, sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę 

po wysłuchaniu rzecznika dyscyplinarnego. Wysłuchuje także sędziego, jeżeli stawił się na 

posiedzenie.] 

<§ 1. W przypadkach przewidzianych w art. 75 § 2 pkt 3 lub w sprawie zawieszenia 

sędziego w czynnościach służbowych, lub uchylenia zarządzenia o przerwie w 

wykonywaniu czynności, o której mowa w art. 130 § 1, po wysłuchaniu rzecznika 

dyscyplinarnego oraz w przypadku, o którym mowa w art. 37 § 5, sąd dyscyplinarny 

wydaje uchwałę. Wysłuchuje także sędziego, jeżeli stawił się na posiedzenie, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 37 § 5 – także prezesa właściwego sądu.> 

§ 2. Na uchwałę odmawiającą uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 75 § 2 pkt 3, 

przysługuje zażalenie Krajowej Radzie Sądownictwa oraz kolegium sądu, które złożyło 

wniosek. 

[§ 3. Na uchwałę odmawiającą uwzględnienia zastrzeżenia, o którym mowa w art. 37 § 4a, 

sędziemu przysługuje zażalenie.] 

<§ 3. Na uchwałę odmawiającą uwzględnienia zastrzeżenia, o którym mowa w art. 37 § 

5, sędziemu przysługuje zażalenie.> 

§ 4. Na uchwałę o zawieszeniu w czynnościach służbowych sędziemu przysługuje zażalenie, 

a rzecznikowi dyscyplinarnemu - także na uchwałę o uchyleniu zarządzenia o przerwie w 

wykonywaniu czynności, o której mowa w art. 130 § 2; zażalenie nie wstrzymuje 

wykonania uchwały. 

[§ 5. Zażalenie rozpoznaje sąd dyscyplinarny drugiej instancji, a w przypadkach, o których 

mowa w § 3, ten sam sąd dyscyplinarny w innym równorzędnym składzie.] 

<§ 5. Zażalenie rozpoznaje sąd dyscyplinarny drugiej instancji.> 
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Art. 147. 

[§ 1. W sądach rejonowych i okręgowych do wykonywania określonych w ustawach czynności 

należących do sądów w zakresie ochrony prawnej zatrudniani są referendarze sądowi i 

starsi referendarze sądowi, zwani dalej "referendarzami".] 

<§ 1. W sądach do wykonywania określonych w ustawach czynności należących do 

sądów w zakresie ochrony prawnej, innych niż wymiar sprawiedliwości, są 

zatrudniani referendarze sądowi i starsi referendarze sądowi, zwani dalej 

„referendarzami”.> 

§ 2. W sądach działają kuratorzy sądowi (kuratorzy rodzinni i kuratorzy dla dorosłych), 

którzy stanowią służbę kuratorską i wykonują czynności o charakterze wychowawczo-

resocjalizacyjnym i profilaktycznym oraz inne czynności określone w przepisach 

szczególnych. 

§ 3. W sądach są zatrudniani urzędnicy i inni pracownicy sądowi. 

§ 4. W sądach mogą być zatrudniani asystenci sędziów i starsi asystenci sędziów. Ilekroć w 

przepisach jest mowa o asystentach sędziów, rozumie się przez to także starszych 

asystentów sędziów. 

Art. 149. 

§ 1. Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto: 

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

2)   jest nieskazitelnego charakteru; 

3)   ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub 

zagraniczne uznane w Polsce; 

4)   ukończył 24 lata; 

[5)    zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.] 

<5) zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub 

radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.> 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

Art. 151b. 

§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego wynosi 75% wynagrodzenia 

zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną 

składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku 

referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 75% 
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wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego 

o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego, a po dalszych siedmiu latach pracy 

- do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce 

trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. 

§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sądowego wynosi 85% wynagrodzenia 

zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną 

składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku 

starszego referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 

85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, 

powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. 

§ 2a. W przypadku nieuzyskania przez referendarza pozytywnej okresowej oceny, okresy 

pracy wskazane w § 1 i 2 ulegają wydłużeniu o trzy lata. 

§ 2b. Poza wynagrodzeniem zasadniczym referendarzowi przysługuje dodatek za długoletnią 

pracę, o którym mowa w art. 91 § 7, oraz gratyfikacja jubileuszowa, na zasadach 

określonych w art. 92 § 3-5, a także jednorazowa odprawa w razie ustania stosunku pracy 

w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, na 

zasadach określonych w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury. 

§ 2c. W związku z pełnioną funkcją referendarzowi przysługuje dodatek funkcyjny. Do 

ustalania wysokości dodatku funkcyjnego stosuje się przepisy o dodatkach funkcyjnych 

przysługujących sędziom. 

§ 2d. Czas pracy referendarza wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 

pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 

3 miesięcy. 

§ 2e. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami sądu wynikającymi z obciążenia zadaniami lub 

organizacją pracy wydziału, wobec referendarzy może być stosowany równoważny lub 

zadaniowy czas pracy. 

§ 2f. Dobowy czas pracy w systemie równoważnego czasu pracy nie może przekraczać 12 

godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy. 

§ 2g. Stosowanie systemów czasu pracy, o których mowa w § 2e, wprowadza prezes sądu w 

drodze zarządzenia. W zarządzeniu wskazuje się wydziały sądu lub referendarzy, objętych 

danym systemem czasu pracy. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia 

podania go do wiadomości referendarza. 
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§ 2h. W zarządzeniu wprowadzającym stosowanie systemu zadaniowego czasu pracy prezes 

sądu określa także normy pracy dotyczące powierzonych referendarzom zadań, biorąc pod 

uwagę obowiązujący referendarzy czas pracy. Normy pracy ustala się uwzględniając 

obciążenie zadaniami, stopień złożoności powierzonych zadań oraz stosowane 

rozwiązania w zakresie organizacji pracy. 

§ 2i. Normy pracy, o których mowa w § 2h, prezes sądu może określić także dla referendarzy 

objętych podstawowym lub równoważnym systemem czasu pracy. 

§ 2j. Rozkład czasu pracy referendarzy oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia 

określa prezes sądu. Na pisemny wniosek referendarza uzasadniony ważnymi względami 

rodzinnymi lub osobistymi prezes sądu może ustalić indywidualny rozkład jego czasu 

pracy w ramach systemu czasu pracy, którym jest objęty. 

§ 2k. Jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby sądu, prezes sądu lub przewodniczący 

wydziału może polecić referendarzowi wykonywanie pracy poza obowiązującym go 

czasem pracy, a w wyjątkowych wypadkach także w niedzielę i święta. 

§ 2l. Referendarzowi sądowemu za pracę wykonywaną poza obowiązującym go czasem pracy 

przysługuje według jego wyboru czas wolny w tym samym wymiarze albo 

wynagrodzenie, bez dodatków, o których mowa w art. 151
1
 § 1 Kodeksu pracy. Za pracę 

wykonaną ponad obowiązujący referendarza sądowego czas pracy w niedzielę lub święto 

przysługuje inny dzień wolny. Przepis art. 151
11

 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio. 

[§ 3. Przepisy art. 45 § 1, art. 82a, art. 87-89, art. 92 § 1 i 2, art. 93 oraz art. 97 § 1 i 2 

stosuje się odpowiednio do referendarzy, z tym że urlopu, o którym mowa w art. 93, 

udziela prezes sądu apelacyjnego.] 

<§ 3. Przepisy art. 45 § 1, art. 82a § 1 i 3, art. 87–89, art. 92 § 1 i 2, art. 93 oraz art. 97 § 

1 i 2 stosuje się odpowiednio do referendarzy, z tym że urlopu, o którym mowa w art. 

93, udziela prezes właściwego sądu apelacyjnego.> 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do referendarzy stosuje się odpowiednio 

przepisy o pracownikach sądów i prokuratury. 

 

[Art. 151c. 

