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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 18 marca 2016 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 121) 

 

U S T A W A   z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 

z  2015 r. poz. 133, z późn. zm.) 

 

Art. 20a. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr 

sądownictwa powszechnego, potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami 

poszczególnych sądów, przydziela nowe stanowiska sędziowskie oraz asesorskie 

poszczególnym sądom. 

[§ 2. W razie zwolnienia stanowiska sędziowskiego lub asesorskiego w sądzie działającym na 

obszarze danej apelacji prezes sądu apelacyjnego, w terminie czternastu dni od dnia 

zwolnienia stanowiska, zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości. Minister 

Sprawiedliwości, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia, na podstawie kryteriów wymienionych w § 1: 

1)   przydziela stanowisko do danego albo innego sądu; 

2)   przekształca stanowisko, odpowiednio, w stanowisko sędziowskie lub asesorskie w 

danym albo innym sądzie; 

3)   stanowisko znosi.] 

<§ 2. W razie zwolnienia stanowiska sędziowskiego lub asesorskiego w sądzie 

działającym na obszarze danej apelacji prezes sądu apelacyjnego, w terminie 

czternastu dni od dnia zwolnienia stanowiska, zawiadamia o tym Ministra 

Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści 

dni od dnia otrzymania zawiadomienia, na podstawie kryteriów wymienionych w § 1, 

przydziela stanowisko do danego albo innego sądu albo stanowisko znosi.> 

<§ 2a. W razie planowanego zwolnienia stanowiska sędziowskiego w  sądzie działającym 

na obszarze danej apelacji przez sędziego, który przechodzi w stan spoczynku po 

osiągnięciu wymaganego wieku, prezes sądu apelacyjnego, nie  później niż na pięć 
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miesięcy przed zwolnieniem stanowiska, zawiadamia o tym Ministra 

Sprawiedliwości. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.> 

§ 3. Minister Sprawiedliwości przekształca w stanowisko: 

[1)   asesorskie - co drugie stanowisko sędziowskie zwolnione w sądzie rejonowym lub 

przydzielone do sądu rejonowego, a także wolne stanowisko sędziowskie, które nie 

zostało obsadzone w sądzie rejonowym; 

2)   sędziowskie - zwolnione stanowisko asesorskie.] 

<1) asesorskie – co drugie stanowisko sędziowskie przydzielone do danego sądu 

rejonowego, a także wolne stanowisko sędziowskie, które nie zostało obsadzone w 

danym sądzie rejonowym; 

2) sędziowskie – zwalniane stanowisko asesorskie.> 

[§ 4. O stanowiskach, o których mowa w § 2 i 3, Minister Sprawiedliwości niezwłocznie 

obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".] 

<§ 4. O stanowiskach, o których mowa w § 2–3, Minister Sprawiedliwości niezwłocznie 

obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.> 

§ 5. O wolnym stanowisku sędziowskim oraz stanowisku asesorskim nie obwieszcza się, 

jeżeli jego obsadzenie następuje w drodze przeniesienia służbowego sędziego 

równorzędnego sądu lub w trybie określonym w art. 74 albo przeniesienia służbowego 

asesora sądowego. 

 

 

 

U S T A  W A  z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 150 i 178) 

Art. 12. 

[1. Dyrektor Krajowej Szkoły jest powoływany i odwoływany przez Ministra Sprawiedliwości, 

po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa oraz Krajowej Rady Prokuratorów 

przy Prokuratorze Generalnym. Kadencja Dyrektora Krajowej Szkoły trwa 5 lat.] 

<1. Dyrektora Krajowej Szkoły powołuje Minister Sprawiedliwości na okres 5 lat, 

po  zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratorów 

przy Prokuratorze Generalnym.> 

2. 
(4)

 Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa lub Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze 

Generalnym, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia zamiaru powołania Dyrektora 
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Krajowej Szkoły, nie wyrazi opinii, o której mowa w ust. 1, uznaje się, że opinia jest 

pozytywna. 

3. Dyrektorem Krajowej Szkoły może być wyłącznie sędzia, prokurator, osoba posiadająca 

tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, 

sędzia albo prokurator w stanie spoczynku. 

