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Warszawa, 5 marca 2015 r. 

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

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 835) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa 

i  Prokuratury oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe rozwiązania przede wszystkim 

w zakresie organizacji Krajowej Szkoły, prowadzenia przez nią szkoleń, jak również zasad 

odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej. Przedmiotowe zmiany związane 

są z doświadczeniami zebranymi w okresie obowiązywania ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w szczególności zaś odpowiadają na postulaty 

formułowane przez Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratury oraz licznych 

przedstawicieli środowisk sędziowskiego i prokuratorskiego odnośnie do likwidacji aplikacji 

ogólnej, a także potrzeby szerszego uregulowania problematyki kształcenia ustawicznego. 

W płaszczyźnie ustrojowej ustawa uwzględnia fakt rozdzielenia funkcji Ministra 

Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego i przyznaje temu drugiemu organowi szereg 

kompetencji odzwierciedlających jego rolę jako naczelnego organu prokuratury. Tytułem 

przykładu można wspomnieć o uprawnieniu do wskazania trzech członków Rady Programowej 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, możliwości wyrażania sprzeciwu w stosunku 

do kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły będących prokuratorami lub prokuratorami 

w stanie spoczynku, czy też kompetencjach polegających na opiniowaniu limitu przyjęć na 

aplikację prokuratorską oraz dokonywaniu czynności związanych z zatrudnianiem aplikantów, 

którzy złożyli egzamin prokuratorski, na stanowiskach asesorów powszechnych lub wojskowych 

jednostek organizacyjnych prokuratury. 
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Ustawa zmierza poza tym do zapewnienia Ministrowi Sprawiedliwości większej kontroli 

nad działalnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Zniesiona zostanie zarówno 

kadencyjność funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły, jak i katalog przyczyn warunkujących 

odwołanie Dyrektora w trakcie kadencji. Tym samym Minister uzyska pełną dyskrecję, jeżeli 

chodzi o odwołanie Dyrektora Krajowej Szkoły (opinie Krajowej Rady Sądownictwa oraz 

Krajowej Rady Prokuratury nie będą miały w tym zakresie charakteru wiążącego). Ministrowi 

Sprawiedliwości przyznane zostanie również prawo wyrażania sprzeciwu wobec kandydatów 

na wykładowców KSSiP niebędących prokuratorami lub prokuratorami w stanie spoczynku. 

Opiniowana ustawa znacząco modyfikuje dotychczasowy model szkolenia aplikacyjnego 

i  przewiduje, że osoby odbywające aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską będą 

jednocześnie zatrudnione odpowiednio w sądach okręgowych lub prokuraturach okręgowych. 

W konsekwencji zniesione zostaną stypendia aplikanckie. Z uwagi na likwidację aplikacji 

ogólnej, obie aplikacje specjalistyczne zostaną wydłużone z 30 do 36 miesięcy, a w ich trakcie 

wiedza oraz umiejętności aplikantów będą podlegały weryfikacji m.in. w trybie kolokwium 

sprawdzającego. 

Stosownie do postanowienia przepisu przejściowego (art. 9), opisane powyżej zasady 

znajdą zastosowanie w przypadku aplikacji rozpoczętych po dniu wejścia w życie ustawy. 

Ustawodawca zadbał przy tym o utrzymanie uprawnień osób, które ukończą aplikację ogólną, 

prowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami (będą mogły ubiegać się o przyjęcie na 

aplikacje specjalistyczne na dotychczasowych zasadach). Oprócz tego absolwentom tej aplikacji 

zapewniono alternatywne możliwości uzyskiwania kwalifikacji koniecznych do przystąpienia 

do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego i co się z tym wiąże – ubiegania się później 

o wolne stanowiska sędziowskie bądź prokuratorskie. 