§ 1. Referendarz może przystąpić do egzaminu sędziowskiego po przepracowaniu trzech lat 

na stanowisku referendarza lub asystenta sędziego. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu 

sędziowskiego referendarz zgłasza Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury na trzy miesiące przed terminem egzaminu, uiszczając wymaganą opłatę. 
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§ 2. W przypadku złożenia przez referendarza, nie później niż 14 dni przed terminem 

egzaminu sędziowskiego, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w egzaminie, 

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zwraca 2/3 uiszczonej opłaty.] 

 

Art. 155. 

§ 1. Asystent sędziego wykonuje czynności zmierzające do przygotowania spraw sądowych 

do rozpoznania oraz czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów, o której 

mowa w art. 8 pkt 2. 

§ 2. Na stanowisku asystenta sędziego może byś zatrudniony ten, kto: 

1)   jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i 

obywatelskich; 

2)   jest nieskazitelnego charakteru; 

3)   ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne 

uznane w Polsce; 

4)   ukończył 24 lata; 

5)   (uchylony). 

§ 2a. Nabór kandydatów następuje w drodze konkursu, który ma na celu wyłonienie 

kandydata o największej wiedzy i najwyższych kwalifikacjach, predyspozycjach i 

zdolnościach ogólnych, niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta sędziego. 

§ 3. Prezes sądu przed zatrudnieniem asystenta sędziego zasięga informacji o kandydacie z 

Krajowego Rejestru Karnego. 

§ 3a. (uchylony). 

§ 3b. Na stanowisku starszego asystenta sędziego może być zatrudniony: 

1)   asystent, który zajmował stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej dziesięć lat, i 

nie był karany za przewinienia dyscyplinarne oraz uzyskiwał pozytywne okresowe oceny, 

albo 

2)   osoba, która złożyła egzamin sędziowski lub egzamin prokuratorski. 

§ 4. Asystentowi sędziego przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Poza wynagrodzeniem 

zasadniczym asystentowi sędziego przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody 

jubileuszowe oraz jednorazowa odprawa w razie ustania stosunku pracy w związku z 

przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, na zasadach 

określonych w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury. Na zasadach określonych 
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w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury asystentowi sędziego mogą być 

przyznane: 

1)   dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub powierzenia 

dodatkowych zadań; 

2)   nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób 

wykonywania czynności przez asystentów sędziów, mając na uwadze zasady sprawności, 

racjonalności, ekonomicznego i szybkiego działania, zapewniając rzetelne wykonywanie 

powierzonych zadań. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia 

zasadniczego asystentów sędziów, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter czynności 

wykonywanych przez asystentów sędziów oraz poziom wynagrodzeń urzędników sądów. 

[§ 7. Asystent sędziego po przepracowaniu pięciu lat na tym stanowisku może przystąpić do 

egzaminu sędziowskiego. Asystent sędziego, który złożył egzamin notarialny, adwokacki 

lub radcowski może przystąpić do egzaminu sędziowskiego po przepracowaniu czterech 

lat na stanowisku asystenta sędziego lub referendarza sądowego. Wniosek o dopuszczenie 

do egzaminu sędziowskiego asystent sędziego zgłasza Dyrektorowi Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury na trzy miesiące przed terminem egzaminu, uiszczając 

wymaganą opłatę. 

§ 7a. W przypadku złożenia przez asystenta sędziego, nie później niż 14 dni przed terminem 

egzaminu sędziowskiego, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w egzaminie, 

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zwraca 2/3 uiszczonej opłaty.] 

§ 8. Do asystentów sędziów stosuje się odpowiednio przepis art. 82a § 1. 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do asystentów sędziów stosuje się 

odpowiednio przepisy o pracownikach sądów i prokuratury. 

 

Art. 155ca. 

§ 1. W okresie pierwszych dwóch lat pracy asystent sędziego odbywa staż asystencki 

organizowany przez prezesa sądu apelacyjnego. 

§ 2. Do czasu ukończenia stażu asystenckiego asystenta sędziego zatrudnia się na podstawie 

umowy o pracę na czas określony, z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za 

dwutygodniowym wypowiedzeniem. 
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§ 3. Z obowiązku odbycia stażu asystenckiego są zwolnione osoby, które zdały egzamin 

sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski. 

<§ 4. Asystent sędziego w pierwszym roku pracy, w ramach stażu asystenckiego, odbywa 

szkolenie z zakresu metodyki pracy organizowane przez Krajową Szkołę 

Sądownictwa i Prokuratury. Prezes sądu kieruje asystenta na szkolenie w 

najbliższym terminie przewidzianym w harmonogramie działalności szkoleniowej 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na dany rok.> 

 

Art. 175a. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane osobowe: 

1)   sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych, 

[2)   referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, 

kuratorów zawodowych, aplikantów aplikacji sądowej, urzędników oraz innych 

pracowników sądów,] 

<2) referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, 

kuratorów zawodowych, urzędników oraz innych pracowników sądów,> 

3)   biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników, 

4)   kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2 

- w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania obowiązków i praw pracodawcy 

wynikających ze stosunku pracy albo innych stosunków służbowych lub realizacji zadań z 

zakresu nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów. 

§ 2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, przepis art. 43 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922) stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości wymienia dane dotyczące sędziów w stanie spoczynku, w 

zakresie określonym w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji 

dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), za 

pośrednictwem punktu kontaktowego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 
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[Art. 177a. 

 W sprawie z powództwa sędziego, dyrektora sądu, referendarza sądowego lub asystenta 

sędziego o roszczenie majątkowe ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, Minister 

Sprawiedliwości może w każdym stanie sprawy, aż do zamknięcia rozprawy w drugiej 

instancji, przystąpić do strony pozwanej. Do stanowiska Ministra Sprawiedliwości w 

procesie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o interwencji 

ubocznej, z wyłączeniem art. 78 Kodeksu postępowania cywilnego. Minister 

Sprawiedliwości nie musi podawać interesu prawnego we wstąpieniu do sprawy.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999 i 

2261) 

Art. 76. 

1. Aplikacja adwokacka rozpoczyna się dnia 1 stycznia każdego roku i trwa 3 lata. Celem 

aplikacji adwokackiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego 

wykonywania zawodu adwokata, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu 

zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii oraz przyswojenie zasad 

wykonywania zawodu. 

[1a. Aplikanci odbywają w trakcie pierwszego roku aplikacji szkolenie z zakresu działania 

sądownictwa powszechnego i prokuratury. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zawiera 

co roku z Dyrektorem Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i 

Prokuratury
(5)

, porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu 

działania sądownictwa powszechnego i prokuratury, w którym ustala się plan szkolenia 

mając na uwadze zarówno praktyczne, jak i teoretyczne zapoznanie aplikantów ze 

sposobem funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury, sposób jego 

odbywania i czas trwania, a także wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie 

szkolenia.] 

<1a. Aplikanci odbywają w trakcie aplikacji szkolenie z zakresu działania sądownictwa 

powszechnego i prokuratury. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zawiera z 

Ministrem Sprawiedliwości porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów 

szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury, zgodnie 

z regulaminem aplikacji, w którym ustala się plan szkolenia, mając na uwadze 
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zarówno praktyczne, jak i teoretyczne zapoznanie aplikantów ze sposobem 

funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury, sposób jego odbywania i 

czas trwania, a także wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia.> 

2. Aplikantowi, który odbył aplikację adwokacką, właściwa okręgowa rada adwokacka 

wydaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

aplikacji adwokackiej, zaświadczenie o jej odbyciu. 

3. Szkolenie aplikantów adwokackich może być organizowane wspólnie z aplikantami 

radcowskimi. 

4. Aplikant adwokacki odbywa aplikację adwokacką pod kierunkiem patrona wyznaczonego 

przez dziekana okręgowej rady adwokackiej. 

5. Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu 

adwokata w rozumieniu niniejszej ustawy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 1579 i 

2261) 

Art. 32. 

1. Celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego 

wykonywania zawodu radcy prawnego, w szczególności wykształcenie umiejętności z 

zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii prawnych oraz 

przyswojenie zasad wykonywania zawodu. 

