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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 16 listopada 2020 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

(druk nr 253) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Jak wynika z art. 61 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto m.in. 

spełnia wymóg posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego. Jednocześnie art. 106h pkt 1 

powołanej ustawy przesądza, że na stanowisko asesora sądowego może być mianowany ten, 

kto spełnia warunki określone w art. 61 § 1 pkt 1–4. Analogiczne regulacje zawiera ustawa 

z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze odnośnie do kandydatów na stanowisko tak 

prokuratora (art. 75 § 1 pkt 1), jak i asesora prokuratury (art. 174 § 1 pkt 1). Natomiast ustawa 

z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, tj. akt normatywny 

regulujący tryb odbywania aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej jako podstawowych dróg 

dojścia do zawodu sędziego czy też prokuratora, w żaden sposób nie uwzględnia istnienia 

w obowiązującym ustawodawstwie wskazanego powyżej wymogu braku więzi obywatelstwa 

z innym państwem. 

Opiniowana ustawa zmienia ten stan rzeczy, przy czym zakłada, że aplikanci, którzy 

zdadzą egzamin sędziowski albo prokuratorski będą obowiązani złożyć pisemne oświadczenie 

w kwestii posiadanego przez nich obywatelstwa bądź obywatelstw „najpóźniej w chwili 

przedstawienia propozycji dokonania wyboru stanowiska asesorskiego”. Oświadczenie takie 

będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, zaś osoby, które oświadczą, iż mają 

także obywatelstwo innego państwa, utracą automatycznie prawo ubiegania się o mianowanie 

na stanowisko asesora sądowego (art. 1 pkt 2 i 3 ustawy) tudzież asesora prokuratury (art. 1 

pkt 4 ustawy). Po ich stronie powstanie zarazem obowiązek zwrotu stypendium pobranego 
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w trakcie odbywania aplikacji sędziowskiej albo prokuratorskiej (art. 1 pkt 7 ustawy), chyba 

że w okresie 6 lat po dniu ukończenia aplikacji zostaną zatrudnieni na innych stanowiskach 

w sądownictwie powszechnym lub prokuraturze i przepracują tam co najmniej 3 lata (patrz 

art. 41c ust. 2 pkt 3 nowelizowanej ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury). Rozszerzenie katalogu sytuacji aktualizujących obowiązek zwrotu 

stypendium, ma zapewnić – według motywów zaprezentowanych w uzasadnieniu projektu 

ustawy – racjonalne wydatkowanie środków publicznych służących pozyskiwaniu przyszłych 

kadr sędziowskich i prokuratorskich. 

Te nowe regulacje nie będą miały jednakże zastosowania w stosunku do osób, które 

rozpoczęły aplikacje przed dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy, albowiem ich prawa 

i obowiązki zostały unormowane odmiennie w art. 2 i art. 3 ustawy. Po pierwsze, osobom tym, 

w razie posiadania przez nie więcej niż jednego obywatelstwa, zagwarantowano możliwość 

wystąpienia z wnioskiem do Krajowej Rady Sądownictwa o wyrażenie zgody na zajmowanie 

stanowiska asesora sądowego, pomimo iż nie spełniają warunku określonego w art. 106h 

pkt 1 w związku z art. 61 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych. Takie samo uprawnienie zyskają aplikanci aplikacji sędziowskiej i aplikanci 

aplikacji prokuratorskiej, który złożyli egzaminy końcowe w 2019 i 2020 r., i to nawet jeżeli 

