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Opracowanie niniejsze powsta o z inicjatywy ministra sprawiedliwo ci, który powierzy  

Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwo ci przygotowanie koncepcji reformy systemu 

kszta cenia aplikantów s dowych i prokuratorskich. 

Powo em w tym celu zespó  z ony z nast puj cych pracowników IWS: 

- dr Jan Brol, kierownik Sekcji Prawa Cywilnego, by y wieloletni s dzia, by y 

dyrektor Departamentu Prawnego MS i podsekretarz stanu w MS 

- dr Micha  Jankowski (sekretarz zespo u) 

- Andrzej Kry e, s dzia s du okr gowego 

- Piotr Niedzielak, s dzia s du okr gowego 

- Krzysztof Petryna, s dzia s du rejonowego 

- dr Henryk Pracki, prokurator krajowy w stanie spoczynku 

- Jacek Sadomski, s dzia s du rejonowego 

- prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dyrektor IWS (przewodnicz cy zespo u) 

- prof. dr hab. Edward Warzocha, wieloletni s dzia s dów powszechnych, 

dzia NSA w stanie spoczynku, by y dyrektor IWS (dawniej IBPS). 

Zespó  prowadzi  bardzo intensywne prace przez ponad pó  roku. W niektórych 

kwestiach nie uda o si  uzyska  jednomy lno ci; w takich wypadkach decyzje 

zapada y wi kszo ci  g osów. 

W imieniu zespo u przedk adamy - opisan  poni ej - propozycj  modelu jednolitej 

aplikacji s dowo - prokuratorskiej. Mamy nadziej , e zarysowana koncepcja stanie 

si  podstaw  dyskusji nad gruntown  reform  systemu kszta cenia przysz ych 

dziów i prokuratorów. Zdajemy sobie spraw , e wiele przed onych propozycji 

mo e wzbudza  w tpliwo ci. Wydaje si  jednak, e ich wprowadzenie, po 

ewentualnym udoskonaleniu, przyczyni si  do poprawy jako ci kadr wymiaru 

sprawiedliwo ci. 

Nale y równie  podkre li , e propozycje nasze, cho  na pierwszy rzut oka mog  si  

wydawa  zgo a rewolucyjne, na tle rozwi za  przyj tych w przyt aczaj cej wi kszo ci 

krajów Unii Europejskiej s  wr cz skromne, by nie powiedzie  konserwatywne. W 

wi kszo ci tych pa stw bowiem (np. we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Danii) 
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wyst puj  wy cznie maksymalnie scentralizowane modele kszta cenia przysz ych 

dziów i prokuratorów (tzw. szko y aplikanckie). Warto te  doda , e systemy takie 

wprowadzaj  ju  tak e niektóre kraje kandyduj ce do Unii. 

Bior c nadto pod uwag , e brak scentralizowanego systemu kszta cenia przysz ych 

kadr s dziowskich i prokuratorskich (jak równie  scentralizowanego systemu 

szkolenia permanentnego) stanowi  jeden z powa niejszych zarzutów Komisji 

Europejskiej pod adresem polskiego wymiaru sprawiedliwo ci, przyj cie rozwi za  

zbli onych do tych, które zosta y zarysowane poni ej, wydaje si  w najbli szej 

przysz ci po prostu nieuchronne. 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Siemaszko 

dyrektor 

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo ci 
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Wprowadzenie 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu kszta cenia przysz ych kadr wymiaru 

sprawiedliwo ci wymaga odrzucenia dotychczasowego modelu aplikacji, zarówno 

dowej, jak i prokuratorskiej. 

Na obu tych aplikacjach szkoli si  obecnie cznie 3819 osób, w tym a  2928 

aplikantów pozaetatowych, tj. 77%. Analiza danych o stosunku liczby aplikantów 

etatowych do pozaetatowych na poszczególnych latach aplikacji - tak s dowej, jak i 

prokuratorskiej - prowadzi do wniosku, e udzia  tych pozaetatowych systematycznie 

wzrasta. Na przyk ad, na trzecim roku obu aplikacji 763 osoby spo ród 1252 to 

aplikanci pozaetatowi (61%), podczas gdy na pierwszym roku, odpowiednio: 1099 i 

1188 osób (93%). Abstrahuj c nawet od faktu, e zasadnicz  przyczyn  takiej 

sytuacji jest z pewno ci  brak rodków finansowych na etaty aplikanckie, nale y 

kategorycznie stwierdzi , e z punktu widzenia celów obu aplikacji (przygotowanie 

najlepszych kadr s dziowskich i prokuratorskich) jest to stan rzeczy, którego w 

szej perspektywie czasowej nie sposób adn  miar  akceptowa . 