2. Aplikacja radcowska rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i trwa trzy lata. 

3. Aplikację radcowską odbywa się w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych 

lub radców prawnych i adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych. 

[3a. Aplikanci odbywają w trakcie pierwszego roku aplikacji szkolenie z zakresu działania 

sądownictwa powszechnego i prokuratury. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych 

zawiera co roku z Dyrektorem Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych 

i Prokuratury
(7)

, porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu 

działania sądownictwa powszechnego i prokuratury, w którym ustala się plan szkolenia 

mając na uwadze zarówno praktyczne, jak i teoretyczne zapoznanie aplikantów ze 

sposobem funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury, sposób jego 
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odbywania i czas trwania, a także wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie 

szkolenia.] 

<3a. Aplikanci odbywają w trakcie aplikacji szkolenie z zakresu działania sądownictwa 

powszechnego i prokuratury. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych zawiera z 

Ministrem Sprawiedliwości porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów 

szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. W 

porozumieniu ustala się w szczególności ramowy program szkolenia uwzględniający 

zajęcia teoretyczne i praktyczne, sposób ich odbywania i czas trwania, a także 

wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia.> 

4. Aplikantowi, który odbył aplikację radcowską, właściwa rada okręgowej izby radców 

prawnych wydaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia aplikacji radcowskiej, zaświadczenie o jej odbyciu 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 

r. poz. 246) 

Art. 11a. 

1. Minister Sprawiedliwości może delegować urzędnika, za jego zgodą, do wykonywania 

obowiązków służbowych w innym sądzie, Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej 

jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego 

nadzorowanej, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. 

2. Minister Sprawiedliwości może delegować urzędnika do wykonywania obowiązków 

służbowych w innym sądzie lub Ministerstwie Sprawiedliwości, mających siedzibę w tej 

samej miejscowości, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata. Delegowanie urzędnika 

może być powtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat. 

3. Właściwy dyrektor sądu apelacyjnego może delegować urzędnika do wykonywania 

obowiązków służbowych w innym sądzie na obszarze danej apelacji, na warunkach 

określonych w ust. 1, na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, a na warunkach 

określonych w ust. 2 - na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie 

urzędnika może być powtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat. 

4. Minister Sprawiedliwości, jeżeli przemawiają za tym potrzeby sądownictwa, może 

delegować urzędnika do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie lub 
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Ministerstwie Sprawiedliwości, mających siedzibę w innej miejscowości, na czas 

określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku. Delegowanie urzędnika może być 

powtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat. 

5. Delegowaniu nie podlegają urzędnicy zajmujący w sądzie stanowiska: głównego 

księgowego i audytora wewnętrznego. 

6. Niedopuszczalne jest delegowanie, bez zgody zainteresowanego, do sądu lub Ministerstwa 

Sprawiedliwości, mającego siedzibę w innej miejscowości, kobiety w ciąży lub urzędnika 

sprawującego opiekę nad dzieckiem w wieku do czternastu lat, a także w wypadkach, gdy 

stoją temu na przeszkodzie ważne względy osobiste lub rodzinne urzędnika. 

7. Urzędnik delegowany na podstawie ust. 1, na czas nieokreślony, może być odwołany z 

delegowania, względnie z niego ustąpić za trzymiesięcznym uprzedzeniem. 

8. W okresie delegowania urzędnik ma prawo do wynagrodzenia przysługującego mu na 

dotychczas zajmowanym stanowisku i dodatku za wieloletnią pracę. W przypadku 

powierzenia pełnienia funkcji w okresie delegowania urzędnikowi przysługuje dodatek 

funkcyjny w stawce przewidzianej dla tej funkcji. 

[9. W okresie delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości urzędnik otrzymuje także 

dodatek funkcyjny z tytułu delegowania.] 

<9. W okresie delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości lub Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury urzędnik otrzymuje dodatek funkcyjny z tytułu 

delegowania.> 

10. Jeżeli delegowanie następuje do innej miejscowości niż miejscowość będąca siedzibą 

sądu, w której urzędnik jest zatrudniony, przysługuje mu prawo do bezpłatnego 

zakwaterowania lub zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, a także 

świadczenia dodatkowe, rekompensujące niedogodności wynikające z delegowania poza 

stałe miejsce pracy: zwrot kosztów przejazdu, diety, zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za 

nocleg, jednorazowy ryczałt z tytułu przeniesienia, zwrot kosztów przewozu urządzenia 

domowego. 

11. Świadczenia związane z delegowaniem urzędnika wypłaca odpowiednio sąd, do którego 

urzędnik został delegowany, albo Ministerstwo Sprawiedliwości. 

12. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

delegowania urzędników do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu delegowania oraz szczegółowe 

warunki i zakres świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników poza 
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stałe miejsce pracy, mając na względzie poziom świadczeń przysługujących pracownikom 

państwowych jednostek sfery budżetowej odbywającym podróże służbowe oraz czasowo 

przenoszonym. 

Art. 11b. 

1. Prokurator Krajowy może delegować urzędnika, za jego zgodą, do wykonywania 

obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury, a na wniosek 

Ministra Sprawiedliwości do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki 

organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, na 

czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. 

2. Prokurator Krajowy może delegować urzędnika do wykonywania obowiązków służbowych 

w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub na wniosek Ministra Sprawiedliwości do 

Ministerstwa Sprawiedliwości, mających siedzibę w tej samej miejscowości, na czas 

określony, nie dłuższy niż dwa lata. Delegowanie urzędnika może być powtórzone, bez 

jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat. 

3. Właściwy prokurator regionalny może delegować urzędnika do wykonywania obowiązków 

służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury na obszarze danego regionu, na 

warunkach określonych w ust. 1, na czas określony, nie dłuższy niż rok, a na warunkach 

określonych w ust. 2 - na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie 

urzędnika może być powtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat. 

4. Prokurator Krajowy, jeżeli przemawiają za tym potrzeby prokuratury, może delegować 

urzędnika do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej 

prokuratury lub na wniosek Ministra Sprawiedliwości do Ministerstwa Sprawiedliwości, 

mających siedzibę w innej miejscowości, na czas określony, nie dłuższy niż sześć 

miesięcy w ciągu roku. Delegowanie urzędnika może być powtórzone, bez jego zgody, 

nie wcześniej niż po upływie dwóch lat. 

5. Delegowaniu nie podlegają urzędnicy zajmujący w prokuraturze stanowiska: dyrektora 

finansowo-administracyjnego, głównego księgowego i audytora wewnętrznego. 

6. Niedopuszczalne jest delegowanie, bez zgody zainteresowanego, do prokuratury lub 

Ministerstwa Sprawiedliwości, mającego siedzibę w innej miejscowości, kobiety w ciąży 

lub urzędnika sprawującego opiekę nad dzieckiem w wieku do czternastu lat, a także w 

wypadkach, gdy stoją temu na przeszkodzie ważne względy osobiste lub rodzinne 

urzędnika. 
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7. Urzędnik delegowany na podstawie ust. 1, na czas nieokreślony, może być odwołany z 

delegowania, względnie z niego ustąpić za trzymiesięcznym uprzedzeniem. 

8. W okresie delegowania urzędnik ma prawo do wynagrodzenia przysługującego mu na 

dotychczas zajmowanym stanowisku i dodatku za wieloletnią pracę. W przypadku 

powierzenia pełnienia funkcji w okresie delegowania urzędnikowi przysługuje dodatek 

funkcyjny w stawce przewidzianej dla tej funkcji. 

[9. W okresie delegowania do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości 

urzędnik otrzymuje także dodatek funkcyjny z tytułu delegowania.] 