Krajowa Rada Sądownictwa zgłosiła już sprzeciw wobec mianowania ich na stanowisko 

asesora sądowego. W takim przypadku uchwała KRS, w stosownym zakresie, utraci moc, a 

ewentualne postępowanie odwoławcze od owej uchwały toczące się przed Sądem Najwyższym 

będzie podlegało umorzeniu. Po drugie, Krajowa Rada Sądownictwa uzyska kompetencję do 

udzielenia zgody na zajmowanie stanowiska asesora sądowego przez absolwenta aplikacji 

sędziowskiej lub prokuratorskiej, który poza polskim posiada jeszcze obywatelstwo innego 

państwa, przy czym rozstrzygając w przedmiocie złożonego wniosku, Rada będzie kierowała 

się przede wszystkim takimi kryteriami, jak: okoliczności nabycia obywatelstwa innego państwa 

oraz konsekwencje wynikające z jego zrzeczenia się. Uchwała KRS nie będzie podlegała 

zaskarżeniu. Po trzecie, w sytuacji gdy Krajowa Rada Sądownictwa nie wyrazi zgody, osoba 

zainteresowana objęciem stanowiska asesorskiego będzie musiała podjąć czynności zmierzające 

do zrzeczenia się obywatelstwa innego państwa i złożyć Radzie – w terminie dwóch miesięcy 

– potwierdzające to dokumenty. Po czwarte, jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie 

ustosunkuje się do wniosku o wyrażenie zgody, osoba, której dotyczy uchwała Rady, będzie 

mogła ubiegać się w przyszłości również o powołanie na stanowiska sędziowskie, odnośnie 

do których ustawodawca przewidział wymóg posiadania wyłącznie polskiego obywatelstwa. 
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Za to w przypadku gdy decyzja Rady będzie negatywna, a z przyczyn niezależnych od 

wnioskodawcy postępowanie zmierzające do zrzeczenia się obywatelstwa innego państwa nie 

zostanie zakończone, osoba ta wciąż będzie mogła ubiegać się o powołanie na stanowisko 

sędziego sądu rejonowego, o ile tylko będzie spełniała pozostałe warunki ustawowe, w tym 

gdy przez co najmniej trzy lata będzie wykonywała obowiązki orzecznicze na stanowisku 

asesora sądowego (por. art. 61 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych). 

Podobnie została unormowana sytuacja aplikantów aplikacji prokuratorskiej, którzy 

rozpoczęli kształcenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przed dniem wejścia 

w życie przedłożonej noweli i będą zainteresowani objęciem stanowiska asesora prokuratury. 

Aczkolwiek w ich przypadku omówione kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa będą 

przysługiwały Prokuratorowi Generalnemu (art. 4 ustawy). 

Ustawa uchwalona przez Sejm wprowadza dodatkowo zmiany w zakresie: 

1)   terminu, w którym Minister Sprawiedliwości jest obowiązany ogłosić wykaz wolnych 

stanowisk asesorskich przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej 

(art. 1 pkt 1 ustawy) – skrócenie tego terminu (obecnie jest to termin miesięczny) pozwoli na 

„sprawniejsze reagowanie na potrzeby związane z pojawiającymi się brakami kadrowymi”
1)

, a 

tym samym na pełną realizację idei sformułowanej w art. 20a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

– Prawo o ustroju sądów powszechnych, czyli racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa 

powszechnego oraz przydzielanie nowych etatów z uwzględnieniem obciążenia zadaniami 

poszczególnych sądów; 

2)   dnia, który jest miarodajny dla oceny spełnienia warunku przewidzianego w art. 37b ust. 1 

pkt 1 nowelizowanej ustawy (w obowiązującym brzmieniu przepis ten odnosi się jednolicie 

do dnia przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską albo na aplikację 

uzupełniającą prokuratorską, podczas gdy konkurs na tę drugą aplikację składa się z dwóch 

etapów i jest rozciągnięty w czasie z racji dokonywania przez komisję konkursową także 

oceny pracy kandydata na aplikanta na dotychczasowym stanowisku) – art. 1 pkt 5 ustawy; 

3)   liczby dni wolnych przysługujących aplikantom w kolejnych latach odbywania aplikacji 

(zgodnie z art. 40b ust. 1 i 2 nowelizowanej ustawy, aplikanci mają prawo do 30-dniowego 

„okresu wakacyjnego” tylko w pierwszym i drugim roku aplikacji, a poza tym prawo do 30 

kolejnych dni kalendarzowych wolnych od zajęć i praktyk na przygotowanie się do egzaminu 

                                                 

