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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  

oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych  

 

(druk nr 659 ) 

 

 

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. O KRAJOWEJ SZKOLE SĄDOWNICTWA I 

PROKURATURY (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230)  

 

Art. 2. 

1. Do zadań Krajowej Szkoły należy: 

1)   prowadzenie aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, których celem jest 

uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania do 

zajmowania stanowiska sędziego, prokuratora, asesora prokuratury, asystenta 

sędziego, asystenta prokuratora i referendarza sądowego; 

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

asesorów prokuratury, w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności 

zawodowych; 

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

asystentów prokuratorów, kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury, 

podnoszące ich kwalifikacje zawodowe; 

4)   prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji 

przypisanych do stanowisk pracy w sądach i prokuraturze, celem ich wykorzystania w 

działalności szkoleniowej. 

2. Zadania Krajowej Szkoły realizowane są w szczególności przez: 

1)   opracowywanie programów aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej oraz 

organizowanie przebiegu tych aplikacji; 

[2)   opracowywanie programu stażu na stanowisku referendarza sądowego, 

odbywanego w ramach aplikacji sędziowskiej, oraz organizowanie przebiegu stażu;] 

3)   przygotowywanie i organizowanie egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego; 

4)   opracowywanie programów i organizowanie szkoleń i innych cyklicznych form 

doskonalenia zawodowego; 

5)   koordynowanie działalności szkoleniowej sądów i prokuratury; 

6)   przygotowywanie oraz organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów; 

7)   współpracę międzynarodową oraz współdziałanie z podstawowymi jednostkami 

organizacyjnymi szkół wyższych prowadzącymi kształcenie na kierunku prawo, 
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jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz placówkami naukowymi Polskiej Akademii 

Nauk, w zakresie działalności szkoleniowej oraz innych form doskonalenia 

zawodowego; 

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

w ust. 1; 

9)   pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy pomocowych przeznaczonych na 

finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1; 

10)  wykonywanie innych zadań związanych z doskonaleniem kadr sądów i prokuratury, 

wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości. 

 

[Art. 31. 

1. Aplikacja sędziowska trwa 48 miesięcy i rozpoczyna się nie później niż w terminie 2 

miesięcy od dnia ogłoszenia listy, o której mowa w art. 29 ust. 3. 

2. W ramach aplikacji sędziowskiej aplikanci odbywają w okresie 30 miesięcy zajęcia w 

Krajowej Szkole i praktyki zgodnie z programem aplikacji, a w okresie kolejnych 18 

miesięcy staż na stanowisku referendarza sądowego, zgodnie z programem aplikacji. 

Przepisy art. 25 ust. 4 i 5 oraz art. 26 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. W okresie stażu aplikant aplikacji sędziowskiej zostaje zatrudniony na stanowisku 

referendarza sądowego na czas nieokreślony.] 

 

<Art. 31. 

1. Aplikacja sędziowska trwa 30 miesięcy i rozpoczyna się nie później niż w terminie 2 

miesięcy od dnia ogłoszenia listy, o której mowa w art. 29 ust. 3. 

2. W ramach aplikacji sędziowskiej aplikanci odbywają zajęcia w Krajowej Szkole i 

praktyki zgodnie z programem aplikacji. Przepisy art. 25 ust. 4 i 5 oraz art. 26 ust. 1 i 

4 stosuje się odpowiednio.> 

 

[Art. 35. 

1. W terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu sędziowskiego z wynikiem pozytywnym, 

Dyrektor Krajowej Szkoły kieruje aplikanta do odbycia stażu na stanowisku referendarza 

sądowego. Przepisy art. 34 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

2. W terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu Dyrektor Krajowej Szkoły wydaje 

aplikantowi dyplom ukończenia aplikacji sędziowskiej.] 

 

<Art. 35. 

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

sędziowskiego, sporządza i ogłasza listę klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów 

aplikacji sędziowskiej, zawierającą imiona i nazwiska aplikantów, liczbę 

uzyskanych punktów i liczbę porządkową wskazującą miejsce na liście.  

