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      Szanowni Państwo Senatorowie RP 

 

 W imieniu Stowarzyszenia Aplikantów i Absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa 

i Prokuratury pozwalamy sobie przesłać propozycje poprawek wraz z ich uzasadnieniem do 

ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2299 i 3560, druk Senacki nr 987), 

przywracającego instytucję asesora sądowego, z uprzejmą prośbą o rozważenie ich wniesienia 

i poparcia podczas prac w Senacie nad przedmiotową ustawą. 

 W naszym przekonaniu przygotowane przez nas poprawki pozwalają na poprawienie 

niektórych błędów merytorycznych i legislacyjnych, których niestety nie ustrzeżono się na 

etapie prac sejmowych.  

 Prosimy więc o wniesienie i poparcie następujących poprawek: 

1) W art. 1 pkt 6 w art. 20a § 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie 

w brzmieniu: 

„Minister Sprawiedliwości po upływie dwóch lat asesury przydziela nowe stanowisko 

sędziowskie sądowi, w którym orzeka asesor.”. 

2) W art. 1 pkt 6 w art. 20a § 3 pkt 2 po przecinku dodaje się sformułowanie: 

„ […] z wyjątkiem stanowisk obsadzonych w trybie przewidzianym w § 1 zdanie drugie.”. 

Poprawki te należy głosować łącznie. 

Uzasadnienie 

Przewidziany w projekcie ustawy tryb obsadzania zwolnionego stanowiska asesorskiego 

rodzi wątpliwości natury konstytucyjnej oraz trudności praktyczne. Skoro przekształceniu 
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w stanowisko sędziowskie podlegać ma jedynie z w o l n i o n e stanowisko asesorskie, 

asesor, którego wiedza i predyspozycje zawodowe zostały pozytywnie zweryfikowane nie 

będzie miał możliwości kontynuacji swej pracy i orzekania w sądzie w sposób nieprzerwany. 

Dopiero po upływie pięciu lat asesury jego stanowisko zostanie przekształcone, co spowoduje 

konieczność wdrożenia procedury konkursu na stanowisko sędziowskie. Przydzielenie 

stanowiska asesorskiego, zwłaszcza w niewielkich sądach, będzie zmniejszało szanse 

przydziału nowego stanowiska sędziowskiego sądowi w czasie odbywania asesury, ponieważ 

obsada orzecznicza będzie w nim zapewniona. Zatem pomiędzy upływem okresu asesury, 

a ewentualnym objęciem stanowiska sędziowskiego projekt ustawy przewiduje obowiązkowy 

dla asesora okres bezczynności zawodowej, trwający minimum pół roku. Spowoduje to nie 

tylko utrudnienie sytuacji życiowej byłego asesora, lecz również problemy organizacyjne 

sądu, skoro sprawy byłego asesora będą musiały zostać przydzielone innym orzecznikom. To 

zaś będzie skutkutkować znacznym przedłużeniem postępowań w tych sprawach, zaś w 

sprawach karnych wręcz koniecznością prowadzenia tych spraw od nowa. Rozwiązaniem 

tych problemów jest przyznanie asesorowi możliwości objęcia stanowiska sędziowskiego w 

swym sądzie, z zastrzeżeniem wszelkich rygorów konkursowych, jeszcze w okresie asesury. 

Skoro asesor po upływie dwóch lat ma uprawnienia do ubiegania się o stanowisko 

sędziowskie, regulacja przewidziana w ustawie zachęcać go będzie do ubiegania się po tym 

czasie o to stanowisko, które może zostać przydzielone w innym sądzie, niż jego jednostka 

macierzysta. Objęcie przez niego takiego stanowiska będzie skutkowało wspomnianymi 

wyżej trudnościami organizacyjnymi. 

Należy podkreślić, że proponowana regulacja nie jest wyrazem faworyzacji asesorów, 

lecz wyrazem założenia, że asesorom, którzy się sprawdzili, należy dla zapewnienia 

prawidłowej organizacji wymiaru sprawiedliwości dać szansę kontynuacji orzekania 

w ramach własnego referatu. Należy pamiętać, że szansą tą jest otwarty konkurs na 

stanowisko sędziowskie, w którym wiedza i predyspozycje kandydatów oceniane są przez 

niezależne organy. 