Jest przecie  oczywiste, e prawid owe kszta cenie wymaga codziennej obecno ci 

aplikanta w jednostkach organizacyjnych s dów i prokuratur. Stwarza to bowiem 

mo liwo  nie tylko ci ej obserwacji metod pracy s dziów lub prokuratorów, ale i 

osobistego udzia u w niektórych post powaniach i czynno ciach - jako ich uczestnik, 

np. protokolant, czy oskar yciel publiczny w trybie uproszczonym. Aplikant uczy si  w 

ten sposób praktycznego stosowania wiedzy prawniczej zdobytej na studiach 

akademickich, ugruntowywanej i poszerzanej w toku szkole  aplikanckich. Jest to 

jednak niemo liwe w ramach aplikacji pozaetatowej, gdy  zgodnie z tre ci  § 12 ust. 

1 rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci w sprawie aplikacji s dowej i 

prokuratorskiej (Dz.U. nr 154 z 2002 r., poz. 1283.) aplikant taki szkoli si  jedynie 

dwa dni w tygodniu, w tym - wobec tre ci § 19 i 20 rozporz dzenia - tylko jeden dzie  

w tygodniu po wi ca na zaj cia praktyczne (w wypadku aplikacji s dowej 

sprowadzaj  si  one w tych okoliczno ciach wy cznie do protoko owania), co de 

facto wyklucza mo liwo  praktycznego nauczenia si  zawodu, nawet przez osob  

najpilniejsz  i najbardziej zdoln . 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 4 

Czynno ci zwi zane z rozpoznaniem sprawy nie ograniczaj  si  bowiem do odbycia 

rozprawy czy posiedzenia. Trzeba te  wcze niej zapozna  si  ze stanem faktycznym 

(lektura akt), rozwa  wst pnie wy aniaj ce si  problemy faktyczne i prawne, co 

wymaga nierzadko przestudiowania literatury i orzecznictwa, w ko cu za , po 

wydaniu orzeczenia, nale ycie je uzasadni . W toku natomiast obecnej aplikacji 

pozaetatowej, przysz y s dzia niezmiernie rzadko mo e uczestniczy  w ca ym 

procesie orzekania i wielu innych czynno ciach zwi zanych ze sprawowaniem tego 

urz du. Dotyczy to oczywi cie równie  aplikacji prokuratorskiej. Bywaj c raz w 

tygodniu w prokuraturze, trudno nauczy  si , na przyk ad, prawid owego 

prowadzenia przes uchania, uczestniczenia w ogl dzinach miejsca zdarzenia, czy 

przygotowywania si  do udzia u w rozprawie. 

Zwa  przy tym nale y, e nauka zawodu s dziego b  prokuratora opiera si  w 

znacznej mierze na instytucji patronatu, której prawid owe dzia anie jest w warunkach 

aplikacji pozaetatowej najzwyczajniej iluzoryczne. Na wadliwe funkcjonowanie 

patronatu nie bez wp ywu pozostaje równie  fakt, e obecne przepisy nie okre laj  w 

ogóle warunków, jakie powinna spe nia  osoba, której maj  zosta  powierzone 

obowi zki patrona. Nierzadko dochodzi wi c do sytuacji, w której patronat sprawuj  

równie  asesorzy z kilkumiesi cznym sta em albo s dziowie (prokuratorzy), których 

warsztat pracy lub poziom orzecznictwa budz  istotne zastrze enia. Jest to tym 

bardziej mo liwe, e przepisy nie zobowi zuj  kierowników szkolenia do 

racjonalnego planowania praktyk w poszczególnych pionach orzeczniczych i 

wydzia ach. W rezultacie, powszechne jest np. jednoczesne kierowanie do jednego 

wydzia u wi cej aplikantów ni  s dziów w nim orzekaj cych. Powoduje to, e 

poszczególni s dziowie (prokuratorzy) musz  sprawowa  patronat jednocze nie 

nawet nad kilkoma aplikantami i to w sytuacji, gdy przepisy rozporz dzenia nie 

umo liwiaj  czasowego zmniejszenia obowi zków s dziego (prokuratora) w zwi zku 

z konieczno ci  sprawowania patronatu. 