<9. W okresie delegowania do Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości lub 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury urzędnik otrzymuje dodatek funkcyjny 

z tytułu delegowania.> 

10. Jeżeli delegowanie następuje do innej miejscowości niż miejscowość będąca siedzibą 

prokuratury, w której urzędnik jest zatrudniony, przysługuje mu prawo do bezpłatnego 

zakwaterowania lub zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, a także 

świadczenia dodatkowe, rekompensujące niedogodności wynikające z delegowania poza 

stałe miejsce pracy: zwrot kosztów przejazdu, diety, zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za 

nocleg, jednorazowy ryczałt z tytułu przeniesienia, zwrot kosztów przewozu urządzenia 

domowego. 

11. Świadczenia związane z delegowaniem urzędnika wypłaca odpowiednio jednostka 

organizacyjna prokuratury, do której urzędnik został delegowany, albo Ministerstwo 

Sprawiedliwości. 

12. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

delegowania urzędników do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce 

organizacyjnej prokuratury lub w Ministerstwie Sprawiedliwości, wysokość dodatku 

funkcyjnego z tytułu delegowania do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa 

Sprawiedliwości oraz szczegółowe warunki i zakres świadczeń dodatkowych związanych 

z delegowaniem urzędników poza stałe miejsce pracy, mając na względzie poziom 

świadczeń przysługujących pracownikom państwowych jednostek sfery budżetowej 

odbywającym podróże służbowe oraz czasowo przenoszonym. 
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U S T A W A   z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) 

 

Art. 10. 

1. W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zwanym dalej 

"Monitorem Polskim", ogłasza się: 

1)   zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy; 

2)   uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie 

ustawy; 

3)   teksty jednolite aktów określonych w pkt 1 i 2; 

4)   orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w 

Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone. 

2. W Monitorze Polskim ogłasza się również: 

1)   uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące: 

a)  regulaminu Zgromadzenia Narodowego, 

b)  uznania trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania 

urzędu ze względu na stan zdrowia, 

c)  postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem 

Stanu; 

2)   uchwały Sejmu dotyczące: 

a)  regulaminu Sejmu, 

b)  (uchylona), 

c)  uchwalenia wotum zaufania Radzie Ministrów oraz absolutorium dla Rady Ministrów, 

d)  uchwalenia wotum nieufności Radzie Ministrów lub ministrowi, 

e)  pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, 

f)  rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, 

g)  wyboru, powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji lub ustawach 

stanowiska państwowe; uchwałę o powołaniu lub odwołaniu wymagającym zgody Senatu 

ogłasza się po wyrażeniu takiej zgody; 

3)   uchwały Senatu dotyczące: 

a)  regulaminu Senatu, 
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b)  wyboru, powoływania, odwoływania, a także wyrażenia zgody na powoływanie lub 

odwoływanie przez Sejm na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska 

państwowe; 

4)   akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące: 

a)  zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu, 

b)  (uchylona), 

c)  zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów, 

e)  przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia 

obowiązków, 

f)  dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów, 

g)  odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności, 

h)  powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska 

państwowe, 

i)  powoływania sędziów, 

j)  nadawania tytułu naukowego profesora i tytułu profesora sztuki, 

k)  mianowania na stopień generała i równorzędny, 

l)  nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej[,] <;> 

[m)  powoływania asesorów sądowych;] 

5)   postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu 

urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu 

tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach sporów kompetencyjnych 

pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. 

3. W Monitorze Polskim ogłasza się uchwały Sejmu i Senatu oraz Zgromadzenia 

Narodowego inne niż wymienione w ust. 2, wyroki Trybunału Stanu, a także 

postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Polskim jest 

przewidziane w tych uchwałach lub postanowieniach albo jeżeli odrębne ustawy tak 

stanowią. 

4. W Monitorze Polskim ogłasza się również inne akty prawne, a także ogłoszenia, 

obwieszczenia i komunikaty organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak 

stanowią. 

5. Prezes Rady Ministrów może zarządzić: 
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1)   ogłoszenie w Monitorze Polskim również innych niż określone w art. 9 oraz w ust. 1 

aktów prawnych; 

2)   ogłoszenie innych niż określone w ust. 2 aktów prawnych, ogłoszeń i obwieszczeń. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)  

 

Art. 85. 

1. Za osobę pozostającą w stosunku pracy, w stosunku służbowym albo odbywającą służbę 

zastępczą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza 

pracodawca, a w razie wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o 

ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. 

poz. 85, z późn. zm.)
(34)

 - podmiot obowiązany do wypłaty tych świadczeń. 

2. Za osobę pobierającą świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia składkę 

jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot, który 

wypłaca to świadczenie. 

3. Za funkcjonariuszy, o których mowa w art. 81 ust. 7, składkę oblicza, finansuje ze środków 

własnych i odprowadza szkoła Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik 

oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający, z zastrzeżeniem 

art. 86 ust. 1 pkt 13a. 

5. Za osobę pobierającą świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu lub zasiłek socjalny 

wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego 

zatrudnienia, osobę pobierającą wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze 

stypendium na przekwalifikowanie lub w okresie korzystania ze świadczenia górniczego 

składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot 

wypłacający świadczenie, zasiłek lub wynagrodzenie. 

6. Za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium składkę jako płatnik oblicza, 

pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza właściwy powiatowy urząd pracy. 
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6a. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż 

lub przygotowanie zawodowe dorosłych. 

7. Za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz 

członków ich rodzin składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i 

odprowadza spółdzielnia. 

8. Za osobę pobierającą uposażenie posła składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu 

ubezpieczonego i odprowadza Kancelaria Sejmu, a za osobę pobierającą uposażenie 

senatora - Kancelaria Senatu. 

9. Za osobę pobierającą emeryturę lub rentę składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty 

emerytury lub renty, o której mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 i ust. 9, i odprowadza jednostka 

organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydawania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inny właściwy organ emerytalny lub rentowy lub 

instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub 

renty z zagranicy. 

10. Za osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne składkę 

jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego i odprowadza jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. 

10a. Za osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kompensacyjne składkę jako płatnik 

oblicza, pobiera z kwoty nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i odprowadza 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

11. Za osobę pobierającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, uposażenie 

po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze składkę 

jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza wypłacający to 

uposażenie lub świadczenie. 

12. 
(35)

 Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. 

13. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający stypendium. 
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14. Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza, 

odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolniczą działalność. 

15. Za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego składkę na ubezpieczenie zdrowotne 

oblicza pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 

15a. Za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, składkę na ubezpieczenie zdrowotne 

jako płatnik oblicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

16. Za członka rady nadzorczej składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu 

ubezpieczonego i odprowadza podmiot, w którym działa rada nadzorcza. 

17. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

dochodu ubezpieczonego i odprowadza sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję. 

[18. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, korzystającą ze świadczenia określonego 

w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, składkę jako 

płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła 

Sądownictwa i Prokuratury.] 

<18. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, korzystającą ze świadczenia 

określonego w art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146 i …), składkę jako płatnik 

oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła 

Sądownictwa i Prokuratury.> 

 

Art. 86. 

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 

1)   (uchylony); 

2)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, opłaca się z budżetu państwa, z części 

pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej; 

3)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, opłaca się z budżetu państwa, z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

4)   dzieci, uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17 i 18, przebywających 

w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze 

lub w domu pomocy społecznej opłaca placówka lub dom, a uczniów i słuchaczy 

nieprzebywających w takiej placówce lub domu, jeżeli nie podlegają obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłaca szkoła lub zakład kształcenia 

nauczycieli, do którego uczeń lub słuchacz uczęszcza; 
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5)   dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, opłaca ośrodek pomocy społecznej; 

6)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca szkoła wyższa lub jednostka 

organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają studia; 

7)   bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających 

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, z przyczyn określonych w 

art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i 

przeciwdziałaniu bezrobociu
(36)

, opłaca właściwy urząd pracy; 

8)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, opłaca ośrodek pomocy społecznej; 

9)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28-28b, opłaca wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta; 

10)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, opłaca powiatowe centrum pomocy 

rodzinie realizujące indywidualny program integracji; 

11)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, opłaca ośrodek pomocy społecznej 

realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub kierujący do 

uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej lub ośrodek pomocy społecznej 

realizujący kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 

ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy; 

12)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, opłaca Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych; 

13)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a-32a, opłaca Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych; 

13a)  osób zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych - od 

podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

14)  osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby 

pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę 

Polaka, opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia 

doktoranckie, w której osoby te odbywają lub będą odbywać studia; 

[15)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, niekorzystających ze świadczenia 

określonego w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, opłaca 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.] 
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<15) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, niekorzystających ze świadczenia 

określonego w art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury, opłaca Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury;> 

16) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, oraz domowników rolników, 

którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych i dodatkowo w 

gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność wyłącznie w 

zakresie działów specjalnych i ich domowników oraz rolników prowadzących działalność 

w zakresie działów specjalnych i dodatkowo w gospodarstwie rolnym, w gospodarstwach 

rolnych o powierzchni poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych 

dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, opłaca Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

2. 
(38)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2-15, a także 

osób, którym przyznano renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak również osób, które utraciły 

wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypałów i 

niewybuchów pozostałych po tych działaniach, otrzymujących dochody z tytułu 

emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie 

odrębnych przepisów, są finansowane z budżetu państwa. 

