
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 19 marca 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. 

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

innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 1, w art. 2 w ust. 2 w pkt 9 po wyrazie „prokuratury” dodaje się 

wyrazy „, a także z potrzebami sądownictwa i prokuratury”; 

2)  w art. 1 w pkt 3: 

a) w lit. a, w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Kadencja Dyrektora Krajowej Szkoły trwa 5 lat.”, 

b) w lit. b: 

– polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„ust. 4 otrzymuje brzmienie:”, 

– skreśla się ust. 5, 

c) w lit. c w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 6–8” zastępuje się wyrazami 

„ust. 6–9” oraz przed ust. 6 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Minister Sprawiedliwości powołuje i odwołuje zastępców 

Dyrektora Krajowej Szkoły na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły.”; 

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

4)  w art. 1 w pkt 7, w art. 24 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „umyślne przestępstwo lub 

umyślne” zastępuje się wyrazami „przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub”; 
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5)  w art. 2 w pkt 2 w lit. c, w ust. 6a: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „złożył egzamin prokuratorski lub”, 

b) w pkt 2 po wyrazie „egzamin” dodaje się wyrazy „prokuratorski lub egzamin”; 

6)  w art. 5 w pkt 7 w lit. a, w § 3b: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „złożył egzamin sędziowski lub”, 

b) w pkt 2 po wyrazie „sędziowski” dodaje się wyrazy „lub egzamin prokuratorski”; 

7)  w art. 7: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 3a i art. 3b” zastępuje się wyrazami 

„art. 3a–3c”, 

b) po art. 3b dodaje się art. 3c w brzmieniu: 

„Art. 3c. Odbycie stażu, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy 

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

niniejszej ustawy, uznaje się za spełnienie wymogu świadczenia pracy przez 

okres co najmniej 18 miesięcy na stanowisku referendarza sądowego, o którym 

mowa w art. 61 § 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą.”; 

8)  w art. 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

„2. Do aplikacji ogólnej rozpoczynającej się w 2016 r. oraz aplikacji 

sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, o których mowa w art. 16 ust. 2, stosuje się 

ust. 1.”; 

9)  dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. 1. Przepisy art. 32 ust. 2–12 oraz art. 34 ust. 2–5 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do egzaminu 

sędziowskiego i egzaminu prokuratorskiego oraz zespołów egzaminacyjnych 

i komisji egzaminacyjnych od dnia 1 stycznia 2016 r. 

2. W roku 2015 egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski przeprowadza się 
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na podstawie przepisów dotychczasowych.”; 

10)  dodaje się art. 8b w brzmieniu: 

„Art. 8b. 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. 

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. 

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.”; 

11)  w art. 9 wyrazy „art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą” zastępuje się 

wyrazami „art. 5”; 

12)  w art. 14 wyrazy „aplikacji sędziowskiej, o której mowa w art. 8” zastępuje się 

wyrazami „, którzy rozpoczęli aplikację sędziowską w roku 2015, oraz osób, 

o których mowa w art. 16 ust. 3”; 

13)  dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. Konkurs na aplikację ogólną w roku 2015 odbywa się na podstawie 
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przepisów dotychczasowych.”; 

14)  w art. 16 w ust. 1 po wyrazie „Osoby” dodaje się wyraz „uprawnione”; 

15)  w art. 16 w ust. 1 wyrazy „roku 2015” zastępuje się wyrazami „roku 2016”; 

16)  w art. 16 w ust. 2: 

a) skreśla się wyrazy „w latach 2014–2016”, 

b) po wyrazie „prokuratorskiej” dodaje się wyrazy „w latach 2016 i 2017”; 

17)  w art. 16 w ust. 3 wyrazy „w latach 2015 i 2016” zastępuje się wyrazami „w latach 

2016 i 2017”; 

18)  dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

„Art. 16a. 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. 

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

19)  skreśla się art. 17; 

20)  art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.”. 
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Bogdan BORUSEWICZ 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. 

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

innych ustaw, postanowił wprowadzić do niej 20 poprawek. 