Z uwagi na ograniczone mo liwo ci etatowe, s dy i prokuratury mog y w ci gu 

ostatnich lat „zagospodarowa ” jedynie 41% aplikantów (s dowych i prokuratorskich 

cznie). Wskaza  ponadto nale y, i  w latach 2000-2002 na stanowiska asesorów 

dowych i prokuratorskich mianowano 1555 osób, obecnie za  w ramach aplikacji 

dowej i prokuratorskiej szkoli si cznie blisko 4 tys. osób, w tym na ostatnim roku 

- 1252. 
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Ostatnie lata by y jednak wyj tkowo „urodzajne” pod wzgl dem mo liwo ci 

etatowych, co wynika o przede wszystkim z wydatnego rozszerzenia kognicji s dów 

(m.in. poprzez utworzenie Krajowego Rejestru S dowego, przej cie spraw karno-

skarbowych i wykroczeniowych). Pod wzgl dem liczby nowo tworzonych etatów - tak 

dziowskich, jak i prokuratorskich - by y to wi c lata szczególne. Obecnie nie ma ju  

za  potrzeby powi kszania liczebno ci kadr, przynajmniej w dotychczasowym 

tempie, nie ma równie  konieczno ci dalszego zwi kszania zakresu kognicji s dów. 

W najbli szych wi c latach znacznie mniejsza ni  obecnie liczba egzaminowanych 

aplikantów s dowych i prokuratorskich b dzie mia a mo no  znalezienia 

zatrudnienia w s dach i prokuraturach w charakterze asesora. 

Kszta cenie bez ma a czterech tysi cy aplikantów odbywa si  obecnie w trzydziestu 

siedmiu o rodkach, odr bnie dla s downictwa (23) i prokuratury (14). Brak jest 

jednocze nie jednolitych - okre lanych centralnie - programów. W tym stanie rzeczy, 

ka dy z o rodków realizuje w asne plany szkoleniowe, które - do czasu wej cia w 

ycie powo anego powy ej rozporz dzenia (tj. do 6 pa dziernika 2002 r.) - podlega y 

jedynie zatwierdzeniu przez prezesów s dów apelacyjnych albo prokuratorów 

apelacyjnych. Powodowa o to powstawanie nieuzasadnionych odmienno ci 

programowych, a tak e istotnych ró nic w poziomie kszta cenia w poszczególnych 

rodkach. Cho  w obecnym stanie prawnym minister sprawiedliwo ci zatwierdza 

(mo e tak e zwróci  w celu skorygowania) plany zaj  aplikantów przedstawiane 

przez prezesów s dów apelacyjnych i prokuratorów apelacyjnych, nie musi to jednak 

wcale prowadzi  do ujednolicenia programów, gdy  plan taki nie jest to samy z 

programem kszta cenia. W planie zaj  okre la si  bowiem tylko ogólnie tematy 

szkole  i czas ich trwania, harmonogram zaj  i osoby wyk adowców. Nie normuje 

si  natomiast szczegó owo, jaka wiedza (jej zakres i istota) i w jaki sposób ma by  

wyk adana. Nie budzi zatem najmniejszych w tpliwo ci konieczno  opracowania 

takiego centralnego programu. 

Kolejna kwestia, to odr bno  aplikacji s dowej i prokuratorskiej. Prowadzi ona si  

rzeczy do - cz sto nieuzasadnionego - pomijania lub wyk adania jedynie w 

szcz tkowym zakresie pewnych zagadnie  lub wr cz ca ych bloków tematycznych, 

jako pozornie nieprzydatnych dla danego profilu zawodowego. Przyk adowo, 

wskaza  mo na nieprzywi zywanie na aplikacji s dowej nale ytej wagi do 

znajomo ci przepisów dzia u VII Kodeksu post powania karnego - Post powanie 
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przygotowawcze, na prokuratorskiej za  - do dzia u VIII k.p.k. - Post powanie przed 

dem I instancji, dzia u IX - Post powanie odwo awcze; czy te  przepisów o 

post powaniu egzekucyjnym. W wypadku aplikacji prokuratorskiej, szcz tkowy 

program kszta cenia z zakresu prawa cywilnego prowadzi nawet do powstawania 

sytuacji, w których prokuratorzy maj  problemy z odró nieniem przest pstwa od 

deliktu. 