1)
 Zob. wyjaśnienia na str. 9 uzasadnienia projektu ustawy. 
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końcowego, natomiast po zmianie zyskają prawo do wypoczynku również w ostatnim roku 

szkolenia, choć liczba dni wolnych z tego tytułu zostanie ograniczona do 21 dni kalendarzowych 

w każdym roku aplikacji) – art. 1 pkt 6; według dyspozycji art. 5, te nowe zasady „urlopowe” 

– mimo iż ich celem jest zapewnienie aplikantom lepszych warunków „regeneracji sił”
2)

 – 

znajdą zastosowanie do aplikantów, którzy rozpoczną kształcenie dopiero po dniu wejścia 

w życie ustawy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2020 r. 

(druk nr 644). I czytanie tego przedłożenia odbyło się na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka. Komisja, po rozważeniu projektu, przyjęła w dniu 15 października 2020 r. 

sprawozdanie, w którym zaproponowała uchwalenie projektu wraz z poprawkami o charakterze 

doprecyzowującym oraz techniczno-legislacyjnym (druk nr 671). 

II czytanie projektu ustawy miało miejsce w trakcie 20. posiedzenia Sejmu, w dniu 27 

października 2020 r. Ze względu na zgłoszone na tym etapie poprawki zostało zwołane kolejne 

posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W dniu 28 października 2020 r. 

Komisja przyjęła dodatkowe sprawozdanie, rekomendując odrzucenie wszystkich wniosków 

legislacyjnych (druk nr 671-A). 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu uwzgledniającym stanowisko Komisji. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

W związku z tym, że podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie w odniesieniu do 

osób, które będą kończyć szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, wymogu 

legitymowania się wyłącznie polskim obywatelstwem, należy podnieść, że we wskazanym 

zakresie ustawa powinna być postrzega jako konsekwencja zmian dokonanych ustawą z dnia 

28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (por. art. 75 § 1 pkt 1 oraz art. 174 § 1 pkt 1 tej 

ustawy, tj. przepisy uzależniające powołanie na stanowisko prokuratora oraz mianowanie na 

stanowisko asesora prokuratury od posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego), a następnie 

ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (z tym że tutaj analogiczną przesłankę 

ustanowiono nie tylko w stosunku do osób ubiegających się o powołanie na stanowisko 

                                                 

2)
 Tak projektodawca na str. 10 uzasadnienia projektu ustawy. 
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sędziego Sądu Najwyższego, lecz również względem kandydatów oraz osób już powołanych 

(mianowanych) na stanowiska sędziów i asesorów sądowych w sądach powszechnych – zob. 

art. 108 pkt 3 oraz art. 117). W tym sensie mamy zatem do czynienia z pewnym kontinuum 

rozwiązań prawnych, które powinny skutkować tym, że co do zasady asesorami prokuratury, 

prokuratorami, asesorami sądowymi w sądach powszechnych oraz sędziami w tychże sądach 

i w Sądzie Najwyższym będą osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie. 

Niezależnie więc od tego, że pełną aktualność zachowują wątpliwości odnośnie do samej 

idei limitowania w opisany sposób dostępu do wyżej wymienionych stanowisk
3)

, pozostaje 

stwierdzić, że ustawa przedłożona Senatowi zmierza przede wszystkim do uporządkowania 

obowiązujących regulacji, a przy tym w pewnym stopniu respektuje zasady wywodzone z art. 

2 Konstytucji, w tym zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. 

Tak należy bowiem ocenić w szczególności te postanowienia art. 2 i art. 3 ustawy, które po 

pierwsze przewidują bezwzględny skutek w postaci wyłączenia możliwości dokonania wyboru 

stanowiska asesorskiego jedynie w przypadku tych aplikantów, którzy rozpoczną szkolenie 

w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury po dniu wejścia w życie noweli, a po drugie 

kreują – na wzór art. 117 § 3–5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym – 

podstawę prawną do ubiegania się przez aktualnych aplikantów oraz absolwentów KSSiP o 

zgodę Krajowej Rady Sądownictwa na zajmowanie stanowiska asesorskiego pomimo posiadania 

obywatelstwa innego państwa. Abstrahując już od tego, że regulacje dotyczące wspomnianej 

instytucji wyrażenia zgody przez Krajową Radę Sądownictwa pozostawiają temu organowi 

duży margines swobody decyzyjnej, trzeba zaakcentować, że bez norm tego typu objęcie 

stanowiska asesora sądowego przez osoby należące do kategorii, o których mowa w art. 3 ust. 

