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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 28 października 2020 r. 

 

o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

 

(druk nr 253) 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1366) 

Art. 32a. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły zasięga o każdym z aplikantów, którzy przystąpili do egzaminu 

sędziowskiego lub zgłosili zamiar uczestniczenia w wyborze wolnych stanowisk 

asesorskich na podstawie art. 33a ust. 6 lub nieobsadzonych stanowisk asesorskich, o 

których mowa w art. 33b ust. 6, informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz informacji 

od właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu aplikanta komendanta 

wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji. We wniosku do 

komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji wskazuje się 

imię, nazwisko i numer PESEL aplikanta. Komendant wojewódzki Policji oraz 

Komendant Stołeczny Policji uzyskują i sporządzają informacje w oparciu o dane zawarte 

w policyjnych systemach teleinformatycznych, a następnie przedstawiają Dyrektorowi 

Krajowej Szkoły pisemne informacje o aplikancie w terminie 14 dni od dnia wpływu 

wniosku. 

[2. Minister Sprawiedliwości nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu 

sędziowskiego ogłasza, w drodze zarządzenia, wykaz wolnych stanowisk asesorskich 

przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej zawierający 

informacje o wydziałach, do których stanowiska te zostały przydzielone. Dyrektor 

Krajowej Szkoły zamieszcza zarządzenie w Biuletynie Informacji Publicznej.] 

<2. Minister Sprawiedliwości nie później niż w dniu rozpoczęcia części ustnej egzaminu 

sędziowskiego ogłasza, w drodze zarządzenia, wykaz wolnych stanowisk asesorskich 

przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej zawierający 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

informacje o wydziałach, do których stanowiska te zostały przydzielone. Dyrektor 

Krajowej Szkoły zamieszcza zarządzenie w Biuletynie Informacji Publicznej.> 

 

Art. 33a. 

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

sędziowskiego, sporządza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę 

klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej. Lista ta zawiera 

imiona i nazwiska egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej, liczbę punktów 

uzyskanych na egzaminie przez każdego aplikanta oraz liczbę porządkową wskazującą 

jego miejsce na liście. Warunkiem umieszczenia na tej liście jest złożenie egzaminu 

sędziowskiego. 

2. O kolejności na liście, o której mowa w ust. 1, decyduje suma punktów uzyskanych przez 

aplikanta z egzaminu sędziowskiego. 

3. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez 2 lub więcej aplikantów o 

kolejności na liście, o której mowa w ust. 1, decyduje średnia arytmetyczna punktów 

uzyskanych przez aplikanta ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji, a jeżeli liczba 

punktów jest taka sama, o kolejności decyduje wynik losowania. 

4. Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia egzaminowanemu aplikantowi aplikacji 

sędziowskiej wykaz wolnych stanowisk asesorskich, o których mowa w art. 32a ust. 2. 

5. Egzaminowanemu aplikantowi aplikacji sędziowskiej przysługuje wybór jednego z 

wolnych stanowisk asesorskich, o których mowa w art. 32a ust. 2, według kolejności 

miejsca zajmowanego na liście, o której mowa w ust. 1. Najpóźniej w chwili 

przedstawienia propozycji dokonania wyboru stanowiska asesorskiego aplikant może 

wskazać dalsze miejsce na tej liście, z którego dokona wyboru. W takim przypadku 

kolejność na liście, o której mowa w ust. 1, ulega przesunięciu w sposób zapewniający 

zastąpienie miejsca zwolnionego. 

<5a. Najpóźniej w chwili przedstawienia propozycji dokonania wyboru stanowiska 

asesorskiego egzaminowany aplikant aplikacji sędziowskiej składa oświadczenie na 

piśmie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego albo o posiadaniu także 

obywatelstwa innego państwa. Oświadczenie składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Aplikantowi 

posiadającemu także obywatelstwo innego państwa nie przysługuje wybór 

stanowiska asesorskiego.> 

6. Egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej zajmującego na liście, o której mowa w 

ust. 1, miejsce, z którego nie przysługiwał wybór wolnego stanowiska asesorskiego, 

umieszcza się, na jego wniosek, na liście, o której mowa w ust. 1, sporządzanej w 3 

kolejnych latach. W takim przypadku podstawą ustalenia miejsca na tej liście jest liczba 

punktów uzyskanych przez aplikanta z egzaminu sędziowskiego. Wniosek składa się do 

Dyrektora Krajowej Szkoły nie później niż do dnia rozpoczęcia egzaminu sędziowskiego 

w danym roku. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

7. Na wniosek aplikanta, który z przyczyn losowych nie złożył oświadczenia o wyborze 

stanowiska asesorskiego, Dyrektor Krajowej Szkoły może wydać decyzję przyznającą 

aplikantowi prawo uczestniczenia w kolejnym wyborze stanowisk asesorskich na 

zasadach określonych w ust. 6. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, aplikantowi przysługuje odwołanie do Ministra 

Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Rozpoznanie odwołania 

następuje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. 