Odr bno  aplikacji s dowej i prokuratorskiej rodzi nadto - w zwi zku z 

niejednolitym, „subiektywnym” wyk adaniem tych samych instytucji prawa 

materialnego i procesowego - z trudem nierzadko ukrywane animozje pomi dzy 

przedstawicielami poszczególnych organów post powania, co ma negatywny wp yw 

na realizowanie celów procesu, z ewidentn  szkod  spo eczn . Ze wszech miar 

celowe wydaje si  wi c wprowadzenie wspólnej aplikacji s dowo-prokuratorskiej, co 

prowadzi oby równie  do zmniejszenia ogólnych jej kosztów. 

Nale y tak e podkre li , e aplikacje s dowa oraz prokuratorska ró ni  si  w sposób 

zasadniczy od adwokackiej i radcowskiej. Aplikant s dowy albo prokuratorski mo e 

by  bowiem w przysz ci zatrudniony wy cznie w s dzie lub prokuraturze, na 

stanowisku asesora. Je li etatów takich brakuje, musi szuka  zatrudnienia poza 

downictwem i prokuratur . Wtedy, uko czona aplikacja, cho  s y niew tpliwie 

zwi kszeniu jego kwalifikacji, nie uprawnia go jednak do wykonywania adnego 

innego zawodu prawniczego. Poniewa  zawody s dziego i prokuratora nie s  

zawodami wolnymi, kszta cenie nadmiernej liczby takich aplikantów nie le y w 

interesie ani ich samych, ani s downictwa i prokuratury. Po pierwsze, prowadzi to do 

obni enia poziomu kszta cenia, po drugie za , powoduje zb dne koszty i nie przynosi 

wymiernych efektów wymiarowi sprawiedliwo ci. 

Reasumuj c, wypada stwierdzi , e obecny model aplikacji prowadzi do 

„nadprodukcji” - w znacznej mierze nienale ycie przygotowanych - egzaminowanych 

aplikantów s dowych i prokuratorskich. Niezb dne jest zatem sprawienie, by 

przysz a aplikacja s dowo-prokuratorska sta a si  kszta ceniem elitarnym, które 

ko czy yby corocznie osoby doskonale przygotowane do zawodu, w liczbie 

odpowiadaj cej zasadniczo (aktualnym w danym czasie) mo liwo ciom kadrowym 

downictwa i prokuratury. 
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Za enia modelu 

Przedstawiamy poni ej ogólne za enia proponowanego modelu aplikacji s dowo - 

prokuratorskiej. Poszczególne kwestie zostan  bli ej omówione w cz ci 

„Zagadnienia szczegó owe”. 

1. Przyjmuje si  model jednolitej aplikacji s dowo-prokuratorskiej, co 

dotyczy ca ego jej toku, tj. rekrutacji, nauczania i egzaminów (zarówno tych w trakcie 

aplikacji, jak i ko cowego). Ma to dwa cele. Pierwszy z nich jest ci le praktyczny. 

Wiedza potrzebna s dziom i prokuratorom coraz bardziej si  uniformizuje. 

Prokuratorzy, zw aszcza w zwi zku z przest pczo ci  gospodarcz 1, poza prawem 

karnym powinni zna  dobrze równie  inne ga zie prawa. Wielu za  s dziów, którzy 

rozpoznaj  sprawy zarówno karne, jak i cywilne, powinno si  doskonale orientowa  

równie  w problematyce post powania przygotowawczego (jego ocena, czynno ci 

dowe w post powaniu przygotowawczym). Drugim celem unifikacji obu aplikacji 

jest natomiast d enie do ujednolicania kwalifikacji przedstawicieli wszystkich 

zawodów prawniczych, na pocz tek s dziów i prokuratorów, tak by doprowadzi  do 

zwi kszenia mo liwo ci przep ywu pomi dzy tymi zawodami. 