Przyjmując poprawkę nr 1, Izba kierowała się obawą, że zawężenie zadań, które mogą 

być zlecane Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przez Ministra Sprawiedliwości, 

wyłącznie do szkoleń adresowanych do osób zatrudnionych w sądach oraz poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych prokuratury skutkowałoby brakiem możliwości wykorzystania 

zasobów – tak materialnych, jak i kadrowych – Krajowej Szkoły w przypadku szkoleń 

organizowanych dla tych grup zawodowych, których przedstawiciele współpracują z sądami 

i prokuraturą lub wykonują na ich rzecz rozmaite czynności. Dotyczy to nie tylko urzędników 

Ministerstwa Sprawiedliwości, urzędników kontroli skarbowej, funkcjonariuszy Służby 

Celnej, Policji, ABW, CBA czy też innych służb, ale także komorników, biegłych sądowych, 

syndyków, rzeczników patentowych oraz przedstawicieli różnych środowisk prawniczych, 

w tym zwłaszcza adwokatów, radców prawnych, notariuszy, jak również radców Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa. Wskazanych podmiotów nie można z pewnością zaliczyć do 

„kadr sądów i prokuratury”, a zarazem nie sposób zanegować faktu, że podnoszenie przez 

te osoby kwalifikacji zawodowych jest niejednokrotnie powiązane z szeroko rozumianymi 

„potrzebami sądownictwa i prokuratury”. Mając to zatem na względzie, Senat zaproponował 

uzupełnienie formuły użytej w nowelizowanym art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury (art. 1 pkt 1 przedłożonej ustawy). 

Senat nadal stoi na stanowisku, że stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa 

i  Prokuratury powinno być powierzane na okres 5-letniej kadencji. Ideą przyświecającą 

zgłoszeniu inicjatywy ustawodawczej reformującej ustrój i organizację Krajowej Szkoły było 

m.in. przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości większej – niż to jest obecnie – dyskrecjonalności 

w zakresie odwoływania Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Stąd też 

w  projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz 

niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2356) zamieszczona została propozycja uchylenia 

art. 13 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Przedmiotowy projekt nie 

negował natomiast zasadności utrzymania dotychczasowego rozwiązania, zgodnie z którym 

Dyrektor Krajowej Szkoły powoływany jest na okres 5 lat. Taka regulacja sprzyja bowiem 
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pewnej stabilizacji funkcjonowania samej Krajowej Szkoły. W ocenie Izby, art. 1 pkt 3 lit. a, 

ust. 1, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, mógłby okazać się źródłem niekorzystnych 

zjawisk, w szczególności w sferze związanej z zarządzaniem wyżej wymienioną instytucją 

(nie wyłączając nadmiernie długiego sprawowania funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły przez 

tę samą osobę). Dlatego właśnie Senat opowiedział się za wprowadzeniem poprawki nr 2, 

której istota sprowadza się do utrzymania zasady kadencyjności wraz z zastrzeżeniem, że 

Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury można być najwyżej przez dwie 

kolejne kadencje, tj. maksymalnie 10 lat. 

Za przyjęciem poprawki nr 3 przemawia niespójność postanowień ustawy odnoszących 

się z jednej strony do wymogów stawianych osobom zgłaszającym chęć przystąpienia do 

konkursu stanowiącego pierwszy etap naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, 

z drugiej zaś – do przesłanek warunkujących uzyskanie (a następnie także zachowanie) 

statusu aplikanta. Skoro w myśl art. 24 ust. 1 (art. 1 pkt 7 ustawy) okoliczność, iż przeciwko 

danej osobie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe nie będzie już przeszkodą do wydania decyzji o przyjęciu na aplikację 

sędziowską albo aplikację prokuratorską, to trudno przyjąć, że racjonalne jest utrzymywanie 

w dalszym ciągu obowiązku składania przez kandydata, który zgłasza się do wspomnianego 

konkursu, oświadczenia, o którym mowa w art. 1 w pkt 7, w art. 17 w ust. 4 w pkt 4. Nie 

sposób bowiem uzasadnić celowości tego typu obwarowania, zwłaszcza że już po zakończeniu 

konkursu, a jeszcze przed wydaniem decyzji w sprawie przyjęcia na jedną z aplikacji 

specjalistycznych, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obowiązany będzie 

zasięgnąć informacji z Krajowego Rejestru Karnego o każdym kandydacie umieszczonym na 

liście kwalifikacyjnej (art. 1 pkt 7, art. 24 ust. 2). W konsekwencji więc Dyrektor uzyska 

niezbędną wiedzę również co do tego, czy postępowanie karne lub karno-skarbowe (jeżeli 

takie toczyło się przeciwko danej osobie w czasie, gdy dokonywała zgłoszenia do konkursu) 

zakończyło się skazaniem i czy tym samym w przypadku kandydata zachodzi negatywna 

przesłanka związana z niekaralnością. 

