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Marszałek Sejmu RP 

EwaKopacz 

w związku z zakończeniem prac nad inicjatywą ustawodawczą w zakresie projektu 

ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki nr 535) po podjęciu przez Senat w dniu 10 kwietnia 2014 r. uchwały 

w sprawie wniesienia tej inicjatywy do Sejmu, uprzejmie przekazuję dalsze dokumenty 

wpływające w tej sprawie: 

l. opinię Krajowej rady Radców Prawnych (pismo z dnia 30 kwietnia 2014 r.); 

2. uchwałę Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie z dnia 19 maja 2014 r. (pismo Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 20 maja 2014 r.). 

celem ich uwzględnienia podczas procedowania projektu ustawy w Sejmie. 

Z wyrazami szacunku, 

Przewodniczący 

omisji· " stawo~!!~. cz · . -· e~~< h liotr Zientarski . 
~ ?'>. 
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Szanowny Pan 

Piotr Zientarski 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
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Nawiązując do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole ~ądownictwa 

i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku senackim nr 535S, 

niniejszym przedstawiam stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych. 

Zaznaczam, że z uwagi na proponowany szeroki zakres nowelizacji, niniejsze 

stanowisko odnosi się do najistotniejszych w ocenie Krajowej Rady Radców Prawnych 

rozwiązań, które będą miały zasadniczy wpływ na funkcjonowanie Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury orazjej organów. 

Do kluczowych kwestii należy zaliczyć przede wszystkim projektowany model 

szkolenia aplikantów w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, jako element 

mający fundamentalne znaczenie dla dalszego funkcjonowania Szkoły tak w aspekcie 

prowadzonego szkolenia, jak również pozycji ustrojowej Szkoły i jej organów. 

Zdaniem Krajowej Rady Radców Prawnych, punktem wyjścia do dalszych rozważań 

nad zasadnością proponowanych zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw, jest udzielenie odpowiedzi 

na pytanie o celowość, a być może o konieczność zmiany modelu szkolenia aplikantów. 

Obecna regulacja w tym zakresie, zawarta wart. 25 ust. l ustawy o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury stanowi, że aplikacja ogólna trwa 12 miesięcy. Jednym z celów 
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aplikacji ogólnej jest praktyczne przygotowanie aplikantów do zajmowania stanowiska 

asystenta sędziego oraz asystenta prokuratora. Do niedawna ukończenie aplikacji ogólnej było 

warunkiem formalnym, umożliwiającym ubieganie się o stanowisko asystenta sędziego. 

W chwili obecnej, w związku z obniżeniem kryteriów jakie musi spełniać kandydat na 

asystenta sędziego, aplikacja ogólna przestała być wymogiem. Stało się tak za sprawą wejścia 

w życie ustawy z dnia l O maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych. 

W związku z powyższym, istnienie aplikacji ogólnej utraciło w znacznej mierze swoje 

dotychczasowe znaczenie. Ponadto - na co należy zwrócić uwagę bazując na 

dotychczasowych doświadczeniach - niewiele osób kończących aplikację ogólną było 

zainteresowanych stanowiskiem asystenta sędziego, zwłaszcza jako stanowiskiem 

docelowym. 

Zasygnalizowania wymaga fakt, że w obowiązującej ustawie o prokuraturze nadal 

wymaga się od kandydata na asystenta prokuratora odbycia aplikacji ogólnej. Należy 

oczekiwać, iż powyższy wymóg zostanie w najbliższym czasie zniesiony. 

Nie bez znaczenia jest również aspekt finansowy związany z prowadzeniem aplikacji 

ogólnej. Jej istnienie pociąga bowiem za sobą znaczne wydatki. Środki te mogłyby być 

obecnie wykorzystywane w sposób bardziej racjonalny i efektywny, chociażby na szkolenie 

ustawiczne lub szkolenie aplikantów w ramach aplikacji specjalistycznych: prokuratorskiej 

i sędziowskiej. 