2. Celem aplikacji s dowo-prokuratorskiej jest kszta cenie przysz ych kadr 

dziowskich i prokuratorskich stosownie do aktualnych i perspektywicznych 
potrzeb s downictwa i prokuratury, nie za  podwy szanie kwalifikacji 
zawodowych prawników, bez zwi zku z takimi potrzebami. Resort sprawiedliwo ci 

nie powinien, zw aszcza na w asny koszt, kszta ci  prawników, którzy zasilaliby 

nast pnie prywatny sektor us ug prawniczych, albo znajdowali inne zatrudnienie, 

oboj tne dla resortu. Mo na wprawdzie rozwa  odp atne prowadzenie pewnego 

rodzaju kursów dokszta caj cych, nie jednak w formie aplikacji. 

3. Rezygnuje si  zatem z zarówno aplikacji etatowej, jak i pozaetatowej w 

ich obecnych formach. Za zerwaniem z dotychczasowym modelem aplikacji 

                                                
1 Z bada  IWS wynika, e prokuratorzy nie radz  sobie cz sto w sprawach o przest pstwa 

gospodarcze, gdy  nie znaj  nawet podstaw prawa gospodarczego, w tym bankowego, 

podatkowego, prawa o papierach warto ciowych, o rachunkowo ci i ubezpieczeniach, czy 

cho by prawa upad ciowego. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 8 

pozaetatowej przemawiaj  dwa wzgl dy. Po pierwsze, aplikanci pozaetatowi, po 

zdaniu egzaminu, nie s  najcz ciej zatrudniani ani w s downictwie, ani w 

prokuraturze, a tym samym resort sprawiedliwo ci nie powinien by  zainteresowany 

ich kszta ceniem (patrz pkt 2). Po drugie, aplikacja pozaetatowa nie prowadzi do 

uzyskania wiedzy i umiej tno ci takich samych, jak w wypadku etatowej, jest wi c 

form  kszta cenia zdecydowanie gorsz , a daj  - co nale y szczególnie podkre li  

- te same uprawnienia. Rezygnuje si  równie  z dotychczasowej postaci aplikacji 

etatowej, w zwi zku z przej ciem na form  stypendiów, to za  wi e si  z zasad  

konkurencyjno ci (patrz pkt 5). 

4. Zak ada si  centralizacj  aplikacji s dowo - prokuratorskiej, pod 

wzgl dem zarówno organizacyjnym, jak i merytorycznym, zdecentralizowane bowiem 

prowadzenie aplikacji - jak odbywa si  to obecnie - prowadzi do powstawania 

znacznych, niepo danych ró nic w poziomie kszta cenia, a tak e stwarza 

niebezpiecze stwo nadu . Wydatne ograniczenie liczby aplikantów (w zwi zku z 

przyj ciem ogólnej zasady, e ma ona odpowiada  obecnym oraz przysz ym 

potrzebom wymiaru sprawiedliwo ci) jest warunkiem realno ci scentralizowanego 

modelu aplikacji. Centralizacja - pod wzgl dem organizacyjnym - oznacza z kolei 

dzia anie najwy ej kilku o rodków kszta cenia. 

5. Przyjmuje si  zasad  konkurencyjno ci. Zasada ta przejawia si  we 

wszystkich etapach, to jest rekrutacji, kszta cenia i sprawdzania nabytej wiedzy. 

Zgodnie z t  zasad , przyj cie na aplikacj  nast puje po z eniu konkursowego 
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egzaminu2 (na aplikacj  s dowo - prokuratorsk  dostaj  si  jedynie te osoby, które 

uzyska y na egzaminie najlepsze oceny, z niewielkiej liczby pozosta ych tworzy si  

kadr  rezerwow )3. W trakcie aplikacji, zasada konkurencyjno ci przejawia si  

przede wszystkim w okresowych egzaminach, w wyniku których mo na utraci  status 

aplikanta albo uzyska  lub utraci  stypendium4. Pierwszy semestr (w trakcie którego 

aplikanci nie otrzymuj  stypendium) s y w istocie do dalszej, precyzyjniejszej ju  

selekcji kandydatów do zawodów s dziego i prokuratora. 

