
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 3 lipca 2014 r.  

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 

2014 r. ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy 

– Prawo o ustroju sądów powszechnych, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę: 

– art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. Do aplikantów, którzy rozpoczęli szkolenie na aplikacji sędziowskiej 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o  Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych i postanowił wprowadzić do jej tekstu poprawkę polegającą na poszerzeniu 

zakresu podmiotowego regulacji przejściowej zawartej w art. 3. 

Zdaniem Senatu, na pełne poparcie zasługują argumenty prezentowane w toku prac 

legislacyjnych przez środowisko aplikantów, którzy rozpoczęli już szkolenie na aplikacji 

sędziowskiej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Utrzymanie 

w stosunku do nich dotychczasowych rozwiązań jest wskazane nie tylko ze względu na 

wartości rangi konstytucyjnej, w tym zwłaszcza wywodzony z art. 2 ustawy zasadniczej 

standard lojalności państwa względem obywateli, lecz również z punktu widzenia potrzeby 

kształtowania u młodych prawników, którzy w przyszłości będą ubiegać się o stanowiska 

sędziowskie w sądach powszechnych, poszanowania dla prawa i instytucji państwowych. 

W ocenie Senatu, realizacji tej ostatniej idei z pewnością nie służyłaby zaproponowana 

zmiana, która w istocie ma charakter fundamentalnej korekty zasad odbywania aplikacji 

sędziowskiej i to dokonywanej „w trakcie gry”. Trudno też zaprzeczyć twierdzeniu, że 

zniesienie stażu referendarskiego i zobligowanie absolwentów aplikacji sędziowskiej – pod 

rygorem zwrotu stypendium – do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia w szeroko 

pojętym wymiarze sprawiedliwości (tj. na stanowiskach asystentów sędziów, referendarzy 

sądowych czy asystentów prokuratorów) istotnie skomplikowałoby sytuację wielu z tych 

osób, szczególnie zaś dalszych roczników wchodzących na rynek pracy. 

Obecni aplikanci aplikacji sędziowskiej, co warto w tym miejscu podkreślić, podjęli 

szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, kierując się zaufaniem, że Państwo 

wywiąże się ze swego rodzaju obietnicy, wedle której po złożeniu egzaminu sędziowskiego 

aplikant–stażysta uzyska gwarancję zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego i że 

następnie będzie mógł zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko sędziego sądu rejonowego. 

Nie mniej istotne jest także to, że uwzględniając tak jasno określoną ścieżkę kariery, wielu 

z aplikantów zaciągnęło pewne zobowiązania (czy to rodzinne, czy finansowe). Tymczasem 

dokonywana reforma stawia ich w diametralnie odmiennej sytuacji faktycznej oraz prawnej, 

której nie tylko nie byli w stanie przewidzieć, ale też nie będą niejednokrotnie mogli się do 

niej dostosować bez rezygnacji z dotychczasowych planów i zamierzeń. 
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Ograniczenie podmiotowe wynikające z art. 3 (utrzymanie dotychczasowych reguł 

wyłącznie w odniesieniu do tych aplikantów, którzy zdali egzamin sędziowski w 2013 r., jak 

również wobec tych, którzy przystąpili i przejdą pomyślnie przez egzamin w roku bieżącym) 

godzi – w ocenie Senatu – w pozytywny wizerunek władz państwowych, a nade wszystko 

w wizerunek samego ustawodawcy. Ponadto nie sposób wykluczyć, że pozostawienie takiej 

regulacji w przyszłości mogłoby mieć poważne skutki dla kadr sądownictwa. Efektem tak 

radykalnej zmiany zasad odbywania aplikacji sędziowskiej z pominięciem słusznych 

oczekiwań aplikantów może być bowiem spadek atrakcyjności opisywanej drogi kształcenia, 

a tym samym pozbawienie wymiaru sprawiedliwości dopływu najzdolniejszych absolwentów 

studiów prawniczych. 

W przekonaniu Senatu, niedawno uchwalona nowelizacja procedury karnej (ustawa 

z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw), która zakłada powierzenie określonych czynności postępowania karnego 

referendarzom sądowym, stwarza możliwość racjonalnego i efektywnego „zagospodarowania” 

wszystkich aplikantów, którzy zostali przyjęci na aplikację sędziowską na podstawie 

przepisów dotychczasowych. Należne im wynagrodzenia w okresie stażu, jak również po 

jego zakończeniu, będą w takim układzie ekwiwalentem świadczonej pracy, a ta została 

przecież uznana za środek służący skróceniu czasu rozpoznawania spraw przez sądy karne. 

 

 