Za racjonalną należy zatem uznać propozycję likwidacji aplikacji ogólnej, jako 

niespełniającej przewidzianej dla niej funkcji, co związane jest przede wszystkim ze 

wspommanym powyżej obniżeniem wymagań dla kandydatów na stanowisko asystenta 

sędziego i jak się można spodziewać również w najbliższym czasie asystenta prokuratora. 

Tym samym, istnienie aplikacji ogólnej straciło rację bytu jako tej, która "nie uczy" żadnego 

zawodu i nie pozwala na bezpośrednie uzyskanie konkretnych uprawnień. 

Poza nawiasem powyższych rozważań pozostawiona została kwestia zmian w zakresie 

aplikacji specjalistycznych. Wymagają one bowiem pogłębionej analizy oraz szerszej 

dyskusji i wymiany argumentów. Pozwoliłoby to na opracowanie takiego modelu aplikacji 

prokuratorskiej i aplikacji sędziowskiej, który zapewniłby efektywny oraz wysoki poziom 

kształcenia kandydatów na sędziów i prokuratorów. 

Formuła oparta na dwustopniowym szkoleniu aplikantów (aplikacja ogólna, aplikacja 

specjalistyczna) została wyczerpana. Praktyka funkcjonowania tego modelu pokazała, iż nie 

do końca przystaje on do realiów, a przede wszystkim do potrzeb wymiaru sprawiedliwości. 
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Absolwenci aplikacji ogólnej, którzy nie zakwalifikowali się do odbywania jednej z aplikacji 

specjalistycznych, nie mieli bowiem realnej możliwości pełnego wykorzystania, w ramach 

sądów oraz jednostek organizacyjnych prokuratury, umiejętności nabytych podczas jej 

trwania. Nieliczne grono spośród tych osób zostało asystentami sędziego, czy też asystentami 

prokuratora. Często sytuacja taka wynikała z braku etatów. Niemniej jednak nie należy 

zapominać, iż w wielu przypadkach wynagrodzenie asystenta sędziego lub asystenta 

prokuratora okazywało się nieatrakcyjne w porównaniu z innymi ofertami pracy. Dlatego też 

znakomita większość absolwentów aplikacji ogólnej, wyszkolonych ze środków budżetu 

państwa, nie stawała się pracownikami sądów i jednostek organizacyjnych prokuratury 

wspierającymi swoimi kwalifikacjami dotychczasową kadrę, jak było to początkowo 

planowane. Tym samym szkolenie w ramach aplikacji ogólnej nie spełniło zakładanych przez 

ustawodawcę celów. 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty należy dojść do przekonania, że projektowane 

zniesienie aplikacji ogólnej należy uznać za uzasadnione. 

Obowiązująca obecnie ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zakłada 

pewien stopień jej niezależności od Ministra Sprawiedliwości. Celem tej niezależności jest 

zapewnienie funkcjonowania Szkoły chociażby w oderwaniu od czynników politycznych. 

Niemniej w obecnym stanie prawnym Minister Sprawiedliwości posiada odpowiednie 

i wystarczające mechanizmy, które zapewniają mu wpływ na funkcjonowanie Szkoły. 

Wydaje się, iż obecny ksztah relacji między organami Szkoły, którymi są Dyrektor 

Szkoły oraz Rada Programowa, zapewnia harmonijne współdziałanie Szkoły oraz Ministra 

Sprawiedliwości. 

Niezbędny poziom autonomii zapewnia Szkole sposób wyłaniania jej Dyrektora, który 

powoływany jest przez Ministra Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Sądownictwa oraz Krajowej Rady Prokuratury. Należy przy tym jednak podkreślić, że opinie 

tych organów nie posiadają charakteru wiążącego. Dyrektor jest powoływany na 5 letnią 

kadencję. Kadencyjność stanowiska Dyrektora Szkoły jest jednym z istotnych czynników 

zapewniających mu niezależność od czynników politycznych. Również enumeratywnie 

określony oraz stosunkowo wąski katalog przesłanek umożliwiających odwołanie Dyrektora 

stanowi ważny czynnik gwarantujący jego niezależność i autonomię Szkoły. 