2a. (uchylony). 

2b. 
(39)

 Z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i 

pkt 34, oraz domowników rolników, którzy prowadzą działalność w zakresie działów 

specjalnych i dodatkowo w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem rolników 

prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych i ich domowników 

oraz rolników prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych i dodatkowo w 

gospodarstwie rolnym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje do 

Funduszu miesięcznie 155 167 tys. zł. Kwota przekazywana Funduszowi w danym 

miesiącu obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane od rolników na 

podstawie art. 84a w poprzednim miesiącu wraz z pobranymi odsetkami. 

3. Środki z budżetu państwa na składki wymienione w ust. 1 pkt 4 i 7 otrzymują jednostki 

samorządu terytorialnego jako dotacje celowe na zadania z zakresu administracji 

rządowej. 

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów 

duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów oraz ich 
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odpowiedników, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami podatku 

dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od 

przychodów osób duchownych, są finansowane z Funduszu Kościelnego. 

5. Na opłacenie składek, o których mowa w ust. 4, Fundusz Kościelny otrzymuje dotacje z 

budżetu państwa. 

6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b, 

opłacana jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono zgłoszenie do 

ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, do ostatniego 

dnia miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu 

zdrowotnemu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 

976 i 2261) 

Art. 3. 

1. Do kompetencji Rady należy: 

[1)   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; 

2)   przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów w 

Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach administracyjnych i sądach 

wojskowych oraz o powołanie asesorów sądowych;] 

<1) 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; 

2) 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;> 

<2a) wyrażanie sprzeciwu wobec pełnienia przez asesorów sądowych w sądach 

powszechnych obowiązków sędziego;> 
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3)   uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych oraz czuwanie 

nad ich przestrzeganiem; 

4)   wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej i asesorskiej; 

5)   wyrażanie stanowiska w sprawach dotyczących sądownictwa, sędziów i asesorów 

sądowych, wniesionych pod jej obrady przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, inne 

organy władzy publicznej lub organy samorządu sędziowskiego; 

6)   opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa, sędziów i 

asesorów sądowych, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie; 

7)  opiniowanie programów szkolenia w ramach aplikacji sędziowskiej, zakresu i sposobu 

przeprowadzania konkursów na aplikację sędziowską oraz egzaminów sędziowskich; 

8)   opiniowanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej w zakresie dotyczącym 

szkolenia i doskonalenia zawodowego sędziów, asesorów sądowych i pracowników 

sądów. 

2. Ponadto Rada wykonuje inne zadania określone w ustawach, a w szczególności: 

1)   podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie 

zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych w zakresie, w 

jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów; 

2)   rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku; 

3)   rozpatruje wystąpienia sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko sędziowskie; 

4)   wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i asesorów sądowych 

oraz rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów wojskowych; 

5)   wyraża opinię w sprawie powołania i odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu 

powszechnego oraz prezesa albo zastępcy prezesa sądu wojskowego; 

6)   (uchylony); 

[7)   wskazuje trzech członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury; 

8)   wyraża opinię w sprawie powołania Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury;] 

<7) wskazuje jednego członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury; 

8) wyraża opinię w sprawach powołania i odwołania Dyrektora Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury.> 

9)   (uchylony). 



- 134 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 22. 

[1. Rada określa w regulaminie szczegółowy tryb swojego działania, z uwzględnieniem 

zastosowania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie w sprawie 

powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim i asesorskim, o którym mowa 

w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanego dalej 

"systemem teleinformatycznym".] 

<1. Rada określa w regulaminie szczegółowy tryb swojego działania, z uwzględnieniem 

zastosowania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie w sprawie 

powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, o którym mowa w 

ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanego 

dalej „systemem teleinformatycznym”.> 

2. Regulamin Rady podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski". 

Art. 30. 

1. W sprawach indywidualnych, w razie stwierdzenia braku dokumentów uniemożliwiającego 

rozpatrzenie sprawy, Przewodniczący zarządza jego uzupełnienie w wyznaczonym 

terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

2. Jeżeli do rozpatrzenia indywidualnej sprawy są niezbędne akta osobowe, Przewodniczący 

zwraca się o ich przedstawienie Radzie. Właściwy organ lub instytucja są obowiązane 

przedstawić akta Radzie w terminie 7 dni. 

[2a. W sprawach indywidualnych, dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziego sądu powszechnego albo asesora sądowego, Przewodniczący zwraca się o 

przedstawienie akt osobowych kandydata oraz innych dokumentów do organów i 

instytucji objętych systemem teleinformatycznym za pośrednictwem tego systemu. Akta 

osobowe kandydata oraz dokumenty, o których przedstawienie zwrócił się 

Przewodniczący, mogą być przedstawione za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego.] 

<2a. W sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziego sądu powszechnego Przewodniczący zwraca się o 

przedstawienie akt osobowych kandydata oraz innych dokumentów do organów i 

instytucji objętych systemem teleinformatycznym za pośrednictwem tego systemu. 

Akta osobowe kandydata oraz dokumenty, o których przedstawienie zwrócił się 
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Przewodniczący, mogą być przedstawione za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego.> 

Art. 32. 

1. Pisma w sprawach rozpatrywanych przez Radę doręcza się uczestnikom postępowania za 

zwrotnym poświadczeniem odbioru. 

[1a. Pisma i inne dokumenty w rozpatrywanych przez Radę sprawach indywidualnych, 

dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego 

albo asesora sądowego, a także uchwały Rady podjęte w tych sprawach, doręcza się 

kandydatom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Doręczenie uznaje się za 

skuteczne z chwilą zalogowania się kandydata do systemu teleinformatycznego lub po 

upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.] 

<1a. Pisma i inne dokumenty w rozpatrywanych przez Radę sprawach indywidualnych 

dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu 

powszechnego, a także uchwały Rady podjęte w tych sprawach doręcza się 

kandydatom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Doręczenie uznaje się 

za skuteczne z chwilą zalogowania się kandydata do systemu teleinformatycznego 

lub po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.> 

2. Uchwały Rady doręcza się w odpisach uwierzytelnionych przez Biuro Rady. 

3. Akta spraw są dostępne dla uczestników postępowania z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych. Uczestnicy 

postępowania mogą przeglądać akta spraw oraz sporządzać odpisy lub wyciągi z tych akt. 

Na pisemny wniosek uczestnik postępowania może otrzymać odpisy i wyciągi z akt, z 

potwierdzeniem przez Biuro Rady ich zgodności z oryginałami. 

 

Art. 33. 

1. W sprawach indywidualnych Rada podejmuje uchwały po wszechstronnym rozważeniu 

sprawy, na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz wyjaśnień uczestników 

postępowania lub innych osób, jeżeli zostały złożone. 