9. Od decyzji Ministra Sprawiedliwości wydanej po rozpoznaniu odwołania przysługuje 

skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

tej decyzji. 

10. Aplikant aplikacji sędziowskiej może dokonać wyboru stanowiska asesorskiego przez 

ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 

11. Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa listę, o której 

mowa w ust. 1, wskazując wybrane przez poszczególnych aplikantów stanowiska 

asesorskie. Do tej listy Dyrektor Krajowej Szkoły dołącza uzyskane o każdym z 

aplikantów informacje, o których mowa w art. 32a ust. 1. 

12. Listę, o której mowa w ust. 1, ze wskazaniem wybranych przez poszczególnych 

aplikantów stanowisk asesorskich z obszaru danej apelacji, Dyrektor Krajowej Szkoły 

przekazuje właściwemu prezesowi sądu apelacyjnego. 

13. Niezłożenie przez aplikanta aplikacji sędziowskiej oświadczenia o wyborze stanowiska 

asesorskiego w trybie, o którym mowa w ust. 5-7, powoduje utratę możliwości 

mianowania na stanowisko asesorskie. 
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14. Krajowa Rada Sądownictwa w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia listy, o 

której mowa w ust. 1, i informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1, może zgłosić 

sprzeciw wobec mianowania egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej na asesora 

sądowego. 

15. W przypadku braku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 14, albo uchylenia uchwały 

Krajowej Rady Sądownictwa wyrażającej sprzeciw, Krajowa Rada Sądownictwa 

niezwłocznie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie 

na stanowisko asesora sądowego wraz ze wskazaniem wybranego miejsca służbowego 

asesora sądowego. 

Art. 33b. 

1. W razie nieobsadzenia przez aplikantów aplikacji sędziowskiej wszystkich wolnych 

stanowisk asesorskich, o których mowa w art. 32a ust. 2, Minister Sprawiedliwości może 

zarządzić przeznaczenie nieobsadzonych stanowisk asesorskich w wydziałach karnych do 

objęcia przez aplikantów aplikacji prokuratorskiej, którzy zdali w danym roku egzamin 

prokuratorski. 

2. W przypadku wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Krajowej Szkoły 

ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę nieobsadzonych stanowisk asesorskich, o 

których mowa w ust. 1, i wzywa aplikantów aplikacji prokuratorskiej do zgłoszenia 

zamiaru objęcia tych stanowisk w terminie 14 dni. 

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Krajowej Szkoły sporządza i 

ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną egzaminowanych 

aplikantów aplikacji prokuratorskiej ubiegających się o stanowiska asesorskie, o których 

mowa w ust. 1. Lista ta zawiera imiona i nazwiska egzaminowanych aplikantów aplikacji 

prokuratorskiej, liczbę punktów uzyskanych na egzaminie prokuratorskim przez każdego 

aplikanta oraz liczbę porządkową wskazującą jego miejsce na liście. Warunkiem 

umieszczenia na tej liście jest złożenie egzaminu prokuratorskiego. 

4. Najpóźniej w chwili dokonywania wyboru stanowiska asesorskiego, o którym mowa w ust. 

1, aplikant aplikacji prokuratorskiej przedstawia zaświadczenie, że jest zdolny - ze 

względu na stan zdrowia - do pełnienia obowiązków sędziego. Wydanie zaświadczenia 

oraz badanie aplikanta aplikacji prokuratorskiej odbywa się na zasadach obowiązujących 

kandydata na stanowisko sędziowskie. 

5. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez 2 lub więcej aplikantów o 

kolejności na liście, o której mowa w ust. 3, decyduje średnia arytmetyczna punktów 
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uzyskanych przez aplikanta ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji, a jeżeli liczba 

punktów jest taka sama, o kolejności decyduje wynik losowania. 