Należy również wspomnieć, że dowolność przekształcenia zwolnionego stanowiska 

asesorskiego w sędziowskie przez Ministra Sprawiedliwości uprawnia go do przekształcenia 

np. stanowiska asesorskiego zwolnionego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzych w stanowisko 

sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach. Sytuacja taka poddaje w wątpliwość 

niezawisłość asesora, ponieważ organ władzy wykonawczej ma zupełną swobodę 
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w kształtowaniu jego sytuacji zawodowej poprzez przydzielenie lub nieprzydzielenie 

stanowiska sędziowskiego w sądzie, w którym orzeka asesor. Może zatem dowolnie dać albo 

odebrać asesorowi szansę kontynuowania pracy w jego miejscu zamieszkania bądź w pobliżu 

tego miejsca. 

Aby zapobiec nadmiernemu mnożeniu stanowisk sędziowskich proponowana regulacja 

w art. 20a § 3 pkt 2 przewiduje, iż nie będą przekształcane w stanowiska sędziowskie 

stanowiska asesorskie obsadzane przez osoby, które objęły stanowiska sędziowskie w sądzie, 

w którym uprzednio orzekały jako asesorzy w wyniku wdrożenia procedury konkursowej 

w tym sądzie po upływie dwóch lat ich asesury. 

3) W art. 1 pkt 39 w art. 106h wprowadza się następujące zmiany: 

- w § 1 skreśla się pkt 7, 

- w § 3 słowa: „wymagania, o których mowa w § 1 pkt 5-7” zastępuje się słowami: 

„wymagania, o których mowa w § 1 pkt 5-6”. 

4) W art. 1 pkt 39 w art. 106n § 6 słowa: „o których mowa w art. 106h § 1 pkt 1, 3-7” 

zastępuje się słowami: „których mowa w art. 106h § 1 pkt 1, 3-6”. 

Poprawki 3 i 4 należy głosować łącznie. 

Uzasadnienie: 

 Proponowany w projekcie model dochodzenia do zawodu sędziego zakłada aż trzy 

etapy dochodzenia do tego zawodu: 1) aplikację sędziowską w Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury zakończoną egzaminem sędziowskim, 2) wykonywanie przez 

okres co najmniej 18 miesięcy wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio 

związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa, 3) co 

najmniej dwuletnią asesurę sądową. Zakładany przez projektodawcę model jest 

ewenementem w skali europejskiej, jak także rozwiązaniem unikatowym w polskim 

systemie prawnym. Odbycie aplikacji sędziowskiej zakończonej pomyślnie egzaminem 

sędziowskim nie będzie bowiem dawało uprawnień nawet do odbycia asesury sądowej, 

wprowadzono bowiem etap pośredni. W żadnym innym zawodzie prawniczym, 

w szczególności najbardziej zbliżonym zawodzie prokuratora, nie ma podobnego 

wymogu. Znacznie zmniejszy to atrakcyjność aplikacji sędziowskiej, której ukończenie 
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nie będzie dawało nawet formalnych uprawnień do stawania w konkursie na asesora. W 

żadnym kraju europejskim model dochodzenia przez aplikację do zawodu sędziego nie 

jest tak skomplikowany i wydłużony. Łączny minimalny okres dochodzenia do uzyskania 

uprawnień do startowania na etat sędziego od ukończeniu studiów drogą aplikacji 

sędziowskiej będzie wynosił od 6,5 roku. Tymczasem drogą aplikacji adwokackiej lub 

radcowskiej będzie to możliwe już po upływie 6 lat, a drogą aplikacji prokuratorskiej już 

po 4 latach (w przypadku uzyskaniu nominacji prokuratorskiej po rocznym – minimalnym 

- okresie  asesury). Zróżnicowanie tych okresów w żaden sposób nie odzwierciedla 

charakteru szkolenia, jakiemu sąd poddawani aplikanci tych modelów szkolenia. 

Jednocześnie należy wskazać, ze ostatecznej merytorycznej weryfikacji kandydata 

dokonywać będzie Krajowa Rada Sądownictwa, która kandydatów o niewystarczającym, 

w jej ocenie, doświadczeniu zawodowym będzie pomijała przy podejmowaniu uchwał o 

przedstawieniu kandydatów do nominacji Prezydentowi RP. 

