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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych  

(druk nr 659) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadza zmiany w zakresie kształcenia aplikantów 

aplikacji sędziowskiej. Jej celem jest zniesienie stażu na stanowisku referendarza sądowego, 

stanowiącego obecnie ostatnią (trzecią) fazę szkolenia aplikacyjnego. W konsekwencji wyżej 

wskazana aplikacja zostanie skrócona z 48 do 30 miesięcy. 

Jak podniesione zostało w uzasadnieniu projektu ustawy, propozycja likwidacji stażu 

wiąże się z „(…) brakiem możliwości zagwarantowania wszystkim egzaminowanym aplikantom 

sędziowskim zatrudnienia na stanowiskach referendarskich. Sytuacja ta spowodowana jest 

niedostateczną ilością zwalnianych stanowisk referendarskich na skutek naturalnego ruchu 

kadrowego. (…) Ponadto konstrukcja przewidzianego w ramach aplikacji sędziowskiej 18-

miesięcznego stażu na stanowisku referendarza sądowego istotnie komplikuje status aplikanta, 

który jednocześnie staje się pracownikiem sądu. Poważne trudności powstają również przy 

próbach opracowania programu takiego stażu, zwłaszcza z uwagi na niejednolitą strukturę 

organizacyjną poszczególnych sądów, w których możliwe będzie odbywanie stażu przez 

poszczególnych aplikantów.” 

Obowiązek świadczenia pracy na stanowisku referendarza sądowego nie zostanie jednak 

całkowicie wyeliminowany. Tak jak do tej pory osoby, które w trakcie odbywania aplikacji 

pobierały stypendium, będą obowiązane do podjęcia zatrudnienia na stanowisku referendarskim 

bądź też na stanowisku asystenta sędziego (lub ewentualnie asystenta prokuratora) w terminie 

3 lat od dnia ukończenia aplikacji. Uchybienie temu wymogowi ma skutkować powstaniem 
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obowiązku zwrotu stypendium, chyba że osoba zainteresowana wykaże, że usiłowała podjąć 

zatrudnienie. 

Doświadczenie w pracy na stanowisku referendarza sądowego (alternatywnie asystenta 

sędziego) będzie także uwzględniane w przypadku ubiegania się przez absolwenta Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o stanowisko sędziego sądu rejonowego. Minimalny okres 

pracy wymagany od takiego kandydata na stanowisko sędziowskie ma przy tym wynosić 

18 miesięcy, a więc w istocie będzie odpowiadał dotychczasowemu stażowi. 

Podobnie jak to się dzieje w odniesieniu do aplikantów aplikacji prokuratorskiej, ustawa 

przewiduje tworzenie swoistych rankingów aplikantów aplikacji sędziowskiej. Mianowicie: 

po złożeniu egzaminu sędziowskiego aplikanci będą klasyfikowani według ocen otrzymanych 

na tym egzaminie, a w razie identycznych wyników – według sumy punktów uzyskanych ze 

wszystkich sprawdzianów przeprowadzonych podczas aplikacji oraz łącznej oceny odbytych 

w tym okresie praktyk. Kolejność umieszczenia na liście klasyfikacyjnej egzaminowanych 

aplikantów sędziowskich przesądzi o pierwszeństwie do objęcia stanowiska referendarza 

sądowego tudzież asystenta sędziego. Absolwenci aplikacji sędziowskiej prowadzonej przez 

Krajową Szkołę zostaną równocześnie zwolnieni z konieczności uczestniczenia w procedurze 

konkursowej, która decyduje o obsadzie wymienionych stanowisk. 

Nowe regulacje znajdą zastosowanie w odniesieniu do aplikantów, którzy przystąpią 

do egzaminu sędziowskiego w roku 2015 lub w latach późniejszych. Natomiast wcześniejsze 

roczniki będą odbywały staż referendarski na dotychczasowych zasadach. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę posłów (druk sejmowy nr 1996). Jego 

I  czytanie odbyło się na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 

19  lutego 2014 r., zaś dalsze prace legislacyjne toczyły się w podkomisji nadzwyczajnej 

powołanej do rozpatrzenia omawianego przedłożenia. 

W dniu 7 maja 2014 r. podkomisja przyjęła sprawozdanie, w którym zarekomendowała 

dodanie przepisu wyrażającego regułę kolizyjną, służącą ustaleniu pierwszeństwa aplikanta 

w  wypadku, gdy o stanowisko referendarza sądowego lub asystenta sędziego ubiegają się 

osoby z różnych roczników, a zatem – umieszczone na odrębnych listach klasyfikacyjnych. 