4. 
(5)

 W przypadku powołania sędziego lub prokuratora do pełnienia funkcji Dyrektora 

Krajowej Szkoły, Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny na wniosek 

Prokuratora Krajowego deleguje odpowiednio sędziego lub prokuratora do Krajowej 

Szkoły na czas trwania kadencji na zasadach określonych odpowiednio w ustawie z dnia 

27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z 

późn. zm.) lub w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 

177). 

5. Powołanie Dyrektora Krajowej Szkoły na kolejną kadencję następuje w trybie określonym 

w ust. 1. Dyrektor Krajowej Szkoły może być powołany najwyżej na dwie kolejne 

kadencje. 

<5a. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa 

i  Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym odwołuje 

Dyrektora Krajowej Szkoły, jeżeli Dyrektor Krajowej Szkoły: 

1) nie realizuje obowiązków związanych z pełnioną funkcją; 

2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków związanych z  pełnioną funkcją 

na skutek choroby; 

3) zrzekł się pełnionej funkcji; 

4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

5) przestał spełniać wymagania określone w ust. 3.> 

6. Minister Sprawiedliwości powołuje i odwołuje zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły na 

wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły. 

7. Co najmniej jednym z zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły jest sędzia albo sędzia w 

stanie spoczynku. 

8. 
(6)

 Co najmniej jednym z zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły jest prokurator albo 

prokurator w stanie spoczynku. 

9. Do zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4 i art. 14. 
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U S T A W A   z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) 

 

Art. 8. 

1. Aplikacja ogólna, aplikacja sędziowska i aplikacja prokuratorska prowadzone przez 

Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy odbywają się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

[2. Do aplikacji ogólnej rozpoczynającej się w 2016 r. oraz aplikacji sędziowskiej i aplikacji 

prokuratorskiej, o których mowa w art. 19 ust. 2, stosuje się ust. 1.] 

<2. Do aplikacji ogólnej rozpoczynającej się w latach 2016 i 2017 oraz aplikacji 

sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, o których mowa w art. 19 ust. 2, stosuje się 

ust. 1.> 

Art. 10. 

 [1. Aplikant aplikacji sędziowskiej oraz aplikant aplikacji prokuratorskiej, który odbywał 

aplikację na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wobec którego została 

wydana decyzja o zawieszeniu w prawach i obowiązkach aplikanta, po uchyleniu tej 

decyzji kontynuuje aplikację na warunkach wyznaczonych przez Dyrektora Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, jednak nie dłużej niż do ukończenia odpowiednio 

aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej, rozpoczętej w roku 2017.] 

<1. Aplikant aplikacji sędziowskiej oraz aplikant aplikacji prokuratorskiej, który 

odbywał aplikację na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wobec którego 

została wydana decyzja o zawieszeniu w prawach i obowiązkach aplikanta, po 

uchyleniu tej decyzji kontynuuje aplikację na warunkach wyznaczonych przez 

Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, jednak nie dłużej niż do 

ukończenia odpowiednio aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej, 

rozpoczętej w roku 2018.> 

2. Jeżeli zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe, aplikant kontynuuje 

aplikację w ramach odpowiednio aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej, 

prowadzonej na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na warunkach wyznaczonych 

przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 
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3. W przypadku określonym w ust. 2 właściwy organ, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przydziela etaty aplikanckie 

w ilości odpowiadającej liczbie aplikantów kontynuujących aplikację. 

 

<Art. 10a. 

Aplikant aplikacji prokuratorskiej, odbywający aplikację na podstawie przepisów 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy, uprawniony jest do wykonywania czynności, o  których 

mowa w art. 175 § 2 i 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o  prokuraturze 

(Dz. U. poz. 177) oraz może występować przed sądem rejonowym, w tym w 

charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach, w których postępowanie 

przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia.> 

 

[Art. 18. 

Konkurs na aplikację ogólną w roku 2015 odbywa się na podstawie przepisów 

dotychczasowych. 

Art. 19. 

1. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą złożyć 

wniosek o umieszczenie na liście klasyfikacyjnej aplikantów, o której mowa w art. 26 ust. 

2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, nie później jednak niż do dnia zakończenia aplikacji ogólnej rozpoczętej 

w roku 2016. 