2. Warunkiem umieszczenia na liście, o której mowa w ust. 1, jest złożenie egzaminu 

sędziowskiego z wynikiem pozytywnym. O kolejności miejsca na liście decyduje 

suma punktów stanowiąca sumę ocen uzyskanych przez aplikanta z egzaminu 

sędziowskiego.  
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3. Aplikant aplikacji sędziowskiej może zostać zatrudniony na stanowisku 

referendarza sądowego lub asystenta sędziego. Pierwszeństwo zatrudnienia wynika 

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

4. W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsca na liście, o której mowa w 

ust. 2, decyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta ze wszystkich 

sprawdzianów i łącznej oceny z przebiegu praktyk, stanowiącej średnią 

arytmetyczną ocen wystawioną przez patronów poszczególnych praktyk.  

5. Jeżeli dwóch lub więcej aplikantów uzyska taką samą liczbę punktów, w przypadku 

podsumowania punktów i ocen, o których mowa w ust. 4, o kolejności miejsca na 

liście decyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta ze wszystkich 

sprawdzianów przeprowadzonych w trakcie aplikacji sędziowskiej. Przepis art. 18 

ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku, gdy o wolne stanowisko referendarza sądowego lub asystenta 

sędziego ubiegają się aplikanci aplikacji sędziowskiej umieszczeni na różnych listach 

klasyfikacyjnych, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje temu aplikantowi, 

który uzyskał wyższą liczbę punktów stanowiącą sumę ocen uzyskanych przez 

aplikanta z egzaminu sędziowskiego. Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio. 

7. Aplikanta aplikacji sędziowskiej zwalnia się z obowiązku uczestniczenia w 

procedurze konkursowej dotyczącej naboru na stanowisko referendarza sądowego 

lub asystenta sędziego. Przysługuje mu pierwszeństwo zatrudnienia. 

8. W terminie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji Dyrektor Krajowej Szkoły wydaje 

aplikantowi dyplom ukończenia aplikacji sędziowskiej.> 

 

Art. 39. 

Do obowiązków aplikanta należy: 

[1)   uczestniczenie w zajęciach, praktykach i stażach przewidzianych programem 

aplikacji;] 

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

2)   samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych, objętych programem 

aplikacji; 

3)   przystępowanie do sprawdzianów oraz egzaminów w terminach przewidzianych 

programem aplikacji; 

4)   przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły oraz zarządzeń i poleceń 

porządkowych Dyrektora Krajowej Szkoły. 

 

Art. 42. 

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

aplikacji ogólnej, aplikacji sędziowskiej oraz aplikacji prokuratorskiej, z wyłączeniem 

okresu stażu, o którym mowa w art. 31 ust. 2.] 

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

czas aplikacji ogólnej, aplikacji sędziowskiej oraz aplikacji prokuratorskiej.> 

2. Wysokość stypendium aplikanta aplikacji ogólnej nie może przekroczyć 70% wysokości 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego pomniejszonego o 

należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. 
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3. Wysokość stypendium aplikanta aplikacji sędziowskiej i aplikanta aplikacji 

prokuratorskiej nie może przekroczyć wysokości najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego referendarza sądowego pomniejszonego o należną składkę z tytułu 

ubezpieczenia społecznego. 

4. Aplikant aplikacji ogólnej, który ubiega się o kontynuowanie szkolenia na aplikacji 

sędziowskiej lub prokuratorskiej, zachowuje prawo do pobierania przysługującego mu 

stypendium do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył aplikację 

ogólną. 

 

Art. 44. 

1. Aplikant, który pobierał stypendium w okresie aplikacji sędziowskiej jest obowiązany do 

jego zwrotu, jeżeli: 

1)   został skreślony z listy aplikantów; 

2)   w terminie 3 lat od dnia ukończenia aplikacji nie podjął zatrudnienia na stanowisku 

sędziego, referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora albo 

zrzekł się stanowiska sędziego; 

3)   w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ukończenia aplikacji po podjęciu 

zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w pkt 2, rozwiązał stosunek pracy albo 

rozwiązano z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy. 