Niezależnie od uznania, iż konieczne jest wprowadzenie korekty w opisanym powyżej 

zakresie, Senat doszedł do wniosku, że nie tyle skazanie za czyn, którego znamię podmiotowe 

cechowało się umyślnością, co przesądzenie o odpowiedzialności karnej kandydata z uwagi 

na popełnienie przez niego przestępstwa ściąganego w trybie publiczno-skargowym (bądź 

przestępstwa skarbowego) powinno być – w kontekście przyjęcia na aplikację sędziowską lub 
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aplikację prokuratorską – przesłanką dyskwalifikującą. Zdaniem Senatu, tak skonstruowany 

warunek dla przyznania statusu aplikanta należycie odzwierciedli wagę, jaką ustawodawca 

przypisał określonym przestępstwom, decydując, że ich ściganie nie zostanie pozostawione 

woli pokrzywdzonego (oskarżyciela prywatnego), lecz będzie stanowiło obowiązek organu 

państwa występującego w charakterze oskarżyciela publicznego. Wypada przy tym zauważyć, 

że wprowadzenie poprawki nr 4 spowoduje, iż automatycznie zmodyfikowana zostanie 

jedna z przesłanek wydania decyzji o skreśleniu z listy aplikantów (por. art. 1 pkt 11 lit. a, 

ust. 1 pkt 2). Innymi słowy, następstwem prawomocnego skazania aplikanta za przestępstwo 

ściągane z oskarżenia publicznego (bez względu na to, czy zostało ono popełnione umyślnie, 

czy też nieumyślnie) tudzież za jakiekolwiek przestępstwo skarbowe będzie pozbawienie 

go statusu słuchacza Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, podczas gdy orzeczenie 

wydane w postępowaniu karnym wszczętym skargą oskarżyciela prywatnego, jak chociażby 

wyrok skazujący za zniesławienie, nie będzie samo przez się pozbawiało aplikanta możliwości 

kontynuowania kształcenia w Krajowej Szkole. 

Poprawki ujęte w uchwale Senatu w punktach 5 i 6 zmierzają do takiego ukształtowania 

przesłanek, od spełnienia których uzależnione będzie zatrudnianie na stanowisku starszego 

asystenta prokuratora oraz starszego asystenta sędziego, aby: po pierwsze – w odniesieniu do 

asystentów, dla których takie zatrudnienie, stanie się formą awansu zawodowego, nie było ono 

powiązane z wymogiem złożenia stosownego egzaminu, tzn. odpowiednio prokuratorskiego 

albo sędziowskiego, a po drugie – owe egzaminy traktowane były równoważnie, czyli by 

osoby legitymujące się zdanym egzaminem prokuratorskim mogły ubiegać się o stanowisko 

starszego asystenta sędziego, a z kolei osoby, które złożyły egzamin sędziowski, mogły zostać 

zatrudnione na stanowisku starszego asystenta prokuratora. Za akceptacją takiego rozwiązania 

przemawiają względy natury pragmatycznej, w tym potrzeba efektywnego wykorzystania 

potencjału osób, których wiedza została zweryfikowana w drodze egzaminów o podobnej 

skali trudności. 

Wobec brzmienia art. 14 ustawy, jak również 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, Senat nabrał przekonania, iż niezbędne jest jednoznaczne określenie 

wymogów, jakie w przypadku ubiegania się o stanowisko sędziowskie powinni spełniać 

absolwenci Krajowej Szkoły, którzy w ramach aplikacji sędziowskiej odbyli 18-miesięczny 

staż na stanowisku referendarza sądowego. Usunięcie ewentualnych wątpliwości w tym 



– 4 – 

zakresie służyć będzie nie tylko zasadzie poprawnej legislacji, ale także ma czynić zadość 

zasadzie ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, w świetle której za 

uzasadnione uznać trzeba oczekiwanie aplikantów roczników I-IV aplikacji sędziowskiej, że 

nie będzie się już od nich wymagać przepracowania dodatkowego okresu 18 miesięcy na 

stanowiskach, o których mowa w art. 61 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych, w aktualnie obowiązującym brzmieniu. W związku z tym 

poprawka nr 7 uzupełnia regulacje objęte treścią art. 7 ustawy o jeszcze jedno postanowienie, 

które należy zaliczyć do materii przepisów przejściowych powołanej wyżej ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