2. Do sporządzania list klasyfikacyjnych aplikantów, którzy ukończyli aplikację ogólną, oraz 

do składania wniosków o kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub aplikacji 

prokuratorskiej w latach 2016 i 2017, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

3. Kandydaci przyjęci na aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską w latach 2016 i 

2017 na podstawie art. 29 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, odbywają aplikację sędziowską albo aplikację 

prokuratorską na podstawie przepisów dotychczasowych.] 

<Art. 18. 

Konkursy na aplikację ogólną w latach 2015 i 2016 odbywają się na podstawie 

przepisów dotychczasowych. 
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Art. 19. 

1. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 

w  brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą 

złożyć wniosek o umieszczenie na liście klasyfikacyjnej aplikantów, o której mowa 

w  art. 26 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie później jednak niż do dnia zakończenia 

aplikacji ogólnej rozpoczętej w roku 2017. 

2. Do sporządzania list klasyfikacyjnych aplikantów, którzy ukończyli aplikację ogólną, 

oraz do składania wniosków o kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub 

aplikacji prokuratorskiej w latach 2016–2018, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

3. Kandydaci przyjęci na aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską w latach 

2016–2018 na podstawie art. 29 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, odbywają aplikację 

sędziowską albo aplikację prokuratorską na podstawie przepisów 

dotychczasowych.> 

Art. 20. 

[1. W przypadku uwzględnienia skargi, o której mowa w art. 23 ust. 3 ustawy zmienianej w 

art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, po 

rozpoczęciu aplikacji ogólnej w roku 2016, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury wydaje decyzję o przyjęciu na aplikację sędziowską albo aplikację 

prokuratorską, prowadzoną na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, której cykl szkoleniowy rozpoczyna się po dniu wydania 

decyzji. 

2. W przypadku konieczności wydania decyzji o przyjęciu na aplikację sędziowską albo 

aplikację prokuratorską na skutek uwzględnienia skargi, o której mowa w art. 29 ust. 5 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, po rozpoczęciu w roku 2017 odpowiednio aplikacji sędziowskiej albo 

aplikacji prokuratorskiej, prowadzonej na podstawie przepisów obowiązujących przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wydaje się decyzję o przyjęciu odpowiednio na 

aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską, prowadzoną na podstawie ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, której cykl szkoleniowy 

rozpoczyna się po dniu wydania decyzji.] 
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<1. W przypadku uwzględnienia skargi, o której mowa w art. 23 ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, po rozpoczęciu aplikacji ogólnej w roku 2017, Dyrektor Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wydaje decyzję o przyjęciu na aplikację 

sędziowską albo aplikację prokuratorską, prowadzoną na podstawie ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, której cykl szkoleniowy 

rozpoczyna się po dniu wydania decyzji. 

2. W przypadku konieczności wydania decyzji o przyjęciu na aplikację sędziowską albo 

aplikację prokuratorską na skutek uwzględnienia skargi, o której mowa w art. 29 

ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, po rozpoczęciu w roku 2018 odpowiednio aplikacji 

sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej, prowadzonej na podstawie przepisów 

obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wydaje się decyzję 

o  przyjęciu odpowiednio na aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską, 

prowadzoną na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, której cykl szkoleniowy rozpoczyna się po dniu wydania decyzji.> 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, kolejność umieszczenia na liście 

kwalifikacyjnej w celu ustalenia prawa wyboru etatu aplikanckiego, o którym mowa w 

art. 29 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ustala 

się w oparciu o stosunek punktów uzyskanych przez daną osobę z obu etapów konkursu, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do całkowitej liczby punktów możliwych 

do uzyskania w tym konkursie, oraz stosunek liczby punktów, uzyskanych przez 

pozostałych aplikantów umieszczanych na liście kwalifikacyjnej z obu etapów konkursu, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, do całkowitej liczby punktów możliwych do uzyskania w tym 

konkursie. Przepis art. 29 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się. 
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U S T A W A   z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224)  

 

Art. 25a. 

Pierwsze przydzielenie stanowiska asesorskiego do danego sądu rejonowego lub 

pierwsze przekształcenie stanowiska sędziowskiego w stanowisko asesorskie w danym 

sądzie rejonowym nastąpi po dniu 30 października 2017 r.> 

 