2. Aplikant, który pobierał stypendium w okresie aplikacji prokuratorskiej jest obowiązany 

do jego zwrotu, jeżeli: 

1)   został skreślony z listy aplikantów; 

2)   odmówił podjęcia zatrudnienia na stanowisku asesora prokuratury zaproponowanym 

przez Ministra Sprawiedliwości, według kolejności miejsca zajmowanego na liście 

egzaminowanych aplikantów; 

3)   w terminie 3 lat od dnia ukończenia aplikacji nie podjął zatrudnienia na stanowisku 

referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora; 

4)   w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ukończenia aplikacji po podjęciu 

zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w pkt 2 i 3, rozwiązał stosunek pracy albo 

rozwiązano z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy. 

3. Stypendium podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do czasu jego pobierania lub 

do okresu zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, 

w okresie krótszym niż 3 lata od dnia jego podjęcia. 

4. Aplikant nie ma obowiązku zwrotu stypendium, w przypadku: 

1)   skreślenia z listy aplikantów z przyczyn zdrowotnych lub konieczności sprawowania 

przez aplikanta samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem do lat dwóch 

lub dzieckiem szczególnej troski; 

<1a) niepodjęcia zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli 

nie udało się aplikantowi podjąć zatrudnienia mimo udokumentowanych prób 

podjęcia zatrudnienia;> 

2)   niepodjęcia zatrudnienia lub rezygnacji z zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, z przyczyn zdrowotnych; 

3)   niepodjęcia zatrudnienia lub rezygnacji z zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, za zgodą Ministra Sprawiedliwości. 

5. Decyzję w sprawie zwrotu stypendium wydaje Dyrektor Krajowej Szkoły. 
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6. Właściwy prezes sądu informuje Dyrektora Krajowej Szkoły o okolicznościach 

wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3. 

7. Właściwy prokurator apelacyjny informuje Dyrektora Krajowej Szkoły o okolicznościach 

wymienionych w ust. 2 pkt 4. 

8. Dyrektor Krajowej Szkoły może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, umorzyć, w 

całości lub w części, należność z tytułu zwrotu stypendium. Przed podjęciem decyzji 

Dyrektor Krajowej Szkoły zasięga opinii właściwego prezesa sądu albo właściwego 

prokuratora apelacyjnego. 

9. Od decyzji w sprawie zwrotu stypendium albo umorzenia należności z tytułu zwrotu 

stypendium przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, w terminie 14 dni od 

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

wniesienia. 

10. Od decyzji Ministra Sprawiedliwości, o której mowa w ust. 9, przysługuje skarga do 

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

decyzji. 

[Art. 45. 

W okresie stażu aplikant aplikacji sędziowskiej otrzymuje wynagrodzenie za pracę ustalone w 

wysokości odpowiadającej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego referendarza 

sądowego.] 

 

Art. 48. 

[1. Aplikant może brać udział w wykonywaniu w kraju lub za granicą zadań naukowo-

szkoleniowych oraz w stażach nieobjętych programem aplikacji, zlecanych przez 

Dyrektora Krajowej Szkoły.] 

<1. Aplikant może brać udział w wykonywaniu w kraju lub za granicą zadań naukowo-

szkoleniowych nieobjętych programem aplikacji, zlecanych przez Dyrektora 

Krajowej Szkoły.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, aplikantowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów 

podróży i noclegów, na zasadach określonych odpowiednio 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 albo poza granicami kraju. 

 

[Art. 49. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły powołuje patronów koordynatorów oraz patronów praktyk i 

staży 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 koordynatorów oraz patronów praktyk i staży, zakres ich 

obowiązków oraz warunki sprawowania patronatu nad aplikantami, uwzględniając 

zakres wiedzy teoretycznej i praktyki niezbędny do zajmowania stanowiska sędziego, 

prokuratora, asystenta sędziego, referendarza sądowego lub asystenta prokuratora, a 

także specyfikę tych urzędów. 

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

patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży, w wymiarze nie 
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większym niż 25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i 

prokuratora, uwzględniając zakres i nakład ich pracy.] 

 

<Art. 49. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły powołuje patronów koordynatorów oraz patronów 

praktyk 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 koordynatorów oraz patronów praktyk, zakres ich 

obowiązków oraz warunki sprawowania patronatu nad aplikantami, uwzględniając 

zakres wiedzy teoretycznej i praktyki niezbędny do zajmowania stanowiska sędziego, 

prokuratora, asystenta sędziego, referendarza sądowego lub asystenta prokuratora, a 

także specyfikę tych urzędów. 