1 i 2 ustawy, nie byłoby w ogóle możliwe i to nawet w sytuacji, gdyby „okoliczności związane 

nabyciem obywatelstwa [innego państwa] oraz konsekwencje wynikające z jego zrzeczenia 

się” (vide art. 3 ust. 3 ustawy) przemawiały za odstąpieniem od wymogu posiadania wyłącznie 

obywatelstwa polskiego. To samo dotyczy zresztą aplikantów aplikacji prokuratorskiej, którzy 

będą ubiegać się o mianowanie na stanowisko asesora prokuratury (art. 4 ustawy). Ponadto 

                                                 

3)
 W opinii Biura Legislacyjnego przygotowanej w IX kadencji Senatu do druku nr 74 („Uwagi do ustawy – 

Prawo o prokuraturze” z dnia 29 stycznia 2016 r.) zgłoszono zastrzeżenia następującej treści: „(…) 

przesłanka traktująca o wyłącznym obywatelstwie polskim (…) nie uwzględnia faktu, że ustawa z dnia 

2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim w art. 3 ust. 1 stanowi, że obywatel polski posiadający 

równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i 

obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Co więcej w rachubę może w tym 

przypadku wchodzić także wartościowanie konstytucyjne, jako że art. 60 ustawy zasadniczej gwarantuje 

obywatelom polskim korzystającym z pełni praw publicznych prawo dostępu do służby publicznej na 

jednakowych zasadach”. 
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na pozytywną ocenę – zwłaszcza w kontekście powołanego standardu konstytucyjnego – 

zasługują uregulowania zawarte w art. 3 ust. 7 i 8 ustawy, które odnoszą się do możliwości 

kontynuowania kariery zawodowej w sądownictwie przez osoby, które przy zastosowaniu 

przedstawionych norm prawnych zostaną mianowane na stanowiska asesorskie, a także przepis 

art. 4 ustawy w zakresie, w jakim zakłada stosowanie art. 3 ust. 7 i 8 do aplikantów aplikacji 

prokuratorskiej. 

Powyższe uwagi nie eliminują jednak potrzeby wyjaśnienia jednej kwestii. Mianowicie: 

mając na względzie to, że w art. 3 ust. 2 ustawy odrębnie uregulowano sytuację absolwentów 

aplikacji sędziowskiej, którzy złożyli egzamin sędziowski w 2019 oraz 2020 r., jak również 

aplikantów aplikacji prokuratorskiej, którzy w tych latach zdali egzamin prokuratorski, i że 

jednocześnie przyznano im prawo do złożenia wniosku do Krajowej Rady Sądownictwa o 

wyrażenie zgody na zajmowanie stanowiska asesora sądowego pomimo posiadania obywatelstwa 

innego państwa (art. 3 ust. 1 in fine), należałoby oczekiwać, że organ ten będzie uprawniony 

do udzielenia takiej właśnie zgody zarówno w odniesieniu do aplikantów, o których mowa 

w art. 3 ust. 1, jak i do byłych aplikantów, o których mowa w art. 3 ust. 2. Wydaje się też, że 

taki był w istocie zamysł przyświecający stworzeniu analizowanych norm intertemporalnych, 

tyle że nie znalazło to wystarczającego odzwierciedlenia w treści art. 3 ust. 3 ustawy. Innymi 

słowy, odesłanie zawarte w tym ostatnim przepisie jawi się jako zbyt wąskie. Dlatego warto 

rozważyć zasadność dokonania stosownej korekty. 

Propozycja poprawki: 

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

 

 

Katarzyna Konieczko 

Wicedyrektor 

 