6. Egzaminowanemu aplikantowi aplikacji prokuratorskiej przysługuje wybór jednego z 

nieobsadzonych stanowisk asesorskich, o których mowa w ust. 1, według kolejności 

miejsca zajmowanego na liście, o której mowa w ust. 3. 

7. Najpóźniej w chwili przedstawienia propozycji dokonania wyboru stanowiska 

asesorskiego, o którym mowa w ust. 1, aplikant może wskazać dalsze miejsce na liście, o 

której mowa w ust. 3, z którego dokona wyboru. W takim przypadku kolejność na tej 

liście ulega przesunięciu w sposób zapewniający zastąpienie miejsca zwolnionego. 

<7a. Najpóźniej w chwili przedstawienia propozycji dokonania wyboru stanowiska 

asesorskiego egzaminowany aplikant aplikacji prokuratorskiej składa oświadczenie 

na piśmie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego albo o posiadaniu także 

obywatelstwa innego państwa. Oświadczenie składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Aplikantowi 

posiadającemu także obywatelstwo innego państwa nie przysługuje wybór 

stanowiska asesorskiego.> 

8. Aplikant aplikacji prokuratorskiej może dokonać wyboru stanowiska asesorskiego, o 

którym mowa w ust. 1, przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnictwo 

wymaga formy pisemnej. 

9. Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa listę, o której mowa 

w ust. 3, wskazując wybrane przez poszczególnych aplikantów aplikacji prokuratorskiej 

stanowiska asesorskie. Do tej listy Dyrektor Krajowej Szkoły dołącza uzyskane o każdym 

z aplikantów informacje, o których mowa w art. 32a ust. 1. 

10. Krajowa Rada Sądownictwa w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia listy, o 

której mowa w ust. 3, i informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1, może zgłosić 

sprzeciw wobec mianowania egzaminowanego aplikanta aplikacji prokuratorskiej na 

asesora sądowego. 

11. W przypadku braku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, albo uchylenia uchwały 

Krajowej Rady Sądownictwa wyrażającej sprzeciw, Krajowa Rada Sądownictwa 
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niezwłocznie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie 

egzaminowanego aplikanta aplikacji prokuratorskiej na stanowisko asesora sądowego 

wraz ze wskazaniem wybranego miejsca służbowego asesora sądowego. 

 

Art. 35. 

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

prokuratorskiego, sporządza i przekazuje Prokuratorowi Generalnemu listę klasyfikacyjną 

egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej. Lista ta zawiera imiona i nazwiska 

egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej, liczbę punktów uzyskanych na 

egzaminie przez każdego aplikanta oraz liczbę porządkową wskazującą jego miejsce na 

liście. Warunkiem umieszczenia na tej liście jest złożenie egzaminu prokuratorskiego. 

2. O kolejności na liście, o której mowa w ust. 1, decyduje suma punktów uzyskanych przez 

aplikanta z egzaminu prokuratorskiego. 

3. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub większą liczbę 

aplikantów o kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta ze 

wszystkich praktyk i sprawdzianów w czasie aplikacji. Przepis art. 22 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

4. Prokurator Generalny przedstawia egzaminowanemu aplikantowi aplikacji prokuratorskiej 

propozycję pracy na stanowisku asesora prokuratury w powszechnej jednostce 

organizacyjnej prokuratury według kolejności miejsca zajmowanego na liście, o której 

mowa w ust. 1. 

<4a. Najpóźniej w chwili przedstawienia propozycji pracy na stanowisku asesora 

prokuratury egzaminowany aplikant aplikacji prokuratorskiej składa oświadczenie 

na piśmie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego albo o posiadaniu także 

obywatelstwa innego państwa. Oświadczenie składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Aplikantowi 

posiadającemu także obywatelstwo innego państwa nie przysługuje możliwość 

przyjęcia propozycji pracy na stanowisku asesora prokuratury.> 
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5. Prokurator Generalny określa corocznie, w drodze zarządzenia, liczbę stanowisk asesorów 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przewidzianych dla 

egzaminowanych aplikantów. 

6. (uchylony). 

Art. 37b. 