Ustawa obejmuje ponadto niezbędne zmiany w innych aktach normatywnych, w tym 

w  ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych. W pierwszej dodane zostaną w szczególności przepisy 

determinujące czynności, które mogą być powierzane aplikantom aplikacji prokuratorskiej, 

z  kolei w drugiej zmodyfikowane zostanie jedno z kryteriów, których spełnienia wymaga się 

od kandydatów na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Na gruncie obu wymienionych 

ustaw dodatkowo wprowadzone zostaną zmiany, których celem jest stworzenie ścieżki awansu 

dla asystentów prokuratorów oraz asystentów sędziów. 

W myśl art. 19 okres vacatio legis wyniesie 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy, opublikowany w druku sejmowym nr 2356, stanowił przedłożenie 

senackie (uchwała Senatu z dnia 10 kwietnia 2014 r.). Jego pierwsze czytanie odbyło się na 

posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 8 lipca 2014 r., natomiast 

dalsze prace prowadzone były w specjalnie powołanej podkomisji. W dniu 13 stycznia 2015 r. 

podkomisja uchwaliła swoje sprawozdanie, a sprawozdanie całej Komisji zostało przyjęte 

w  dniu 4 lutego 2015 r. (druk nr 3118). W toku drugiego czytania nie zgłoszono żadnych 

wniosków legislacyjnych i ostatecznie projekt został uchwalony na 87. posiedzeniu Sejmu, 

w dniu 20 lutego 2015 r. 

W trakcie procesu legislacyjnego niektóre z propozycji Senatu zostały zmodyfikowane. 

Dotyczy to zwłaszcza kwestii kadencyjności stanowiska Dyrektora Krajowej Szkoły, składu 

zespołu konkursowego i komisji konkursowej oraz składu zespołu egzaminacyjnego i komisji 

egzaminacyjnej, wymogu niekaralności, jaki stawia się aplikantom aplikacji sędziowskiej oraz 

aplikantom aplikacji prokuratorskiej, czy też udzielania im przerwy w odbywaniu aplikacji. 

Zrezygnowano również z regulacji zakładającej powoływanie patronów koordynatorów dla 

poszczególnych aplikantów, a ponadto uzupełniono ustawę o takie rozwiązania jak: wymóg 

przyjęcia na aplikację specjalistyczną kolejnego kandydata w miejsce osoby, która nie podjęła 

obowiązków aplikanta, oraz szczegółowy tryb przydzielania etatów aplikanckich. Określone 

zostały także progi, od których zależy pozytywny wynik egzaminu sędziowskiego (i zarazem 

egzaminu prokuratorskiego), oraz zadania, które będą mogli wykonywać aplikanci aplikacji 

prokuratorskiej. Wprowadzono poza tym poprawki o charakterze redakcyjnym. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Według dyspozycji zawartej w art. 1 w pkt 7, w art. 17 w ust. 4 w pkt 4 ustawy, 

osoba, która zgłasza się do konkursu na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską, 

obowiązana jest złożyć oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie 

o „przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”. Jednocześnie 

art. 1 pkt 7, art. 24 ust. 1 pkt 3, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, stanowi, że aplikantem 

aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej może zostać „osoba (…) która nie została 

skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”. Między tymi dwoma 

przepisami zachodzi wyraźna niespójność, przy czym zasadniczym pytaniem w tym kontekście 
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jest pytanie o racjonalność stawiana odmiennych (do tego bardziej surowych z punktu widzenia 

strony podmiotowej czynu przestępnego) wymogów osobie, która zgłasza się na konkurs. 