Podkomisja zaproponowała również poprawkę wyłączającą obowiązek zwrotu stypendium 

w przypadku udokumentowania przez aplikanta, że podejmował próby uzyskania zatrudnienia. 
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Uchwała Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie projektu została podjęta 

w dniu 28 maja 2014 r. (druk nr 2422), z kolei II czytanie miało miejsce na 69. posiedzeniu 

Sejmu w dniu 5 czerwca 2014 r. Wobec zgłoszonych wniosków legislacyjnych projekt został 

ponownie skierowany do Komisji. 

Ostatecznie Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu odpowiadającym sprawozdaniu z druku 

nr 2422, z tą jedynie korektą, że w przepisie przejściowym (art. 3) uwzględniono także 

sytuację osób, które przystąpią do egzaminu sędziowskiego w roku bieżącym. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Art. 35 ust. 7 (art. 1 pkt 3 ustawy) wywołuje zastrzeżenia natury konstytucyjnej z racji 

uprzywilejowania pewnej kategorii osób w sferze związanej z dostępem do służby publicznej 

(art. 60 Konstytucji). Powołany przepis zakłada bowiem, że aplikant aplikacji sędziowskiej 

będzie zwolniony z obowiązku uczestniczenia w procedurze konkursowej dotyczącej naboru 

na stanowisko referendarza sądowego lub asystenta sędziego, a zarazem w zdaniu drugim 

gwarantuje egzaminowanym aplikantom aplikacji sędziowskiej pierwszeństwo zatrudnienia. 

Zgodnie z art. 149 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (dalej: u.s.p.), na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, 

kto ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 

lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski. Osoby 

spełniające wskazane kryterium muszą jednakże przystąpić do konkursu, którego celem jest 

„wyłonienie kandydata o największej wiedzy i najwyższych umiejętnościach, predyspozycjach 

i zdolnościach ogólnych, niezbędnych do wykonywania obowiązków referendarza” (art. 149a 

§ 1 u.s.p.). Podobnie ma się rzecz z obsadzaniem stanowisk asystentów sędziów, ponieważ 

w myśl art. 155 § 2a u.s.p., nabór kandydatów na stanowisko asystenta sędziego następuje 

w  drodze konkursu, którego cel został skądinąd zdefiniowany niemal identycznie jak na 

gruncie art. 149a § 1 u.s.p. Jak pokreślono powyżej, ścieżka konkursowa nie będzie miała 

zastosowania jedynie w odniesieniu do osób, które złożyły egzamin sędziowski na zasadach 

uregulowanych w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury (dalej: ustawa o KSSiP). 

Nie  ulega wobec tego wątpliwości, że sytuacja absolwentów aplikacji sędziowskiej 

będzie znacznie lepsza niż pozostałych kandydatów na stanowiska referendarza sądowego 

bądź asystenta sędziego. Zważywszy okoliczności przedstawione w uzasadnieniu projektu 
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ustawy (zob. str. 1 niniejszej opinii), można wręcz postawić tezę, że w przypadku stanowisk 

referendarza sądowego przyznanie absolwentom aplikacji sędziowskiej prowadzonej przez 

Krajową Szkołę wspomnianego pierwszeństwa w praktyce spowoduje, że inne osoby (np. te, 

które odbyły aplikację sądową na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i zdały 

stosowny egzamin czy też odbyły aplikację referendarską i złożyły kończący ją egzamin) nie 

będą mogły ubiegać się o wolne stanowiska. 

Powstaje w związku z tym pytanie: jakie przesłanki uzasadniają tego typu nierówność? 

Czy w świetle celu nakreślonego w art. 149a § 1 u.s.p. można zaryzykować stwierdzenie, 

że  osoby kształcone w systemie ustanowionym na mocy ustawy o KSSiP są lepszymi 

kandydatami na stanowisko referendarskie, a więc posiadającymi, niejako z definicji, większą 

wiedzę, wyższe umiejętnościach oraz wykazującymi lepsze predyspozycje i zdolności ogólne? 