1. Aplikantem aplikacji uzupełniającej sędziowskiej albo aplikacji uzupełniającej 

prokuratorskiej może zostać osoba, która spełnia warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 1 i 2-5, a także: 

[1)   nie ukończyła w dniu przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą 

sędziowską albo na aplikację uzupełniającą prokuratorską 40. roku życia;] 

<1) nie ukończyła 40. roku życia w dniu przeprowadzenia konkursu na aplikację 

uzupełniającą sędziowską albo w pierwszym dniu przeprowadzenia konkursu na 

aplikację uzupełniającą prokuratorską;> 

2)   w okresie 5 lat przed dniem przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą 

sędziowską albo na aplikację uzupełniającą prokuratorską była zatrudniona łącznie 

przez okres co najmniej 2 lat na stanowisku referendarza sądowego, asystenta 

sędziego lub asystenta prokuratora; 

3)   w dniu przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską albo na 

aplikację uzupełniającą prokuratorską jest zatrudniona na stanowisku referendarza 

sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora. 

2. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze okres zatrudnienia, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 2, podlega proporcjonalnemu wydłużeniu. 

 

Art. 40b. 

[1. Aplikantowi przysługuje 30 dni kalendarzowych wolnych od zajęć i praktyk w pierwszym i 

drugim roku odbywania aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej w terminie 

wskazanym przez Dyrektora Krajowej Szkoły. 

2. Aplikantowi przysługuje 30 kolejnych dni kalendarzowych wolnych od zajęć i praktyk 

bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego.] 

<1. Aplikantowi przysługuje 21 dni kalendarzowych wolnych od zajęć i praktyk 

w pierwszym, drugim i trzecim roku odbywania aplikacji sędziowskiej albo aplikacji 

prokuratorskiej w terminie wskazanym przez Dyrektora Krajowej Szkoły. 
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2. Aplikantowi przysługuje także 30 kolejnych dni kalendarzowych wolnych od zajęć i 

praktyk bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia egzaminu sędziowskiego albo 

prokuratorskiego.> 

3. Okresy, o których mowa w ust. 1 i 2, wlicza się do czasu trwania aplikacji. 

 

Art. 41c. 

1. Aplikant, który pobierał stypendium w okresie aplikacji sędziowskiej albo aplikacji 

prokuratorskiej, zwraca je, jeżeli: 

1)   został skreślony z listy aplikantów; 

2)   nie zdał egzaminu sędziowskiego albo prokuratorskiego; 

[3)   nie przyjął propozycji pracy na stanowisku asesora sądowego albo asesora 

prokuratury albo zrezygnował z tego stanowiska, albo utracił urząd i stanowisko 

asesora sądowego.] 

<3) nie przyjął propozycji pracy na stanowisku asesora sądowego albo asesora 

prokuratury, nie mógł zostać mianowany na to stanowisko z powodu 

niespełnienia wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, zrezygnował 

z tego stanowiska albo utracił urząd i stanowisko asesora sądowego.> 

2. Aplikant nie ma obowiązku zwrotu stypendium w przypadku: 

1)   skreślenia z listy aplikantów z przyczyn wynikających ze stanu zdrowia albo 

konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo 

konieczności sprawowania przez aplikanta samotnie wychowującego dziecko 

osobistej opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 

2)   niepodjęcia lub rezygnacji z zatrudnienia albo utraty urzędu i stanowiska, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, z przyczyn wynikających ze stanu zdrowia; 

3)   gdy w okresie 6 lat po dniu ukończenia aplikacji co najmniej przez 3 lata był 

zatrudniony w sądownictwie powszechnym lub prokuraturze. 

3. W przypadku zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub zatrudnienia, 

o którym mowa w ust. 2 pkt 3, stypendium podlega zwrotowi w wysokości 

proporcjonalnej do okresu niepozostawania w zatrudnieniu. 

4. Aplikant zwraca stypendium wypłacone na podstawie art. 41a ust. 4 i 5 w wysokości, w 

jakiej zostało ono pobrane nienależnie. 
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5. Decyzję w przedmiocie zwrotu stypendium wydaje Dyrektor Krajowej Szkoły. W decyzji o 

zwrocie stypendium Dyrektor Krajowej Szkoły określa wysokość i termin zwrotu 

stypendium nie krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

6. Prezes właściwego sądu lub prokurator kierujący powszechną jednostką organizacyjną 

prokuratury informuje Dyrektora Krajowej Szkoły o okolicznościach, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3. 

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

całości lub części, należność z tytułu zwrotu stypendium. 

8. Od decyzji w przedmiocie zwrotu stypendium albo umorzenia należności z tytułu zwrotu 

stypendium aplikantowi przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 

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

jego wniesienia. 

9. Od decyzji Ministra Sprawiedliwości przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. 