Obowiązujące obecnie regulacje dotyczące Rady Programowej Szkoły należy ocenić 

pozytywnie. Za właściwe trzeba uznać kompetencje Rady Programowej do uchwalania 

harmonogramu działalności Szkoły oraz programu aplikacji. Nie można również zapominać 
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o tym, że to Rada Programowa opiniuje kandydatów na wykładowców Szkoły. Skład Rady 

Programowej Szkoły w pełni odpowiada potrzebom związanym z zapewnieniem właściwego 

poziomu szkolenia aplikantów, jak też z pozostałymi aspektami funkcjonowania Szkoły. 

Projektowana zmiana ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w sposób 

istotny zmierza tymczasem do ograniczenia autonomii Szkoły. Zarówno bowiem pozycja 

Dyrektora oraz Rady Programowej, na skutek wejścia w życie w proponowanym kształcie 

ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych 

innych ustaw, zostałaby znacznie osłabiona. Jednocześnie projektowane rozwiązania 

zwiększają w znaczący sposób zakres, w którym Minister Sprawiedliwości może ingerować 

w działalność Szkoły, między innymi poprzez uprawnienia o charakterze władczym zarówno 

w stosunku do Dyrektora, jak i do Rady Programowej. Obecnie bowiem nadzór Ministra 

Sprawiedliwości nad Szkołą jest ograniczony do nadzoru merytorycznego nad aplikacjami 

oraz co do zgodności działania szkoły z przepisami ustawowymi i statutem. Należy więc 

uznać, iż mamy tu do czynienia z nadzorem o charakterze administracyjnym. Projektowane 

zmiany skutkują natomiast wyposażeniem Ministra Sprawiedliwości w nowe kompetencje 

o charakterze wykraczającym poza zakres pojęcia nadzoru, czyniąc ze Szkoły nową agendę 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Wątpliwe - z racjonalnego punktu widzenia - są również kwestie związane 

z ograniczeniem liczby i sposobu powoływania zastępców Dyrektora Szkoły. Trudno znaleźć 

merytoryczne uzasadnienie dla proponowanej zmiany biorąc pod uwagę obecnie istniejącą 

strukturę organizacyjną Szkoły. Proponowana zmiana zakłada, że zastępcy Dyrektora Szkoły 

byliby powoływani i odwoływani przez Ministra Sprawiedliwości, bez zapewnienia 

Dyrektorowi Szkoły udziału w tej procedurze. Rozwiązanie takie należy ocenić krytycznie. 

Koniecznym jest bowiem, aby Dyrektor Szkoły miał realny wpływ na obsadę stanowisk 

swoich zastępców. Za najwłaściwsze rozwiązanie należy uznać powoływanie zastępców 

przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Szkoły. Jest bowiem rzeczą naturalną, 

że Dyrektor Szkoły powinien mieć możliwość doboru swoich najbliższych 

współpracowników. Inne rozwiązania nie wpływałyby pozytywnie na atmosferę współpracy i 

relacje pomiędzy osobami stojącymi na czele Szkoły. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym, 

że Dyrektor Szkoły odpowiadający za jej właściwe funkcjonowanie, ponosi również 

odpowiedzialność za działania swoich zastępców. Pozbawienie go realnego wpływu na 

obsadę tych stanowisk byłoby wręcz rozwiązaniem nielogicznym. 

W sposób krytyczny należy także ocenić propozycję rezygnacji z zamkniętego 

katalogu przesłanek odwołania Dyrektora Szkoły. Rozwiązanie to w istotny sposób przyczyni 
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s1ę do osłabienia jego pozycJI, a jednocześnie wzmocm znacząco pozycję Ministra 

Sprawiedliwości. Zaburza to autonomię Szkoły i uzależnia skład jej organów od czynników 

politycznych, co nie powinno mieć miejsca przy realizacji wieloletnich programów 

szkoleniowych. 