Przedstawioną wątpliwość potęguje dodatkowo fakt, że za sprawą odesłania zawartego 

w  nowelizowanym art. 41 ust. 1 pkt 2 (art. 1 pkt 11 lit. a tiret pierwsze ustawy) warunek 

wynikający z art. 24 ust. 1 pkt 3 znajdzie zastosowanie również w toku aplikacji, a jego 

niespełnienie będzie podstawą skreślenia z listy aplikantów. Innymi słowy, okoliczność skazania 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne (bez względu zresztą na to, czy było to 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego czy prywatnego) ma być przesłanką skreślenia 

aplikanta z listy aplikantów, podczas gdy skazanie za przestępstwo nieumyślne, np. stanowiące 

czyn określony w art. 177 § 1 Kodeksu karnego (wypadek komunikacyjny), nie musi wcale 

skutkować wykluczeniem aplikanta z dalszego szkolenia (aktualnie stanowi to fakultatywną 

podstawę skreślenia z listy aplikantów, zaś po wejściu ustawy w życie skazanie tego typu 

będzie co najwyżej podlegało ocenie w świetle wymogu posiadania „nieposzlakowanej opinii” 

– por. art. 24 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 pkt 2 w nowym brzmieniu). Tymczasem 

w przypadku osoby, która dopiero ma zamiar przystąpić do konkursu otwierającego drogę do 

odbywania aplikacji w KSSiP, popełnienie analogicznego czynu będzie już dyskwalifikujące, 

choćby nawet nie została jeszcze za to prawomocnie skazana (przepis wymaga oświadczenia 

zaledwie co do tego, że nie jest prowadzone postępowanie karne). 

Przedstawiony brak koherencji wiąże się zapewne z tym, że w dotychczasowym stanie 

prawnym zarówno toczące się postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, jak i fakt prawomocnego skazania za przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe traktowane były jako przeszkody do uzyskania statusu aplikanta, 

przy czym odnośnie do tej pierwszej okoliczności osoby przystępujące do konkursu składały 

oświadczenie, natomiast tę drugą sprawdzał Dyrektor Krajowej Szkoły, zasięgając informacji 

z Krajowego Rejestru Karnego (tak też projekt senacki). Podczas prac w Sejmie zgłoszono 

jednak poprawkę, na mocy której wyeliminowany został pierwszy z omawianych warunków, 

a równocześnie przesłanka niekaralności zawężona została do umyślnych przestępstw oraz 

umyślnych przestępstw skarbowych. Tym samym złagodzono wymogi stawiane na dalszym 

etapie rekrutacji, tj. po przeprowadzeniu konkursu, oraz w stosunku do osób odbywających 

aplikację, natomiast warunki zgłoszenia na konkurs nie uległy zmianie. 

Jeżeli zatem zaprezentowany kierunek zmian miałby zostać utrzymany, a postanowieniom 

ustawy miałaby zostać przywrócona spójność w aspekcie materialnym, to należałoby w art. 1 
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w pkt 7, w art. 17 w ust. 4 ustawy skreślić pkt 4. Warto przy tym wspomnieć, że sugerowany 

zabieg nie doprowadzi do tego, że do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przyjęte 

zostaną osoby figurujące w rejestrze karnym, gdyż przed przyjęciem na aplikację Dyrektor 

Krajowej Szkoły nadal będzie zobligowany zasięgnąć informacji z KRK odnośnie do danej 

osoby (art. 1 pkt 7, art. 24 ust. 2). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 7, w art. 17 w ust. 4 skreśla się pkt 4; 

2. Na mocy art. 2 pkt 2 lit. c opiniowanej ustawy, w art. 100a ustawy z dnia 20 czerwca 

1985 r. o prokuraturze ma zostać dodany ust. 6a, który formułuje wymagania niezbędne 

do zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta prokuratora. Pkt 1 powołanego przepisu 

dotyczy w istocie awansu, albowiem przewiduje, że na wskazanym stanowisku może zostać 

zatrudniony asystent, który złożył egzamin prokuratorski lub zajmował stanowisko asystenta 

prokuratora przez co najmniej 10 lat, i nie był karany za przewinienia dyscyplinarne oraz 

uzyskiwał pozytywne oceny okresowe. Inne kryterium wyraża pkt 2, z którego wynika, że 

starszym asystentem prokuratora może być „osoba, która złożyła egzamin  s ę d z i o w s k i”. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że paralelne przesłanki określone zostały w art. 5 w pkt 7 

w  lit. a, w § 3b odnośnie do zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta sędziego, z tą 

wszakże różnicą, że w pkt 1 przepisu dodawanego w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych jest mowa o złożeniu przez asystenta egzaminu sędziowskiego 

oraz o minimum 10-letnim okresie zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego. 