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

patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk, w wymiarze nie 

większym niż 25% 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 ogólną 

oraz tryb powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej - mając 

na uwadze konieczność określenia zakresu wiedzy podlegającej sprawdzeniu w trakcie 

konkursu, zapewnienia sprawnego i obiektywnego przeprowadzenia naboru oraz 

dokonania właściwej selekcji kandydatów; 

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

prokuratorskiej, szczegółowe warunki odbywania w trakcie aplikacji sędziowskiej stażu na 

stanowisku referendarza sądowego, jak również sposób ustalania systemu punktowego 

oceny zaliczania sprawdzianów i ich poprawek, praktyk i stażu, objętych programem 

poszczególnych aplikacji, mając na względzie zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej 

niezbędnej do zajmowania stanowiska, odpowiednio, asystenta sędziego, asystenta 

prokuratora, referendarza sądowego, sędziego i prokuratora oraz konieczność jednolitej i 

obiektywnej oceny wiedzy i kwalifikacji aplikantów, a także wzór dyplomu ukończenia 

aplikacji ogólnej;] 

<2) organizację, szczegółowe warunki i tryb odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i 

prokuratorskiej, jak również sposób ustalania systemu punktowego oceny zaliczania 

sprawdzianów i ich poprawek oraz praktyk, objętych programem poszczególnych 

aplikacji, mając na względzie zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do 

zajmowania stanowiska, odpowiednio, asystenta sędziego, asystenta prokuratora, 

referendarza sądowego, sędziego i prokuratora oraz konieczność jednolitej i 

obiektywnej oceny wiedzy i kwalifikacji aplikantów, a także wzór dyplomu 

ukończenia aplikacji ogólnej;> 

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 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

egzaminów oraz zapewnienia jednakowych warunków ich składania przez wszystkich 

aplikantów, a także wzory dyplomów ukończenia aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej; 

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

rodzaj aplikacji i warunki jej odbywania; 

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. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.)  

 

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)   ukończył aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury lub 

pracował w charakterze asesora prokuratorskiego - co najmniej przez trzy lata przed 

wystąpieniem o powołanie na stanowisko sędziego.] 

<7) ukończył aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

oraz przez okres co najmniej 18 miesięcy pracował na stanowisku referendarza 

sądowego lub asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy albo pracował 

w charakterze asesora prokuratorskiego – co najmniej przez 3 lata przed 

wystąpieniem o powołanie na stanowisko sędziego.> 

§ 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)   zajmował stanowisko prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy w Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa - co najmniej przez trzy lata. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17922679&loc=5&class=CONTENT&part=A226&part=A255&part=A280&part=A318&part=A324&part=A345&part=A352&part=A355&part=A375&wersja=1&dataOceny=2014-06-17&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402981287&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879&full=1
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§ 3. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto spełnia 

wymagania określone w § 1 pkt 1-6, ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez 

Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, 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 ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i 

Prokuratury, 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. 

§ 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 § 3-6, podlega proporcjonalnemu wydłużeniu. 

<§ 7. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy okres, o którym 

mowa w § 1 pkt 7 i § 3–6, podlega proporcjonalnemu wydłużeniu.> 

 

[Art. 153a. 

§ 1. Na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prezes sądu 

apelacyjnego mianuje na stanowisko referendarza sądowego aplikanta sędziowskiego 

skierowanego na staż w ramach realizacji programu aplikacji sędziowskiej. Przepisu art. 

149a § 1 nie stosuje się. 

§ 2. W przypadku aplikantów sędziowskich odbywających staż na stanowisku referendarza, 

rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić w razie: 

1)   skreślenia z listy aplikantów; 

2)   uznania aplikanta przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 

trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków referendarza. 

§ 3. W przypadku zniesienia sądu lub jego reorganizacji, powodującej utratę możliwości 

dalszego zatrudnienia aplikanta aplikacji sędziowskiej, odbywającego staż na stanowisku 

referendarza sądowego, prezes sądu apelacyjnego, na wniosek Dyrektora Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przenosi aplikanta na inne miejsce w celu dalszego 

odbywania stażu. Przepisów art. 151a § 4 i 6 nie stosuje się.] 