. Wprowadzony w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury staż 

referendarski, a następnie po jego uchyleniu wymóg pracy przez 18 miesięcy na 

stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego, miał stanowić niejako 

„substytut” asesury, możliwość sprawdzenia kandydata przed dożywotnią nominacją na 

stanowisko sędziego. Nie ma potrzeby wprowadzania takiego substytutu przed czasową 

nominacją na stanowisko asesora. To bowiem na tym stanowisku ma się w zamyśle 

projektodawcy dokonać weryfikacja predyspozycji kandydata do pełnienia urzędu 

sędziego. Dlatego też pożądane jest uchylenie przepisu, odnoszącego się do konieczności 

wykonywania przed asesurą przez okres co najmniej 18 miesięcy wymagających wiedzy 

prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, 

stosowaniem lub tworzeniem prawa. 

3a) Wersja alternatywna w razie odrzucenia poprawek 3) i 4), poprawkę powinno 

głosować się łącznie z poprawką 5), ma bowiem identyczne uzasadnienie:  

„W art. 1 pkt 39 w art. 106h § 1 pkt 7 po słowach: „tworzeniem prawa” dodaje się słowa: 

„w trakcie odbytej przez niego aplikacji sędziowskiej lub po jej zakończeniu”. 

 Uzasadnienie: por. uzasadnienie do poprawki 6. Chodzi o to, aby było jednoznacznie 

przesądzone, że odbycie stażu referendarskiego (w trakcie aplikacji sędziowskiej) 

równoznacznie jest ze spełnieniem wymogu, o którym mowa w tym przepisue. 
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5) W art. 1 pkt 39 po art. 106v dodaje się art. 106va w brzmieniu: 

„§ 1. Ocena kandydata, który ukończył aplikację sędziowską, aplikację prokuratorską lub 

aplikację ogólną, obejmuje ponadto ocenę predyspozycji kandydata na pełnienia urzędu 

sędziego, opartą na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych 

aplikanta, w szczególności protokołów odbytych przez niego w toku aplikacji 

sprawdzianów, opinii z praktyk i staży, a także informacji o udzielonych mu nagrodach 

i karach dyscyplinarnych. 

§ 2. W przypadku zgłoszenia kandydata, który ukończył aplikację sędziowską, aplikację 

prokuratorską lub aplikację ogólną, prezes właściwego sądu okręgowego zwraca do 

Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury się o nadesłanie akt osobowych 

aplikanta w celu umożliwienia dokonania oceny, o której mowa w § 1. Dyrektor Krajowej 

Szkoły nadsyła akta w terminie 14 dni”. 

Uzasadnienie: 

 Projekt wprowadza szczegółowe kryteria, na podstawie których ma być oceniany 

kandydat na asesora sądowego. Pomija jednak całkowicie fakt, że część kandydatów, poza 

tym, że aktualnie wykonują jakieś funkcje (np. referendarza sądowego, czy asystenta 

sędziego), z natury rzeczy ograniczone w zakresie kompetencji, odbywali wcześniej 

aplikację mającą przygotowywać ich do wykonywania urzędu sędziego. Napisali oni 

w toku aplikacji kilkadziesiąt sprawdzianów, obejmujących sprawdzenie ich wiedzy 

i umiejętności praktycznych (obejmowały bowiem konieczność sporządzenia projektu 

decyzji procesowej wraz uzasadnieniem). Odbyli szereg praktyk i staży w macierzystych 

sądach, podczas których ich patroni mogli się zapoznać z ich predyspozycjami, czemu 

dawali wyraz w sporządzanych niekiedy bardzo szczegółowo opiniach. Byli wreszcie 

nagradzani lub karani dyscyplinarnie. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się 

w aktach osobowych aplikanta prowadzonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury. Aby dać zatem sędziemu-wizytatorowi możliwość szerszego 

spojrzenia na takiego kandydata, pożądane jest, aby miał podczas dokonywania oceny 

możliwość zapoznania się z aktami osobowymi absolwenta KSSiP. Temu celowi ma 

służyć wprowadzenie proponowanego przepisu. 

6) W art. 24 wprowadza się następujące zmiany: 
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- skreśla się słowa: „do dnia 31 grudnia 2022 r.”, 

- po słowach: „co najmniej” dodaje się słowa: „w trakcie jej odbywania lub po jej 

zakończeniu”. 

