
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 27 listopada 2020 r. 

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 października 

2020 r. ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, wprowadza 

do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 3 w ust. 3 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1 lub 2”; 

2)  art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. 1. Do aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz aplikantów aplikacji 

prokuratorskiej, którzy rozpoczęli aplikacje w 2018 r., stosuje się przepisy art. 40b 

ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

2. Aplikantom aplikacji sędziowskiej oraz aplikantom aplikacji prokuratorskiej, 

którzy rozpoczęli aplikacje w 2019 r., przysługuje 14 dni kalendarzowych wolnych od 

zajęć i praktyk w trzecim roku odbywania aplikacji w terminie wskazanym przez 

Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

3. Aplikantom aplikacji sędziowskiej oraz aplikantom aplikacji prokuratorskiej, 

którzy rozpoczęli aplikacje w 2020 r., w drugim i trzecim roku odbywania aplikacji 

przysługują dni wolne od zajęć i praktyk w wymiarze określonym w art. 40b ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i uchwalił do niej 2 poprawki. 

Zważywszy na to, że w przepisach przejściowych art. 3 ustawy odrębnie uregulowano 

sytuację obecnych aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz aplikantów aplikacji prokuratorskiej, 

którzy po dniu wejścia w życie ustawy złożą egzamin sędziowski albo prokuratorski (ust. 1) 

oraz tych aplikantów, którzy zdali wymienione egzaminy w 2019 bądź 2020 r. (ust. 2), przy 

czym obu tym grupom przyznano prawo złożenia wniosku do Krajowej Rady Sądownictwa 

o wyrażenie zgody na zajmowanie stanowiska asesora sądowego pomimo posiadania 

obywatelstwa innego państwa, trzeba przyjąć, że Rada musi być wyposażona w kompetencję 

do udzielenia tego typu zgody w odniesieniu do wnioskodawców należących zarówno do 

pierwszej, jak i do drugiej kategorii. Wydaje się, że taki był w istocie zamysł przyświecający 

stworzeniu przedmiotowych norm intertemporalnych, tyle że nie znalazło to dostatecznego 

odzwierciedlenia w treści art. 3 ust. 3 ustawy. Uznając zatem, że zakres odesłania zawartego 

w tym ostatnim przepisie jest zbyt wąski, Senat zaproponował poprawkę nr 1. 

Propozycja objęta poprawką nr 2 wychodzi z kolei naprzeciw oczekiwaniom środowiska 

aplikantów zainteresowanych tym, aby idea „zapewnienia przerwy od obowiązków aplikanckich 

w toku każdego roku aplikacji” jako gwarancja „regeneracji sił aplikantów”, a zarazem 

czynnik sprzyjający lepszemu przyswajaniu przez nich wiedzy oraz łatwiejszemu nabywaniu 

umiejętności zawodowych (tak projektodawca w uzasadnieniu przedłożenia z druku 

sejmowego nr 644), znalazła zastosowanie w odniesieniu do osób, które już teraz kształcą się 

w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W przekonaniu Izby, ten apel zasługuje na 

uwzględnienie, niemniej jego realizacja powinna zmierzać do pogodzenia różnych racji. W 

szczególności nie sposób pominąć opinii Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury przedstawionej w piśmie z 16 listopada 2020 r., iż „udzielenie jakichkolwiek 

dodatkowych dni wolnych” aplikantom IX rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji 

prokuratorskiej „uniemożliwiłoby [im] ukończenie programu aplikacji”. Osoby te w marcu 2021 

r. będą podchodzić do egzaminów końcowych, a wcześniej – zgodnie z art. 40b ust. 2 

nowelizowanej ustawy – będą miały prawo do 30 kolejnych dni kalendarzowych wolnych od 

zajęć i praktyk. Dlatego też Senat przyjął, że na wprowadzenie nowych zasad „urlopowych” 

w stosunku do tych aplikantów 
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jest zbyt późno (patrz art. 5 ust. 1 ustawy w brzmieniu wynikającym z omawianej poprawki). 

Inaczej jednak wygląda sytuacja dwóch pozostałych roczników, a więc tych aplikantów, 

który rozpoczęli aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską w 2019 i 2020 r. W ich 

przypadku – jak zapewnił Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – wciąż 

możliwe jest dostosowanie harmonogramów szkoleń. Aczkolwiek pod rozwagę musi tu być 

wzięta inna okoliczność. Mianowicie: osoby należące do pierwszej z tych grup (aplikanci X 

rocznika) w pełni wykorzystały dotychczasowy limit 60 dni wolnych (po 30 dni w pierwszym 

i drugim roku aplikacji), natomiast osoby należące do drugiej grupy (aplikanci XI rocznika) 

dopiero raz korzystały z 30-dniowej przerwy w zajęciach i praktykach. W tym stanie rzeczy 

jednolite zastosowanie do wszystkich art. 40b ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury, w nowym brzmieniu, prowadziłoby do znacznego zróżnicowania uprawnień 

aplikantów wskazanych roczników (mieliby łącznie odpowiednio 81 oraz 72 dni wolne). 

W związku z tym Senat zdecydował się na rozwiązanie pośrednie, tj. zapewniając aplikantom 

X rocznika prawo do dodatkowych dni wolnych w trzecim roku aplikacji, przesądził, że ta 

przerwa wyjątkowo wyniesie 14 dni kalendarzowych, czyli de facto będzie analogiczna do 

okresu wypoczynku przewidzianego w art. 162 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (art. 5 ust. 2 ustawy w brzmieniu proponowanym przez Senat). Za to aplikantom XI 

rocznika, za sprawą zgłoszonej poprawki, zostanie przyznane prawo do 21 dni wolnych od zajęć 

i praktyk w każdym z kolejnych lat szkolenia odbywanego w ramach aplikacji (art. 5 ust. 3). 

Ostatecznie zatem liczba dni wolnych przysługujących aplikantom z X i XI rocznika przez 

cały okres aplikacji będzie podobna (odpowiednio 74 oraz 72). 

Nie da się ukryć, że aplikanci, których dotyczy poprawka Senatu (w zakresie art. 5 ust. 2 

i 3), znajdą się w uprzywilejowanej sytuacji w porównaniu z aplikantami tak starszych (60 

dni wolnych), jak i młodszych roczników (63 dni wolne). Niemniej Senat stoi na stanowisku, 

że za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia opisany wcześniej cel, któremu ma służyć 

zmiana brzmienia art. 40b ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. 

Podkreślenia wymaga ponadto fakt, że przyjęcie przedmiotowej poprawki nie doprowadzi do 

obniżenia ani standardów kształcenia, ani też wymagań stawianych aplikantom, jeżeli chodzi 

o wymagania co do wiedzy i umiejętności niezbędnych do ubiegania się o stanowiska asesora 

sądowego czy asesora prokuratury. 

 


