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 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 
 
 

Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

                     Szanowny Panie Marszałku 
 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec senackiego 

projektu ustawy:  

 

- o zmianie ustawy o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 2356).  

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych. 

 

 

                                                  Z wyrazami szacunku                               

 

                                                                        (-) Ewa Kopacz 

 



 
 
 

Stanowisko Rządu 
 wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2356) 

 
 

I. Przygotowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej projekt nowelizacji 

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

U. z 2012. poz. 1230, z późn. zm.) w sposób całościowy i wyczerpujący usuwa 

dysfunkcjonalności obecnej regulacji. 

Podstawowym celem senackiego projektu ustawy jest dostosowanie regulacji 

ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1230), determinujących funkcjonowanie Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury, w tym regulacji odnoszących się do prowadzenia przez 

nią szkoleń, do zmieniających się warunków, w jakich działa wymiar sprawiedliwości, 

oraz zmian systemowych wprowadzonych w tym obszarze. 

W zakresie rozwiązań ustrojowych i organizacyjnych projektodawca w sposób 

właściwy dostosowuje dotychczasowe regulacje ustawowe do regulacji zawartych 

w ustawie z  dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 

1599, z późn. zm.), zwiększając wpływ Prokuratora Generalnego na obsadę 

personalną organów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz na kierunki 

działalności tej jednostki w  zakresie kształcenia wstępnego i ustawicznego. 

Projektowane przepisy zmieniające umocowują ustawowo zastępców dyrektora 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, co rozwiązuje szereg problemów 

związanych z reprezentacją tego podmiotu.  

Zdaniem Rządu na akceptację zasługuje zawarcie w ustawie expressis verbis 

stwierdzenia, że  podstawowym zadaniem Krajowej Szkoły Sądownictwa 

i  Prokuratury jest prowadzenie szkoleń oraz doskonalenia zawodowego sędziów, 

prokuratorów i asesorów prokuratury w  celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy 

i umiejętności zawodowych, a także szkolenie i doskonalenie zawodowe 

referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów 

zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury w  celu podniesienia ich 
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kwalifikacji zawodowych. W ocenie Rządu także proponowane w projekcie 

rozwiązanie umożliwiające Ministrowi Sprawiedliwości, jak  również Prokuratorowi 

Generalnemu – w porozumieniu z  Ministrem Sprawiedliwości – zlecanie Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Prokuratury przeprowadzenia dodatkowych szkoleń, 

nieuwzględnionych w rocznym harmonogramie działalności szkoleniowej, należy 

ocenić pozytywnie.  

Na aprobatę zasługuje także propozycja nowego ukształtowania modelu 

kształcenia wstępnego, obejmującego aplikację sędziowską i prokuratorską, które 

będą odbywane zarówno w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 

w Krakowie (szkolenia teoretyczne), jak i w sądach i prokuraturach, stanowiących 

miejsce pracy aplikantów oraz miejsce odbywania przez nich praktyk zawodowych. 

Rozwiązania przyjęte w projekcie w  pełniejszy sposób zrealizują cel kształcenia 

aplikacyjnego, jakim jest rzetelne i możliwie szerokie przygotowanie aplikantów do 

pracy zawodowej. Stwarzają też szerszą możliwość weryfikacji predyspozycji 

aplikantów do zajmowania w przyszłości stanowisk sędziowskich i prokuratorskich. 

Za  prawidłowe należy uznać w szczególności rozwiązanie przewidujące utworzenie 

w  sądach powszechnych i prokuraturze etatów aplikanckich, finansowanych ze 

środków, które obecnie są przeznaczane na stypendia aplikantów Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i  Prokuratury.  

Projekt w zakresie kształcenia wstępnego usuwa szereg dysfunkcjonalnych 

rozwiązań zawartych w obowiązującej regulacji. Likwiduje staż na stanowisku 

referendarza sądowego, który w obliczu trudnej sytuacji finansowej budżetu państwa 

nie może być realizowany z  uwagi na brak możliwości corocznego wygenerowania 

dostatecznej liczby wolnych etatów referendarskich bez negatywnego wpływu na 

sprawność postępowania sądowego. Projekt nowelizacji w sposób trafny odpowiada 

na postulat wysuwany m.in. przez Krajową Radę Sądownictwa, akcentujący potrzebę 

likwidacji aplikacji ogólnej w obecnym kształcie i  przejęcie programu tej aplikacji 

w niezbędnym zakresie do programu aplikacji specjalistycznych. W związku 

z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych, którego skutkiem było obniżenie wymagań 

stawianych kandydatom na stanowisko asystenta sędziego, dalsze prowadzenie 

szkolenia w ramach aplikacji ogólnej utraciło w dużej mierze swoje uzasadnienie. 

W ocenie Rządu za właściwe uznać także należy zniesienie zróżnicowania 

przesłanek, jakie muszą spełniać asystenci sędziów i asystenci prokuratorów. 
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Pozytywnie zdaniem Rządu należy też ocenić nowe regulacje dotyczące 

postępowania związanego z naborem na aplikacje prowadzonego przez Krajową 

Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Regulacje te usuwają niejasności interpretacyjne 

powstałe na tle stosowania dotychczasowych przepisów, upraszczają i przyśpieszają 

postępowanie związane z naborem i wpływają tym samym na zwiększenie 

efektywności postępowań administracyjnych, w toku których wydaje się decyzje 

w przedmiocie przyjęcia na daną aplikację. 

II. Należy podkreślić, iż projektowana zmiana statusu aplikanta i związana 

z nią likwidacja stypendium i zastąpienie go wynagrodzeniem za pracę nie powinna 

spowodować skutków finansowych dla budżetu państwa.  