W opinii Izby, wprowadzeniu poprawki nr 7 musi towarzyszyć korekta brzmienia art. 14 

ustawy. Poświęcona została temu poprawka nr 12, której istotą jest ograniczenie stosowania 

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

w brzmieniu jakie temu przepisowi zostało nadane przywołaną już nowelą z dnia 11 lipca 

2014 r. Przepis ten – w zakresie dotyczącym wymaganego okresu zatrudnienia na stanowisku 

referendarza sądowego lub asystenta sędziego – będzie źródłem adekwatnego kryterium 

jedynie w stosunku do aplikantów V, VI i VII rocznika aplikacji sędziowskiej, a więc tych, 

którzy rozpoczną szkolenie w latach 2015–2017 i będą je odbywać na podstawie przepisów 

obowiązujących przed dniem wejścia w życie przedłożonej ustawy. 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

naboru na aplikację ogólną w 2015 r., w roku bieżącym ma jeszcze odbyć się konkurs na 

aplikację ogólną, natomiast rozpoczęcie tej aplikacji zaplanowane jest na dzień 1 lutego 2016 r. 

Jednocześnie wątpliwe jest, aby w 2015 r. mógł odbyć się bezpośredni nabór na aplikacje 

specjalistyczne, jako że wdrożenie ustawy w tym aspekcie wymaga podjęcia szeregu czynności 

o charakterze organizacyjnym oraz opracowania szczegółowych planów szkoleń odbywanych 

w nowym trybie. Zdaniem Senatu zasadne staje się wobec tego utrzymanie dotychczasowego 

modelu aplikacji o jeden rok dłużej, by osoby zainteresowane szkoleniem w Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury, które – w związku z ogłoszeniem wymienionego zarządzenia – 

rozpoczęły już zapewne przygotowania do konkursu, mogły podjąć kształcenie w ramach 

aplikacji ogólnej, a następnie ubiegać się o przyjęcie na aplikację sędziowską albo aplikację 

prokuratorską. Wymaga to jednak wprowadzenia kilku poprawek, ponieważ trzeba przesądzić, 

że również aplikacja ogólna, która rozpocznie się w 2016 r., oraz aplikacje specjalistyczne, 
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które będą stanowiły kontynuację szkolenia dla absolwentów tejże aplikacji ogólnej, będą 

odbywały się na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie rozpatrzonej 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (poprawka nr 8). Analogicznie w treści wszystkich trzech 

ustępów art. 16 należy dokonać stosownych modyfikacji przez wskazanie, że: datą graniczną 

składania wniosków o przyjęcie na aplikacje specjalistyczne prowadzone według przepisów 

dotychczasowych jest dzień zakończenia aplikacji ogólnej rozpoczętej w 2016 r. (poprawka 

nr 15 do ust. 1); listy klasyfikacyjne, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy, oraz składanie 

wniosków o kontynuowanie szkolenia mają dotyczyć aplikacji sędziowskiej, a także aplikacji 

prokuratorskiej rozpoczynających się w latach 2016 i 2017 (poprawka nr 16); zaś osobami, 

do których zastosowanie będzie znajdował istniejący obecnie reżim prawny obywania aplikacji 

specjalistycznych (kwestia praw oraz obowiązków aplikantów, w tym m.in. przyznawania im 

stypendiów) będą kandydaci przyjęci na te aplikacje w 2016 i 2017 r. (poprawka nr 17 do 

ust. 3). Wreszcie, niezbędne jest też przesądzenie, że mimo wejścia w życie nowej ustawy, 

konkurs na aplikację ogólną ostatniego, tzn. VII rocznika odbędzie się zgodnie z przepisami 

obowiązującymi przed zmianą stanu prawnego. To postanowienie zostało ujęte w poprawce 

nr 13. 