Analiza tych dwóch regulacji, a także porównanie tekstu uchwalonej ustawy z tekstem 

projektu prowadzi do wniosku, że przytoczony ust. 6a pkt 2 zawiera omyłkę. Ratio legis tej 

nowej regulacji wymaga, aby jednym kryteriów przesądzających o możliwości ubiegania się 

o stanowisko starszego asystenta prokuratora było złożenie egzaminu prokuratorskiego, a nie 

egzaminu sędziowskiego, jak to jest w przypadku stanowiska starszego asystenta sędziego. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w pkt 2 w lit. c, w ust. 6a w pkt 2 wyraz „sędziowski” zastępuje się wyrazem 

„prokuratorski”; 

3. W art. 9 zamieszczono odesłania do przepisów statuujących obowiązek odbycia stażu 

asystenckiego, czy to przed objęciem stanowiska asystenta prokuratora, czy też stanowiska 

asystenta sędziego. W obu przypadkach zastrzeżone zostało, że chodzi o przepisy odesłania 

„w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. Jednak tylko w odniesieniu do art. 100aa ust. 1 
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to   dookreślenie jest trafne, podczas gdy już art. 155ca § 1 nie jest objęty zakresem 

przedmiotowym ustawy, a tym samym po jej wejściu w życie brzmienie wskazanego przepisu 

nie ulegnie zmianie. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 9 wyrazy „art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą” zastępuje się wyrazami 

„art. 5”; 

4. Istotą art. 14 ustawy jest zadośćuczynienie idei „niezmieniania reguł gry w trakcie jej 

trwania”. Dotyczy to jednego z warunków ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie, 

który musi zostać spełniony przez absolwentów aplikacji sędziowskiej. Przywołany przepis 

zakłada, że osoby, które rozpoczęły szkolenie na aplikacji sędziowskiej przed dniem wejścia 

w życie opiniowanej ustawy, zgłaszając następnie swoją kandydaturę na stanowisko sędziego 

sądu rejonowego, będą obowiązane wykazać się co najmniej 18-miesięcznym stażem pracy 

na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu 

pracy (art. 61 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

w  obowiązującym brzmieniu). Tak zrekontruowana norma prawna z pewnością może zostać 

uznana za przejaw lojalności państwa względem aplikantów V rocznika aplikacji sędziowskiej, 

która zostanie zainaugurowana w dniu 30 marca 2015 r. Osoby te odbyły roczną aplikację 

ogólną, a więc wydłużenie wobec nich okresu wymaganego stażu byłoby krzywdzące 

w  porównaniu z przyszłymi absolwentami KSSiP, którzy będą rozpoczynali szkolenie od 

razu na aplikacji specjalistycznej. 

Jednak art. 14 nie uwzględnia usprawiedliwionych oczekiwań aplikantów sędziowskich, 

do których odnosi się art. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Powołany art. 3 przesądził bowiem, że wobec osób, które rozpoczęły szkolenie na aplikacji 

sędziowskiej przed dniem 26 sierpnia 2014 r. (data wejścia ustawy w życie) stosuje się przepisy 

dotychczasowe, w tym art. 61 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych w brzmieniu wskazującym jedynie na konieczność ukończenia aplikacji 

sędziowskiej. Przepis ten został dodany do ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy 