Z pewnością jednym z istotnych filarów na których powinno opierać się działanie 

Szkoły jest jej stabilne i obliczone na dłuższą perspektywę czasową działanie szkoleniowe, co 

było intencją ustawodawcy, wyrażoną w uzasadnieniu do projektu ustawy o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury z 2009 r. Rezygnacja z katalogu ustawowych przesłanek 

odwołania Dyrektora Szkoły, przy jednoczesnym pozostawieniu zasady kadencyjności 

utrzymanej w projekcie, wydaje się w istocie rozwiązaniem wewnętrznie niespójnym. 

Nie sposób nie zauważyć analogii pomiędzy zasadami funkcjonowania Szkoły oraz 

szkół wyższych, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i sprawowanego nad 

nimi nadzoru. Niedopuszczalna jest nadmierna ingerencja ze strony właściwego ministra, jako 

organu nadzoru, tzn. nadzór ze strony Ministra Sprawiedliwości nad Krajową Szkołą 

Sądownictwa i Prokuratury, jak i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad szkołami 

wyższymi, nie powinien wkraczać w ich autonomię oraz niezależność. Winien się zaś 

ograniczać do nadzoru o charakterze administracyjnym, obejmującym zgodność działania z 

obowiązującym prawem. 

Podsumowując powyższe, na pozytywną oceną zasługuje projekt likwidacji aplikacji 

ogólnej, zaś za idącą w złym kierunku należy uznać propozycję ograniczenia niezależności 

organów Szkoły i jej niewielkiej autonomii, na rzecz zwiększenia uprawnień nadzorczych, 

a niekiedy władczych Ministra Sprawiedliwości. 
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 
W KRAKOWIE 

Dziekan 
Wydziału Prawa i Administracji 

Szanowny Pan 

Bogdan Borusewicz 

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku, 

Kraków, dnia 20 maja 2014 r. 

Podpis ......... __ _ 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwala sobie przesłać w 

załączeniu treść uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 19 maja 2014 roku, która 

odnosi się do senackiego projektu ustawy zmieniającej zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury. 

Z wyrazami szacunku 

a i Administracji UJ 

Załącznik: 

- uchwała RW z dnia 19.05.2014 r. 

Sekretariat: te l. ( +48 12l 663-11-65, ( +48 12l 422-37-42 
fax (+4812l 423-11-21, e-mail:prawo@adm.uj.edu.pl 



UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 
Wydział Prawa i Administracji 

ul. Gołębia 24, 31-007 Kr:J~ ('w 

tel. 12/422-37-42, fax 1 ;>w~ 1' .: 1 

Uchwała nr 110N/2014 

Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 19 maja 2014 roku 

w sprawie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, utworzona zaledwie pięć lat temu, stanowi jeden 

z kluczowych elementów procesu kształcenia kandydatów na sędziów i prokuratorów w Polsce. Po

wstanie tej Szkoły miało na celu wdrożenie zasadniczej reformy wzmacniającej niezależność wymiaru 

sprawiedliwości. Centralne szkolenie sędziów i prokuratorów stanowi istotny czynnik ujednolicenia w 

skali kraju praktyki stosowania prawa. 

Zanim upłynął czas pozwalający na pełną ocenę sposobu i zasad jej działania, Senat Rzeczy

pospolitej przygotował projekt zmieniający całkowicie sposób funkcjonowania Szkoły, znoszący jej 

autonomię i pozbawiający w praktyce możliwości realizowania wypracowanego, nowoczesnego pro

gramu dydaktycznego. 

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnie zwrócić uwagę na 

znaczenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla prawidłowego kształcenia przyszłych kadr 

sędziowskich i prokuratorskich, a zatem na jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości w Polsce. 

Apelujemy do władz Rzeczypospolitej o niewprowadzanie pochopnych zmian, niszczących 

niedawno stworzoną instytucję, tak ważną dla przyszłości polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz 

jego należytego, wysokiego poziomu. 
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