2. W uzasadnionych przypadkach Rada może żądać osobistego stawiennictwa uczestnika 

postępowania lub złożenia przez niego pisemnych wyjaśnień, a także uzupełnienia 

materiałów sprawy. Przepis art. 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
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[3. Wyjaśnienia kandydata do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego albo asesora 

sądowego oraz materiały uzupełniające mogą być składane także za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego.] 

<3. Wyjaśnienia kandydata do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego oraz 

materiały uzupełniające mogą być składane także za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego.> 

Art. 36.
 

[1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie albo asesorskie swoje kandydatury zgłosiły osoby 

wykonujące zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza albo zajmujące stanowisko 

prokuratora, asesora prokuratorskiego, radcy lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, o posiedzeniu zespołu zawiadamia się odpowiednio: Naczelną 

Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Krajową 

Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Prezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie albo asesorskie swoje kandydatury zgłosiły osoby 

wykonujące zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza albo zajmujące 

stanowisko prokuratora, radcy, starszego radcy lub wiceprezesa Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, o posiedzeniu zespołu zawiadamia się 

odpowiednio: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, 

Krajową Radę Notarialną, Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze 

Generalnym oraz Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, 

Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady 

Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Prezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej może wziąć udział w posiedzeniu zespołu z głosem doradczym. 

 

Art. 37. 

1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, Rada rozpatruje i 

ocenia wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie. W takim przypadku Rada podejmuje 

uchwałę obejmującą rozstrzygnięcia w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie 

do pełnienia urzędu sędziego w stosunku do wszystkich kandydatów. 

1a. Jeżeli na stanowisko asesorskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, Rada rozpatruje i 

ocenia wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie. W takim przypadku Rada podejmuje 
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uchwałę obejmującą rozstrzygnięcia w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie 

do pełnienia urzędu asesora sądowego w stosunku do wszystkich kandydatów. 

2. Imiona i nazwiska kandydatów, stanowisko zespołu oraz uchwałę Rady wraz z 

uzasadnieniem umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

<Art. 37a. 

1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się asesor sądowy, uchwała o 

nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego może zostać 

podjęta dopiero po uprzednim rozpatrzeniu zgłoszonych przez asesora uwag do 

oceny kwalifikacji w trybie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 3. W takim przypadku 

lustracji pracy asesora sądowego dokonuje trzech sędziów wizytatorów 

wyznaczonych w drodze losowania spośród sędziów wizytatorów z obszaru innej 

apelacji niż ta, na obszarze której ma siedzibę sąd, w którym asesor sądowy pełni 

służbę, w terminie nie dłuższym niż sześćdziesiąt dni. 

2. Sędziowie wizytatorzy po rozpatrzeniu uwag podtrzymują ocenę kwalifikacji asesora 

sądowego, do której zgłoszono uwagi, albo dokonują oceny odmiennej. Stanowisko 

sędziów wizytatorów sporządza się na piśmie wraz z uzasadnieniem i doręcza się 

asesorowi sądowemu. 

3. Uwagi asesora sądowego złożone po terminie, o którym mowa w art. 106xa § 4 ustawy 

z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez 

rozpatrzenia.> 

Art. 43. 

1. Uchwała Rady staje się prawomocna, jeżeli nie przysługuje od niej odwołanie. 

[2. Jeżeli uchwały, o której mowa w art. 37 ust. 1 lub 1a, nie zaskarżyli wszyscy uczestnicy 

postępowania, uchwała ta staje się prawomocna w części obejmującej rozstrzygnięcia o 

nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego lub urzędu asesora 

sądowego tych uczestników postępowania, którzy nie wnieśli odwołania.] 

<2. Jeżeli uchwały, o której mowa w art. 37 ust. 1, nie zaskarżyli wszyscy uczestnicy 

postępowania, uchwała ta staje się prawomocna w części obejmującej 

rozstrzygnięcia o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu 

sędziego tych uczestników postępowania, którzy nie wnieśli odwołania.> 
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U S T A W A   z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694 oraz z 2016 r. poz. 633) 

 

Art. 15. 

[1. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto spełnia wymagania 

określone w art. 61 § 1 pkt 1-6 ustawy zmienianej w art. 5, ukończył aplikację ogólną oraz 

przez okres co najmniej pięciu lat był zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego 

w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu 

pracy, okres wymaganego zatrudnienia podlega proporcjonalnemu wydłużeniu. 

2. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto spełnia wymagania 

określone w art. 61 § 1 pkt 1-6 ustawy zmienianej w art. 5, ukończył aplikację ogólną oraz 

przez okres co najmniej pięciu lat był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w 

pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu 

pracy, okres wymaganego zatrudnienia podlega proporcjonalnemu wydłużeniu.] 

3. Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto spełnia wymagania 

określone w art. 149 § 1 pkt 1-4 ustawy zmienianej w art. 5, i ukończył aplikację ogólną. 

[4. Asystent sędziego, który ukończył aplikację ogólną, może przystąpić do egzaminu 

sędziowskiego, o którym mowa w art. 61 § 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 5, po 

przepracowaniu czterech lat na stanowisku asystenta sędziego lub referendarza 

sądowego. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sędziowskiego asystent sędziego zgłasza 

Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na trzy miesiące przed 

terminem egzaminu, uiszczając wymaganą opłatę.] 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224 oraz z 2016 r. poz. 633) 

 

[Art. 24. 

Do dnia 31 grudnia 2022 r. na wolne stanowisko sędziego mogą zgłosić kandydaturę osoby, 

spełniające warunki, o których mowa w art. 61 § 1 pkt 1-6 ustawy, o której mowa w art. 1, 

i które ukończyły aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i co 

najmniej: 
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1)   18 miesięcy pracowały na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego w 

pełnym wymiarze czasu pracy; 

2)   przez 3 lata pracowały w charakterze asesora prokuratorskiego. 

 

Art. 25. 

Do dnia 31 grudnia 2022 r. na wolne stanowisko asesora sądowego mogą zgłosić 

kandydaturę osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski i spełniają warunki, 

o których mowa w art. 106h § 1 pkt 1-4 ustawy zmienianej w art. 1 i w okresie 5 lat przed 

zgłoszeniem kandydatury przez okres co najmniej 18 miesięcy wykonywały wymagające 

wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej, 

stosowaniem lub tworzeniem prawa. 

Art. 25a.
 

 Pierwsze przydzielenie stanowiska asesorskiego do danego sądu rejonowego lub pierwsze 

przekształcenie stanowiska sędziowskiego w stanowisko asesorskie w danym sądzie 

rejonowym nastąpi po dniu 30 października 2017 r.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów 

(Dz. U. poz. 1418) 

Art. 14. 

1. Dodatek za wieloletnią pracę wynosi po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

[2. Za wieloletnią pracę kierownik zespołu lub specjalista otrzymuje nagrodę jubileuszową w 

wysokości: 

1)   po 20 latach pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; 

2)   po 25 latach pracy - 100% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; 

3)   po 30 latach pracy - 150% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; 

4)   po 35 latach pracy - 200% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; 

5)   po 40 latach pracy - 300% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; 

6)   po 45 latach pracy - 400% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.] 
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<2. Za wieloletnią pracę kierownik zespołu lub specjalista otrzymują nagrodę 

jubileuszową w wysokości: 

1) po 20 latach pracy – 75% miesięcznego wynagrodzenia; 

2) po 25 latach pracy – 100% miesięcznego wynagrodzenia; 

3) po 30 latach pracy – 150% miesięcznego wynagrodzenia; 

4) po 35 latach pracy – 200% miesięcznego wynagrodzenia; 

5) po 40 latach pracy – 300% miesięcznego wynagrodzenia; 

6) po 45 latach pracy – 400% miesięcznego wynagrodzenia.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, 1579, 

2103, 2149 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38) 

 

Art. 106. 

§ 1. Prokurator Generalny może delegować prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej 

prokuratury do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej 

Ministrowi Sprawiedliwości, zgodnie z kwalifikacjami prokuratora. Delegowanie na okres 

dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku może nastąpić tylko za zgodą prokuratora. 