Celem poprawki uchwalonej do art. 16 ust. 2 (nr 16) jest zarazem nadanie temu 

przepisowi brzmienia, które nie będzie budziło żadnych wątpliwości. Wśród opinii przesłanych 

do Senatu pojawiły się bowiem głosy wskazujące na niebezpieczeństwo takiej jego wykładni, 

która pozbawiłaby absolwentów jednego z roczników aplikacji ogólnej możliwości składania 

wniosków o umieszczenie na liście klasyfikacyjnej aplikantów. Skutek taki byłby jednakże 

sprzeczny z intencjami ustawodawcy, który omawiane zagadnienie uregulował wyczerpująco 

w  art. 16 ust. 1. Skądinąd do tego ostatniego przepisu odnosi się poprawka nr 14, której 

funkcją jest z kolei zapobieżenie ewentualnym interpretacjom, jakoby intencją ustawodawcy 

było wydłużenie terminu 3-letniego terminu, o którym mowa w przepisie odesłania, tj. art. 27 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

Poprawka nr 9 odzwierciedla przeświadczenie, że ustanowione rozpatrzoną ustawą 

nowe zasady powoływania zespołów egzaminacyjnych i komisji egzaminacyjnych, powinny 

znaleźć zastosowanie możliwie szybko. Dotyczy to również niektórych zasad przeprowadzania 

egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego, a w szczególności wynikającej z art. 1 pkt 7, 

art. 32 ust. 4 zasady, że o pozytywnym wyniku egzaminu można mówić dopiero wtedy, gdy 
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zdający uzyskał zarówno z części pisemnej, jak i z każdej dziedziny stanowiącej przedmiot 

egzaminowania podczas części ustnej minimum 60% możliwych do zdobycia punktów. 

Przyjęcie omawianej propozycji będzie miało dodatkowy walor. Mianowicie: wyeliminowana 

zostanie konieczność przeprowadzania corocznie – przynajmniej do zakończenia aplikacji 

specjalistycznych, które rozpoczną się w 2017 r. – dwóch egzaminów sędziowskich oraz dwóch 

egzaminów prokuratorskich, a także powoływania odrębnych zespołów egzaminacyjnych 

i komisji egzaminacyjnych dla osób, które będą przystępować do egzaminów z innego tytułu 

aniżeli odbywanie aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej. W przypadku tych 

podmiotów nie można by bowiem stosować przepisów dotychczasowych. Z tej też przyczyny 

oraz zważywszy na przewidywany termin wejścia w życie ustawy, Senat postanowił zastrzec 

w dodawanym art. 8a ust. 2, że w roku bieżącym do egzaminów stosowane będą przepisy 

ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w brzmieniu obowiązującym przed 

nowelizacją. 

Z uwagi na sygnały docierające do Senatu, że przepisy przejściowe przedłożonej ustawy 

nie wyczerpują wszystkich problemów, które powinny zostać rozstrzygnięte przez ustawodawcę, 

Izba zdecydowała się na doprecyzowanie dwóch kolejnych kwestii. Pierwsza z nich wiąże 

się z możliwością wydania na podstawie przepisów dotychczasowych decyzji o zawieszeniu 

w prawach i obowiązkach aplikanta (art. 40 ust. 1 i 2 nowelizowanej ustawy o Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Prokuratury). W kontekście wprowadzenia nowego modelu naboru do 

Krajowej Szkoły oraz odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej nieodzowne 

staje się więc określenie skutków prawnych uchylenia tego typu decyzji. Senat proponuje 

przy tym, aby po dacie zakończenia aplikacji specjalistycznych prowadzonych na aktualnie 

obowiązujących zasadach, osoba, która zostanie przywrócona w prawach oraz obowiązkach 

aplikanta, odbywała aplikację w trybie indywidualnym, tzn. „na warunkach wyznaczonych 

przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” (dodawany art. 8b ust. 2). 

Oprócz tego poprawka nr 10 zakłada, że takiemu aplikantowi zostanie przydzielony etat – 

odpowiednio – w jednym z sądów okręgowych bądź jednej z prokuratur okręgowych i że tym 

samym będzie on pozostawał w stosunku pracy tak, jak jego koledzy przyjęci na aplikację 

w oparciu o zmienione przepisy (art. 8b ust. 3). 