Pogląd taki wydaje się być dość kontrowersyjny, a nade wszystko arbitralny, skoro nie jest 

poparty żadnymi miarodajnymi badaniami. Pozostaje zatem zastanowić się, czy istnieją jakieś 

inne argumenty, które przemawiałyby za rozwiązaniem z art. 35 ust. 7. Uznanie przykładowo, 

że takim ratio legis mogłaby być troska o finanse publiczne (argumentacja wskazująca to, że 

aplikant pobierał stypendium i powinien je odpracować) jest o tyle wątpliwe, że zdają się mu 

przeczyć inne przepisy. Należy podkreślić, że w opiniowanej ustawie przewidziane zostało 

zwolnienie ze zwrotu stypendium w razie podjęcia przez aplikanta bezskutecznych prób 

uzyskania zatrudnienia na jednym z wymaganych stanowisk (art. 1 pkt 6 – dodawany pkt 1a). 

Co ważne: ustawodawca nie wprowadza tu wymogu wykazania, że po stronie aplikanta nie 

zachodzi jakakolwiek „wina”, że chociażby dołożył należytych starań, by podjąć zatrudnienie, 

albo że to wyłącznie obiektywne okoliczności, tj. takie, na które aplikant nie miał wpływu, 

uniemożliwiały mu podjęcie zatrudnienia. Na marginesie należy poza tym zauważyć, że mimo 

iż art. 44 ust. 2 ustawy o KSSiP stanowi, że aplikant aplikacji prokuratorskiej, który pobierał 

stypendium obowiązany jest do jego zwrotu, m.in. jeżeli w terminie 3 lat od dnia ukończenia 

aplikacji nie podjął zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego 

lub asystenta prokuratora (pkt 3), równolegle w ustawie nie zapewnia się mu ani zwolnienia 

z  konkursu, ani też pierwszeństwa, jak to ma miejsce w stosunku do aplikantów aplikacji 

sędziowskiej. 

Udzielenie odpowiedzi na sygnalizowane pytania jest konieczne, gdyż przywołany art. 60 

Konstytucji zapewnia każdemu prawo dostępu do służby publicznej na  j e d n a k o w y ch  

zasadach. 
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W przypadku ustalenia, że przyjmowana regulacja nie znajduje dostatecznego wsparcia 

w wartościach konstytucyjnych, które uzasadniają odstępstwo od standardu równego 

traktowania w zakresie dostępu do służby publicznej, należy rozważyć skreślenie analizowanego 

przepisu. 

2. Za sprawą art. 1 pkt 6 ustawy, w art. 44 ust. 4 ustawy o KSSiP (przepis określający 

przesłanki, które wyłączają obowiązek zwrotu stypendium) ma zostać dodany pkt 1a, który 

to odsyła do ust. 1 pkt 2. W tym ostatnim z kolei wyliczone zostały stanowiska, na których 

egzaminowani aplikanci aplikacji sędziowskiej powinni podjąć zatrudnienie w terminie 3 lat 

od ukończenia aplikacji, pod rygorem obowiązku zwrotu stypendium. Problem polega jednak 

na tym, że w ust. 1 pkt 2 wymienione zostało także stanowisko sędziego. W konsekwencji 

można założyć, że już dwukrotne zgłoszenie się na wolne stanowisko sędziowskie, które 

okazało się bezskuteczne (bez względu na to, czy z tej przyczyny, że absolwent Krajowej 

Szkoły nie zdobył jeszcze wymaganych kwalifikacji, czy dlatego, że na wolne stanowisko 

Krajowa Rada Sądownictwa wybrała po prostu lepszego kandydata), będzie wystarczające do 

uchylenia się od obowiązku zwrotu stypendium. Brzmienie pkt 1a, o czym też już była mowa, 

nie pozwala na przyjęcie, że po stronie aplikanta nie może zachodzić element „zawinienia” 

ani nawet, że winien on podejmować alternatywne próby uzyskania zatrudnienia na stanowisku 

referendarza sądowego lub asystenta sędziego. Może się więc okazać, że stworzona zostanie 

w ten sposób furtka, która odbierze rygorowi zwrotu stypendium wszelkie znaczenie. 

W tej sytuacji bardziej racjonalne byłoby zastrzeżenie, że obowiązek zwrotu stypendium 

nie powstaje, jeżeli dana osoba bezskutecznie starała się podjąć zatrudnienie na stanowisku 

referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora i jest to w stanie poprzeć 

odpowiednim dowodem. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 6, w pkt 1a wyrazy „, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,” zastępuje się wyrazami 

„na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora”. 

 

 

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko 

 