Uzasadnienie: 

 Przepis w proponowanym brzmieniu prowadzi do nadania bezterminowego 

uprawnienia ubiegania się o stanowisko sędziego sądu rejonowego absolwentom aplikacji 

sędziowskiej I rocznika oraz aplikantom aplikacji sędziowskiej, którzy już rozpoczęli 

aplikację (II, III, IV, V rocznik), a zatem chroni ich prawa nabyte (możliwość dokończenia 

aplikacji i ubiegania się o stanowisko sędziego sądu rejonowego w stanie prawnym, w którym 

zaczęli aplikację). 

 Przepis realizuje również konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, 

w przeciwieństwie do przepisu w kształcie uchwalonym przez Sejm. Nie różnicuje bowiem 

sytuacji prawnej absolwentów aplikacji sędziowskiej w KSSiP oraz absolwentów „starej” 

aplikacji sądowej, oraz referendarzy i asystentów sędziego z 6-letnim doświadczeniem 

zawodowym i zdanym egzaminem sędziowskim, które to osoby zgodnie z brzmieniem art. 65 

ust. 3 i 4 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (te przepisy nie są 

nowelizowane bieżącą ustawą), nadal będą mogli bezterminowo ubiegać się o stanowisko 

sędziego sądu rejonowego. Różnicowanie sytuacji prawnej tych trzech grup bez wątpienia jest 

sprzeczne z Konstytucją RP. W celu usunięcia tej nierówności należy nadać również 

aplikantom aplikacji sędziowskiej bezterminowe uprawnienie do ubiegania się o urząd 

sędziego. Będzie to także chroniło ich prawa nabyte (będą mogli uzyskać ten urząd na 

zasadach, na jakie liczyli rozpoczynając aplikację). 

 Ponadto wprowadzenie niniejszego przepisu ma na celu jednoznaczne uregulowanie 

statusu stażu referendarskiego, odbywanego przez pierwsze cztery roczniki aplikacji 

sędziowskiej, tak by odbycie stażu było traktowane jako spełnienie wymagania zatrudnienia 

przez 18 miesięcy. Staż referendarski trwa właśnie 18 miesięcy i stanowi część składową 

aplikacji sędziowskiej. Literalna wykładnia przepisów wprowadzających wymóg zatrudnienia 

przez 18 miesięcy, w połączeniu z przepisami art. 31 ust. 2 ustawy o KSSiP w starym 

brzmieniu, może prowadzić do wniosku, że okres 18-miesięcznego stażu referendarskiego, 

jaki odbyć mają aktualni aplikanci sędziowscy, nie oznaczać będzie spełnienia przesłanki 

określonej jako „wykonywanie przez okres co najmniej 18 miesięcy wymagających wiedzy 
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prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej, 

stosowaniem lub tworzeniem prawa”, w ich przypadku staż referendarski wchodzi bowiem 

w skład aplikacji sędziowskiej. Zachowanie aktualnego brzmienia projektu może zatem – 

przy literalnej jego wykładni – doprowadzić do absurdalnego wymogu w postaci zatrudnienia 

już po 18-miesięcznym stażu referendarskim (którego zakończenie skutkuje dopiero 

ukończeniem aplikacji sędziowskiej) przez okres następnych 18 miesięcy na stanowisku 

referendarza sądowego,. Bez wątpienia wprowadzenie tego wymogu nie jest intencją 

projektodawców, jednak literalna wykładnia projektowanej ustawy może do tego 

doprowadzić. Trzeba przy tym zauważyć, że twórcy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 694) chcąc uniknąć podobnej sytuacji w odniesieniu do wymogów 

przewidzianych do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu rejonowego, wprowadzili do 

niej przepis przejściowy art. 7a, regulujący tę sytuację w podobny do tutaj proponowanego, 

w odniesieniu do wymogów ubiegania się o stanowisko sędziego sądu rejonowego – 

przesądzając jednoznacznie, że odbycie stażu referendarskiego uważa się za spełnienie 

wymogu zatrudnienia przez 18 miesięcy. Podobne uregulowanie powinno zaistnieć 

w odniesieniu do tożsamego wymogu przy ubieganiu się o stanowisko asesora sądowego. 

Uprzejmie prosimy o poparcie powyższych poprawek. 
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