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

powszechnych na skutek poprawki Senatu. Mianowicie: Izba doszła do wniosku, że zasadne 

jest utrzymanie w okresie przejściowym zarówno stażu referendarskiego jako części aplikacji, 

jak i związanych z tym uprawnień aplikantów sędziowskich. Dlatego też od osób, które będą 
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odbywały ów staż, nie będzie się już wymagać co najmniej 18-miesięcznego zatrudnienia na 

stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego (skądinąd staż odbywany w ramach 

aplikacji sędziowskiej prowadzonej wedle starych zasad odpowiada długością stażowi pracy, 

o którym mowa w art. 61 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, w aktualnym brzmieniu). Tyle że pozostawienie art. 14 w takiej postaci, jaką 

ma on obecnie doprowadzi do przekreślenia tych założeń. Trudno bowiem przyjąć, że wobec 

koniunkcji, którą ustawodawca posługuje się w art. 61 § 1 pkt 7, część aplikacji, jaką jest staż 

referendarski, może być traktowana jako wymagany okres pracy na stanowisku referendarza.  

Identyczną konkluzję odnieść trzeba do aplikantów aplikacji ogólnej rozpoczętej w dniu 

26 stycznia 2015 r., którzy zdecydują się na kontynuowanie nauki na aplikacji sędziowskiej, 

gdyż art. 14 nie znajdzie w ich przypadku zastosowania (nie rozpoczną aplikacji sędziowskiej 

przed dniem wejścia w życie ustawy), a w konsekwencji będą oni traktowani tak samo, jak 

osoby szkolące się w nowym systemie, czyli wyłącznie w trybie aplikacji specjalistycznej. 

Zatem, droga dojścia tych osób do zawodu sędziego będzie w sumie dłuższa niż droga osób 

przyjmowanych już bezpośrednio na aplikację sędziowską (odpowiednio: 12 miesięcy aplikacji 

ogólnej, 30 miesięcy aplikacji sędziowskiej i co najmniej 24 miesiące pracy na stanowisku 

referendarza sądowego lub asystenta sędziego, w przypadku tych pierwszych, oraz 36 miesięcy 

aplikacji sędziowskiej i co najmniej 24 miesiące pracy na stanowisku referendarza sądowego 

lub asystenta sędziego, w przypadku tych drugich). W świetle powyższego zasadnym może 

okazać się w przyszłości zarzut nierównego traktowania podmiotów, które wyróżnia ta sama 

cecha relewantna, jaką jest ukończenie aplikacji sędziowskiej w KSSiP. 

Mając wobec tego na względzie, że sytuacja osób, które rozpoczęły aplikację sędziowską 

przed dniem 26 sierpnia 2014 r. została uregulowana w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. 

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

sądów powszechnych, konieczne jest odniesienie się tylko do sytuacji osób, które rozpoczną 

szkolenie w roku bieżącym oraz 2016. Ponieważ tych właśnie dwóch roczników dotyczy art. 16 

ust. 3 ustawy, należy rozważyć nie tyle nawet zmianę art. 14, co jego uchylenie i równoczesne 

dodanie w art. 16 kolejnego ustępu precyzującego kwestę stosowania względem nich art. 61 

§ 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.    

Propozycja poprawki: 

– skreśla się art. 14; 

– w art. 16 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 



– 8 – 

 

„4. Do osób, o których mowa w ust. 3, stosuje się art. 61 § 1 pkt 7 ustawy zmienianej 

w art. 5, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

5. 30-dniowy okres vacatio legis dotyczy wszystkich zmian objętych ustawą, a więc 

m.in. art. 5 pkt 2, który nowelizuje art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych. Pierwszy z wymienionych wyżej punktów ma jednak 

zostać zmieniony również ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 

2015 r. (zob. art. 1 pkt 10 lit. a). 

Z uwagi na to, że brzmienie nadawane art. 31a § 1 pkt 3 tą ostatnią ustawą nie jest 

tożsame z brzmieniem nadawanym temu przepisowi przez opiniowaną ustawę, uzasadniona 

staje się obawa, że zamierzona nowelizacja zostanie ostatecznie zniweczona. Dlatego niezbędna 

jest poprawka modyfikująca okres spoczywania ustawy w analizowanym zakresie. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 19 po wyrazie „ogłoszenia” dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem art. 5 pkt 2 w zakresie 

pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2015 r.”. 

 

 

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko 

 


