
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 43. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 listopada 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wskazuje w art. 2 §1, iż 

„do zadań Krajowej Szkoły należy: prowadzenie aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, których 

celem jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania do zajmowania sta-

nowiska sędziego, prokuratora, asesora prokuratury, asystenta sędziego, asystenta prokuratora i referendarza 
sądowego”. Na mocy obowiązującego stanu prawnego aplikacja sędziowska lub prokuratorska jest poprze-

dzana dwunastomiesięczną obligatoryjną aplikacją ogólną, która ma na celu przygotowanie aplikantów do 

wykonywania w przyszłości zawodu sędziego lub prokuratora. 
Mając na uwadze aktualne przepisy, należy wskazać, iż osoba, która odbyła aplikację ogólną, spełniając 

jednocześnie określone w ustawie wymagania, jest uprawniona do złożenia wniosku do dyrektora Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o kontynuowanie szkolenia w ramach jednej z dwóch aplikacji: sędziow-
skiej lub prokuratorskiej. W świetle obowiązujących przepisów aplikanci z najlepszymi wynikami otrzymują 

możliwość podjęcia nauki na jednej ze wskazanych aplikacji. 

W ostatnim czasie pojawiły się opinie świadczące o planowanej nowelizacji wskazanej ustawy w przed-

miotowej kwestii. W wystąpieniach publicznych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości niejednokrot-
nie przedstawiano założenia likwidacji aplikacji ogólnej prowadzonej na obecnych zasadach, która miałaby 

nastąpić wraz ze wspomnianą nowelizacją będącą obecnie w trakcie uzgodnień międzyresortowych. Pragnę 

jednak wskazać, iż Ministerstwo Sprawiedliwości nie przyjęło dotychczas oficjalnego stanowiska odnośnie 
do terminu wprowadzenia planowanych zmian. 

Należy podkreślić, iż idea planowanych reform cieszy się poparciem środowiska prawniczego. W opi-

niach odpowiednich środowisk podnoszone są twierdzenia, iż planowana nowelizacja usprawni proces zdo-

bywania kwalifikacji do podjęcia zawodu sędziego lub prokuratora, bo jest rozwiązaniem korzystniejszym 
ekonomicznie, a zarazem bardziej efektywnym. Niewątpliwie należy się z tym zgodzić, niemniej brak ofi-

cjalnych informacji w przedmiotowej sprawie wywołuje niepokój wśród młodych adeptów prawa, którzy 

planują podjęcie nauki w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wskazać tu należy, co powszechnie 
wiadomo, iż przygotowanie do składającego się z dwóch etapów konkursu na aplikację ogólną wymaga od-

powiedniego nakładu pracy. 

Wobec niejasności powstałych w wyniku pojawiających się informacji o nadchodzących zmianach, zwra-
cam się do Pana Ministra z prośbą o ustosunkowanie się do doniesień o planowanej likwidacji aplikacji ogól-

nej. Proszę także o podjęcie stosownych działań w ramach posiadanych kompetencji w celu określenia zasad 

naboru na wskazane aplikacje w roku 2014. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