<§ 1a. Prokurator Generalny może delegować prokuratora, za jego zgodą, do pełnienia 

czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury.> 

§ 2. Prokurator Generalny lub Prokurator Krajowy może delegować prokuratora powszechnej 

jednostki organizacyjnej prokuratury do innej jednostki organizacyjnej prokuratury. 

Delegowanie na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku może nastąpić tylko za zgodą 

prokuratora. 

§ 3. W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na potrzeby kadrowe powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury, Prokurator Generalny lub Prokurator Krajowy może 

delegować prokuratora bez jego zgody na okres 12 miesięcy w ciągu roku do prokuratury 

mającej siedzibę w miejscowości, w której zamieszkuje delegowany, lub do prokuratury 

w miejscowości, w której znajduje się prokuratura będąca miejscem zatrudnienia 

delegowanego. 
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§ 4. O delegowaniu prokuratora do spraw wojskowych, będącego żołnierzem zawodowym, 

Prokurator Generalny lub Prokurator Krajowy niezwłocznie informuje Ministra Obrony 

Narodowej. 

§ 5. Do Ministerstwa Sprawiedliwości albo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 

może być delegowany jedynie prokurator wyróżniający się wysokim poziomem wiedzy 

prawniczej oraz wykazujący znajomość problematyki w zakresie powierzanych mu 

obowiązków. 

§ 6. Delegowanie na okres do 2 miesięcy w ciągu roku może zarządzić również prokurator 

regionalny lub okręgowy. 

§ 7. Prokurator Generalny może delegować prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej 

prokuratury, a prokuratora do spraw wojskowych, będącego żołnierzem zawodowym, w 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków 

lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa w ramach działań 

podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły 

międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów 

konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską, zgodnie z kwalifikacjami prokuratora, na czas określony, nie dłuższy niż 4 lata, z 

możliwością ponownego delegowania na kolejny okres, nieprzekraczający 4 lat. 

<§ 7a. Prokurator Generalny, na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury, może delegować prokuratora, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków 

lub określonej funkcji, lub odbycia stażu trwającego dłużej niż miesiąc, poza 

granicami państwa w ramach współpracy międzynarodowej Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury, zgodnie z kwalifikacjami prokuratora, na czas 

określony, nie dłuższy niż 4 lata, z możliwością ponownego delegowania na kolejny 

okres nieprzekraczający 4 lat.> 

§ 8. Do okresu delegowania, o którym mowa w § 1-3, nie wlicza się okresu, w którym 

prokurator delegowany nie pełnił obowiązków służbowych z powodu choroby. 

 

Art. 107. 

[§ 1. Prokurator delegowany na podstawie art. 106 § 1 na czas nieokreślony lub delegowany 

na podstawie art. 106 § 7 na okres dłuższy niż rok może być odwołany z delegacji, lub z 

niej ustąpić za 3-miesięcznym uprzedzeniem. Prokurator delegowany na podstawie art. 



- 142 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

106 § 7 na okres nie dłuższy niż rok może ustąpić z delegacji za miesięcznym 

uprzedzeniem.] 

<§ 1. Prokurator delegowany na podstawie art. 106 § 1 na czas nieokreślony lub art. 106 

§ 7 i 7a na okres dłuższy niż rok może być odwołany z delegacji lub z niej ustąpić za 

3-miesięcznym uprzedzeniem. Prokurator delegowany na podstawie art. 106 § 7 na 

okres nie dłuższy niż rok może ustąpić z delegacji za miesięcznym uprzedzeniem.> 

§ 2. Prokurator Generalny odwołuje prokuratora delegowanego [na podstawie art. 106 § 7] 

<na podstawie art. 106 § 7 i 7a> z delegacji przed upływem wyznaczonego terminu, w 

przypadku: 

1)   gdy stan zdrowia tego prokuratora uniemożliwia dalsze pełnienie obowiązków lub 

sprawowanie funkcji; 

2)   złożenia wniosku przez uprawniony organ organizacji lub zespołu, o których mowa w art. 

106 § 7; 

3)   gdy dalsza delegacja staje się bezprzedmiotowa; 

4)   zaistnienia innej niż określone w pkt 1-3 ważnej przyczyny, jeżeli dalsza delegacja tego 

prokuratora nie gwarantuje należytego wykonywania przez niego powierzonych mu 

obowiązków lub sprawowania przez niego funkcji. 

 

Art. 113. 

[§ 1. Prokurator delegowany na podstawie art. 106 § 7 ma prawo do wynagrodzenia 

zasadniczego albo uposażenia, przysługującego na zajmowanym stanowisku prokuratora 

oraz dodatku za długoletnią pracę, a także do świadczeń odszkodowawczych z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeżeli zdarzenie powodujące powstanie 

prawa do tych świadczeń zaistniało w czasie pełnienia obowiązków lub funkcji poza 

granicami państwa. W okresie delegowania prokurator może otrzymać dodatek 

funkcyjny.] 

<§ 1. Prokurator delegowany na podstawie art. 106 § 7 i 7a ma prawo do wynagrodzenia 

zasadniczego albo uposażenia przysługującego na zajmowanym stanowisku 

prokuratora oraz dodatku za długoletnią pracę, a także do świadczeń 

odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeżeli 

zdarzenie powodujące powstanie prawa do tych świadczeń zaistniało w czasie 

pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa. W okresie delegowania 

prokurator może otrzymać dodatek funkcyjny.> 
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§ 2. [Prokuratorowi delegowanemu na podstawie art. 106 § 7 w czasie pełnienia obowiązków 

lub funkcji poza granicami państwa przysługują, wypłacane w walucie polskiej lub 

obcej:] 

<Prokuratorowi delegowanemu na podstawie art. 106 § 7 i 7a w czasie pełnienia 

obowiązków lub funkcji poza granicami państwa przysługują wypłacane w walucie 

polskiej lub obcej:> 

1)   dodatek zagraniczny na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z pełnieniem 

obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, ustalany odpowiednio do warunków i 

zakresu ich pełnienia; 

2)   w przypadku powierzenia pełnienia obowiązków lub funkcji powodujących zmianę 

miejsca pobytu trwającą co najmniej rok: 

a)  jednorazowy dodatek adaptacyjny, 

b)  pokrycie kosztów podróży przesiedleniowej prokuratora delegowanego i każdego 

przenoszącego się z nim członka rodziny, w tym przewozu ich mienia, niezależnie od 

terminów ich faktycznego przesiedlenia, 

c)  pokrycie, raz na 2 lata, kosztów przejazdu prokuratora delegowanego oraz członków jego 

rodziny przebywających z nim na stałe poza granicami państwa, z miejsca delegacji do 

miejsca stałego zamieszkania na urlop wypoczynkowy i z powrotem; 

3)   zwrot kosztów podróży w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia obowiązków 

lub funkcji poza granicami państwa, podróży służbowej na terytorium obcego państwa 

poza miejscem delegowania, przejazdu z miejsca delegowania do kraju i z powrotem w 

uzasadnionych przypadkach służbowych lub losowych; 

4)   zwrot kosztów leczenia, gdy delegacja następuje do państwa niebędącego członkiem Unii 

Europejskiej; 

5)   pokrycie kosztów zamieszkania w miejscu delegacji do wysokości udokumentowanych 

wydatków, nieprzekraczających wysokości ustalonego limitu. 

§ 3. Sumę należności, o których mowa w § 2, zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych 

otrzymanych przez prokuratora delegowanego od strony zagranicznej na pokrycie 

kosztów związanych z wykonywaniem przez niego obowiązków lub funkcji poza 

granicami państwa. Należności te nie przysługują, jeżeli prokurator delegowany nie 

ponosi kosztów, na pokrycie których są one przeznaczone. 

§ 4. Wydatki związane z delegowaniem mogą być również pokrywane w całości lub w części 

ze środków przeznaczonych na ten cel przez organizację międzynarodową, którymi 
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dysponowanie powierzono odpowiednio Ministrowi Sprawiedliwości lub Ministrowi 

Obrony Narodowej. 