Drugą z dostrzeżonych luk prawnych ma uzupełnić art. 16a (poprawka nr 18). Chodzi 

tu o uregulowanie skutków prawnych korzystnego dla danej osoby rozstrzygnięcia organu 

odwoławczego (Ministra Sprawiedliwości) albo sądu administracyjnego w sprawie dotyczącej 
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przyjęcia na aplikację ogólną lub jedną z aplikacji specjalistycznych. Dodanie takiej regulacji 

jest konieczne, gdyż wygaszenie szkoleń w trybie aplikacji ogólnej oraz aplikacji sędziowskiej 

i aplikacji prokuratorskiej odbywanych na starych zasadach mogłoby stanowić przeszkodę dla 

wydania decyzji o przyjęciu na określoną aplikację, co bezsprzecznie powinno być następstwem 

uwzględnienia odwołania czy też skargi. Senat uznał przy tym, iż jedynym rozwiązaniem 

respektującym w pełni uzasadnione oczekiwania potencjalnych skarżących będzie w takim 

przypadku umożliwienie im odbywania aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej 

na podstawie zmienionych przepisów. Stąd w art. 16a ust. 3 przewidziano mechanizm, który 

pozwoli na ustalenie, na jakim miejscu plasuje się skarżący w porównaniu z osobami, które 

przeszły bezpośredni nabór na aplikacje specjalistyczne i w konsekwencji określenie, w jakiej 

kolejności powinien mu zostać zaoferowany etat aplikancki. W analizowanej sytuacji zajdzie 

potrzeba zestawienia wyników konkursów otwierających drzwi Krajowej Szkoły, jako że 

tylko w ten sposób będzie można uzyskać miarodajne kryteria dla określenia pierwszeństwa 

poszczególnych osób. 

Porównanie postanowień statutu nadanego Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania 

statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, z dyspozycjami nowych przepisów, 

zwłaszcza zaś ujętych w dodawanym rozdziale 2a (art. 1 pkt 6), wywołuje poważną wątpliwość 

co do tego, czy ów statut byłby zgodny z ustawą. Nie można przecież pominąć okoliczności, 

że w art. 1 w pkt 6, w art. 15c ustawodawca upoważnił Ministra Sprawiedliwości do wydania 

rozporządzenia określającego sposób i tryb opracowania rocznego harmonogramu działalności 

szkoleniowej Krajowej Szkoły, a zatem do uregulowania problematyki, do której odnoszą się 

właśnie przepisy rozdziału 2 aktualnego statutu. Identyczne zastrzeżenia musi budzić czasowe 

utrzymanie w mocy aktu wykonawczego regulującego m.in. organizację, szczegółowe warunki 

i tryb odbywania aplikacji (zob. art. 52 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1), ponieważ – o czym 

była już mowa wcześniej – model kształcenia aplikantów w Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury poddany zostanie gruntownej przebudowie, ze zniesieniem aplikacji ogólnej 

włącznie. Zresztą warto w tym miejscu zaakcentować, że przepisy rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, 

sędziowskiej i prokuratorskiej będą wciąż stosowane w związku z brzmieniem art. 8 ustawy, 

podobnie jak i przepisy aktów wykonawczych normujących choćby kwestie stypendiów, jak 

również wynagrodzeń patronów (por. art. 49 ust. 3 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury w obowiązującym brzmieniu). W tym świetle 2-letni termin wyznaczony 
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w art. 17 mógłby wręcz wzbudzić wątpliwości, jakie w istocie zasady rządzą organizacją 

aplikacji prowadzonych w trybie dotychczasowym. Jednocześnie należy zauważyć, że brak 

jest uzasadnienia dla objęcia postanowieniem art. 17 ustawy rozporządzenia wydanego na 

podstawie art. 52 pkt 5 ustawy nowelizowanej w art. 1. Mając to wszystko na względzie, 

Senat zaproponował skreślenie art. 17 (poprawka nr 19). 

Ostatnie poprawki to poprawka nr 11, która eliminuje wyrażenie wprowadzające w błąd 

(ustawa nie przewiduje nadania nowego brzmienia art. 155ca § 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych), oraz poprawka nr 20, wydłużająca okres 

vacatio legis. Propozycję odnośnie do wydłużenia terminu spoczywania ustawy, Senat 

przedstawił z uwagi na zakres i wagę zmian, które mają zostać wprowadzone nade wszystko 

w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Jednak nie 

dotyczy to w ocenie Senatu zmian, które ujęte zostały w art. 7 ustawy, albowiem rola tego 

przepisu sprowadza się wyłącznie do uzupełniania przepisów przejściowych wcześniejszej 

noweli i w związku z tym celowe jest, aby wszedł on w życie w najbliższym dopuszczalnym 

terminie. 

 

 