Wysokość dotacji określanej corocznie w ustawie budżetowej dla Krajowej 

Szkoły przeznaczanej m.in. na wypłatę stypendiów dla aplikantów i wynagrodzenia 

patronów, powinna być od 2016 roku odpowiednio zmniejszana, a wydatki w części 

15 Sądy powszechne i 88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury powinny 

być odpowiednio zwiększane. Z uwagi na brak możliwości zmniejszenia dotacji 

w trakcie roku budżetowego bez zmiany ustawy budżetowej, stosowne przeniesienie 

wydatków na finansowanie wynagrodzeń dla aplikantów i ich patronów będzie 

musiało nastąpić na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej na rok, 

w którym zapisy projektowanej ustawy wchodziłyby w życie. Przenoszenie 

odpowiednich wydatków z dotacji dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do 

sądów powszechnych i prokuratur następowałoby każdego roku, począwszy od roku 

2016 i trwałoby do roku 2019, czyli do pełnego przejęcia aplikacji przez jednostki 

sądownictwa powszechnego i powszechne jednostki organizacyjne prokuratury. 

Zwiększenie liczby członków Rady Programowej z 15 do 18 będzie 

skutkowało niewielkim wzrostem wydatków o ok. 21,4 tys. zł. Wzrost ten będzie 

jednak zbilansowany obniżeniem wydatków z tytułu zmniejszenia składu zespołu 

konkursowego o dwóch członków (ok. 8,5 tys. zł rocznie) oraz zmniejszenia składu 

komisji konkursowej o dwóch członków (ok. 12 tys. zł. rocznie). W efekcie wejścia 

w życie projektu zmniejszy się również liczba zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły, 

co także będzie źródłem oszczędności. 

III. Pozytywnie należy ocenić zaproponowane w senackim projekcie ustawy 

zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Należy jednak 

zwrócić uwagę na kilka kwestii szczegółowych, które – jak się wydaje – będą 

wymagały analizy i dopracowania w toku dalszych prac nad projektem. 
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Rozważenia wymaga doprecyzowanie art. 30 ust. 2 projektu w zakresie 

podmiotu, który będzie kierował aplikanta do pracy w poszczególnych wydziałach 

sądu. Proponuje się, żeby podmiotem tym był w przypadku aplikantów sędziowskich 

– prezes sądu okręgowego, zaś w przypadku aplikantów prokuratorskich – 

prokurator okręgowy, i  żeby czynności tych dokonywał w uzgodnieniu z Dyrektorem 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Przepis art. 30 ust. 2 projektu powinien 

zatem otrzymać brzmienie: „Prezes sądu okręgowego w uzgodnieniu z Dyrektorem 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kieruje aplikanta aplikacji sędziowskiej 

do pracy w  poszczególnych wydziałach sądów, zgodnie z programem aplikacji”. 

Ponadto, w art. 1 pkt 6 senackiego projektu, dodającym do ustawy o Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Prokuratury rozdział 2a, jest mowa o szkoleniach zawodowych 

m.in. kuratorów sądowych, podczas gdy z art. 1 pkt 1 senackiego projektu 

określającego wyczerpująco zadania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 

wynika, iż podstawowym zadaniem Szkoły jest szkolenie i doskonalenie zawodowe 

tylko kuratorów zawodowych. Powstaje zatem wątpliwość, czy szkoleniem 

w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury mają być objęci także kuratorzy 

społeczni, tym bardziej, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), obowiązek 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych dotyczy tylko kuratorów zawodowych. 

Pożądane wydaje się także zamieszczenie w projekcie przepisu 

zakładającego możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez Krajową 

Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzona działalność gospodarczą byłaby 

działalnością uboczną w stosunku do podstawowej działalności Krajowej Szkoły 

i mogła dotyczyć wyłącznie świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych, 

obsługi konferencji, zjazdów, sympozjów i innych imprez grupowych o charakterze 

szkoleniowym bądź reprezentacyjnym. 

W obecnym stanie prawnym prawo prowadzenia działalności gospodarczej 

przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury wynika ze statutu Szkoły, 

nadanego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Jako podstawę możliwości 

prowadzenia działalności gospodarczej przez Krajową Szkołę przyjęto art. 4 ustawy 

o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, który stanowi, iż do mienia i finansów 

Krajowej Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące państwowych szkół 

wyższych, a uprawnienia ministra właściwego w rozumieniu tych przepisów 

w odniesieniu do Krajowej Szkoły wykonuje Minister Sprawiedliwości. Wskazać 
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należy, że Krajowa Szkoła nie jest szkołą wyższą, a na mocy art. 4 ustawy 

o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (który projektem senackim nie jest 

zmieniany), przepisy ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) stosuje się tylko do jej mienia i finansów, 

a nie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez Krajową Szkołę. 

Dlatego też jest uzasadnione przesądzenie wprost w ustawie o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej 

przez Szkołę we wskazanym wyżej zakresie. 

IV. W opinii Rządu uznać należy, że dokonanie proponowanych w projekcie 

zmian jest celowe i znajduje uzasadnienie w trafnej diagnozie skutków 

obowiązywania ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa 

i  Prokuratury w dotychczasowym jej  brzmieniu. Wejście w życie projektowanej 

regulacji nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa w częściach: 15 

Sądy powszechne, 37 Sprawiedliwość oraz 88 Powszechne jednostki organizacyjne 

prokuratury. 

Podsumowując, rozwiązania przewidziane w projekcie co do zasady zasługują 

na aprobatę, z uwzględnieniem propozycji sformułowanych w stanowisku Rządu. 

Z tych względów, Rada Ministrów rekomenduje projekt do dalszych prac 

legislacyjnych. 
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