§ 5. Do wydatków związanych z delegowaniem nie zalicza się wynagrodzenia zasadniczego 

albo uposażenia prokuratora oraz dodatku za długoletnią pracę przysługujących na 

zajmowanym stanowisku prokuratora, do których prokurator zachowuje prawo w czasie 

delegacji do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w 

drodze rozporządzenia, tryb, warunki przyznawania i wypłaty oraz wysokość należności, 

o których mowa w § 2, limity, do których wysokości podlegają zwrotowi koszty 

zamieszkania, oraz walutę, w której należności takie są wypłacane, uwzględniając zakres 

ich przyznawania zależnie od miejsca pełnienia obowiązków i powierzonej prokuratorowi 

funkcji, a także potrzebę zapewnienia warunków do prawidłowego ich wykonywania oraz 

konieczność pokrycia zwiększonych kosztów związanych z wykonywaniem tych 

obowiązków lub funkcji poza granicami państwa i z sytuacjami szczególnymi, w tym 

zdarzeniami losowymi, przy uwzględnieniu przeciętnych kosztów zakwaterowania i 

utrzymania się za granicą. 

Art. 115. 

[§ 1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby prokurator otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku.] 

<§ 1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby prokurator otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku, a po upływie tego okresu, do 

czasu zakończenia postępowania w sprawie o przeniesienie w stan spoczynku – 75% 

wynagrodzenia.> 

§ 2. Jeżeli nieobecność prokuratora w pracy nastąpiła z powodu: 

1)   wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, 

2)   choroby przypadającej w okresie ciąży, 

3)   choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności prokuratora, 

4)   choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego 

czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności prokuratora, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ, 
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5)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 

tkanek i narządów 

-   prokurator zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 

§ 3. W razie ujawnienia u prokuratora choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że 

powstała w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania 

czynności prokuratora, prokurator bezpośrednio przełożony kieruje prokuratora do lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na wniosek prokuratora. Od 

orzeczenia lekarza orzecznika prokuratorowi przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. 

§ 4. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności prokuratora uznaje się chorobę spowodowaną działaniem 

czynników szkodliwych występujących w miejscu wykonywania czynności prokuratora. 

§ 5. Koszty badania i wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika oraz komisję lekarską 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokrywa Skarb Państwa ze środków pozostających w 

dyspozycji Prokuratora Generalnego. 

§ 6. W razie niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniających do 

uzyskania świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego, prokuratorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego przez okres przewidziany w tych 

przepisach. 

§ 7. Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykonywania pracy, o 

której mowa w § 6, stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie z art. 55 ust. 1 

i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159, z 

późn. zm.) albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej 

ustawy, z tym że w przypadku: 

1)   poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek poddania się 

zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zaświadczenie wystawione przez 

lekarza na zwykłym druku, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa; 
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2)   o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - decyzja 

wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

3)   urlopu macierzyńskiego - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, 

określające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem, odpis skrócony aktu 

urodzenia dziecka lub jego kopia - za okres po porodzie; 

4)   konieczności osobistego sprawowania przez prokuratora opieki nad dzieckiem w wieku 

do ukończenia przez nie 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, 

przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza - oświadczenie prokuratora. 

§ 8. Doręczenie zaświadczenia lekarskiego odbywa się przy wykorzystaniu profilu 

informacyjnego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, na zasadach określonych w tej ustawie. Prokuratorzy bezpośrednio 

przełożeni wykorzystują lub tworzą profil informacyjny płatnika składek, o którym mowa 

w art. 58 ust. 1 tej ustawy. 

§ 9. Wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 tej 

ustawy, zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku w przypadkach, o 

których mowa w § 7 pkt 1 i 3, decyzję, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego 

kopię, prokurator jest obowiązany dostarczyć prokuratorowi bezpośrednio przełożonemu 

w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

§ 10. Prokurator jest obowiązany złożyć prokuratorowi bezpośrednio przełożonemu 

oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 7 pkt 4, w terminie 7 dni 

od dnia ich zaistnienia. 

§ 11. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 lub 10, nieobecność 

uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, decyzji, 

odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego kopii lub niezłożenie oświadczenia 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od prokuratora. 

§ 12. Za inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy prokuratorowi przysługuje 

wynagrodzenie. 
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§ 13. W przypadkach, w których pracownikom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu 

przysługują zasiłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia, prokuratorowi przysługuje 

świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

 

Art. 121. 

§ 1. Prokurator powinien mieszkać w miejscowości będącej siedzibą jednostki organizacyjnej 

prokuratury, w której pełni służbę. 

§ 2. Prokurator przełożony w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na 

zamieszkanie prokuratora w innej miejscowości. 

[§ 3. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w § 2, prokuratorowi przysługuje zwrot 

kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do jednostki organizacyjnej prokuratury, 

ustalonych na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności 

przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Zwrot 

kosztów nie przysługuje, jeżeli zmiana miejsca służbowego nastąpiła w wyniku orzeczenia 

kary dyscyplinarnej przeniesienia na inne miejsce służbowe.] 

<§ 3. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w § 2, prokuratorowi przysługuje 

zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do jednostki organizacyjnej 

prokuratury oraz ośrodka zamiejscowego jednostki organizacyjnej prokuratury, 

ustalonych na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności 

przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Zwrot 

kosztów nie przysługuje, jeżeli zmiana miejsca służbowego nastąpiła w wyniku 

orzeczenia kary dyscyplinarnej przeniesienia na inne miejsce służbowe.> 

 

Art. 179. 

[§ 1. Asystent prokuratora, który ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra, 

po przepracowaniu 5 lat na tym stanowisku może zgłosić Prokuratorowi Krajowemu 

zamiar przystąpienia do egzaminu prokuratorskiego. W takim przypadku asystent 

prokuratora dopuszczany jest do egzaminu prokuratorskiego w najbliższym terminie 

przewidzianym dla aplikantów prokuratorskich.] 

<§ 1. Asystent prokuratora, który ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł 

magistra, po przepracowaniu 5 lat na tym stanowisku może przystąpić do egzaminu 

prokuratorskiego. Asystent prokuratora, który złożył egzamin notarialny, 

adwokacki lub radcowski, może przystąpić do egzaminu prokuratorskiego po 
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przepracowaniu 4 lat na stanowisku asystenta prokuratora. Wniosek o dopuszczenie 

do egzaminu prokuratorskiego asystent prokuratora zgłasza dyrektorowi Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na 3 miesiące przed terminem egzaminu, 

uiszczając wymaganą opłatę. W przypadku złożenia przez asystenta prokuratora, nie 

później niż 14 dni przed terminem egzaminu prokuratorskiego, pisemnego 

oświadczenia o odstąpieniu od udziału w egzaminie, dyrektor Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury, na wniosek kandydata, zwraca 2/3 uiszczonej opłaty.> 

<§ 1a. O złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu prokuratorskiego asystent 

prokuratora niezwłocznie zawiadamia Prokuratora Krajowego.> 

§ 2. Do asystentów prokuratorów przepis art. 98 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 183. 

 § 1. Aplikant prokuratorski uprawniony jest do wykonywania czynności, o których mowa w 

art. 175 § 2 i 3. 

[§ 2. Aplikant prokuratorski po zaliczeniu kolokwium sprawdzającego, o którym mowa w art. 

30 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 150), może występować przed sądem rejonowym, w tym w 

charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach, w których postępowanie 

przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia.] 

<§ 2. Aplikant prokuratorski, po ukończeniu 12 miesięcy aplikacji prokuratorskiej może 

występować przed sądem rejonowym w charakterze oskarżyciela publicznego 

w sprawach o przestępstwa zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia 

wolności lub karą łagodniejszego rodzaju oraz o wykroczenia, a także przed tym 

sądem w postępowaniu wykonawczym.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 437 i 2103)  

 

Art. 28. 

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5, 81 i 109, 

które wchodzą w życie [z dniem 1 lipca 2017 r.] <z dniem 1 stycznia 2018 r.> 