6. Zak ada si , e ka dy aplikant ma bardzo dobrze opanowan  wiedz  
obj  programem nauczania na studiach prawniczych. W konsekwencji, 

aplikanci nie tylko ucz  si  wykorzystywania nabytej na studiach wiedzy, tj. 

stosowania prawa, lecz równie  poznaj  praktyczne aspekty wykonywania zawodu 

(np. czynno ci procesowe, utrzymywanie porz dku w sali rozpraw, sposoby 

przes uchiwania wiadków). Kszta cenie teoretyczne ogranicza si  za  do obszarów 

wiedzy spoza programu studiów prawniczych (organizacja i merytoryczne 

przygotowywanie referatu s dziego, elementy psychologii, zarz dzania, ekonomii), 

lub takich, które w trakcie studiów nie s  wyk adane w stopniu wystarczaj cym (np. 

                                                
2 Np. w Hiszpanii, na aplikacj  s dow  zdaje corocznie oko o 5 tys. osób, przyj tych za  

zostaje oko o 200-250, czyli zaledwie 4-5% (równie  w zale no ci od potrzeb etatowych 

downictwa, uzgadnianych z ministrem finansów). Warto doda , e zgodnie z informacj  

uzyskan  od przedstawicieli hiszpa skiej szko y dla aplikantów s dowych, aby móc marzy  o 

zdaniu egzaminu wst pnego, trzeba si  uczy  - ju  po uko czeniu studiów prawniczych - co 

najmniej cztery lata, po wi caj c na to ca y czas (nie da si  tego osi gn  równocze nie 

pracuj c). Egzamin jednego kandydata trwa dwa dni. Dzia a równocze nie 15 komisji, które 

pracuj  przez oko o 40 dni. Aplikacja trwa dwa lata, w tym jeden rok zaj  seminaryjnych o 

ukierunkowaniu praktycznym i jeden rok praktyk w poszczególnych jednostkach wymiaru 

sprawiedliwo ci. Wszystko to oznacza, e s dzi  mo na zosta  najwcze niej w wieku 31 - 

32 lat (5 lat studiów, 4 lata przygotowywania si  do egzaminu wst pnego i dwa lata aplikacji). 

3 Zespó  opowiedzia  si  za egzaminem wst pnym na aplikacj , nie za  konkursem 

dyplomów, czy punktowaniem stopni uzyskanych na studiach prawniczych, bowiem te same 

oceny otrzymane w renomowanej uczelni nie s  równorz dne z uzyskanymi w mniej 

renomowanej. 

4 Stypendium, w przeciwie stwie do wynagrodzenia wynikaj cego z umowy o prac , mo na 

bowiem przyznawa  i cofa , bez konieczno ci stosowania si  do rygorów Kodeksu pracy. 
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orzecznictwo S du Najwy szego i s dów apelacyjnych, prawo europejskie, przebieg 

rozprawy). Kszta cenie „teoretyczne”, tj. seminaria, nale y równie  prowadzi  pod 

tem praktycznym tj. w formie omawiania specjalnie dobranych casusów. 

Warunkiem pomy lnej realizacji programu jest przyj cie zasady, e aplikant 

wykonuje te tylko czynno ci, dzi ki którym czego  si  uczy, nie mo na natomiast 

wykorzystywa  go do zast powania pracowników sekretariatu. 

7. Aplikacja s dowo - prokuratorska trwa trzy i pó  roku. Mo na mie  

wprawdzie w tpliwo , czy okres ten nie jest zbyt krótki, wydaje si  jednak, e przy 

rygorystycznym przestrzeganiu podstawowego wymogu wst pnego, którym jest 

wykazanie si  przez kandydata znajomo ci  ca ej wiedzy przekazywanej w trakcie 

studiów, okres taki staje si  wystarczaj cy do opanowania praktycznych aspektów 

przysz ego zawodu. Nie mo na za  wymaga , by m ody cz owiek nie mia  - znacznie 

ej ni  obecnie - pewno ci zatrudnienia i mo liwo ci osi gania dochodu5. 

8. Obowi zkiem kierownictwa aplikacji jest zapewnienie aplikantowi jak 

najwy szej jako ci kszta cenia. Niezale nie od poszczególnych patronów, aplikant 
powinien mie  sta ego konsultanta (s dziego albo prokuratora), zajmuj cego si  

nim przez ca y czas trwania aplikacji, nadzoruj cego jego post py w nauce, a 

jednocze nie u atwiaj cego pokonywanie ewentualnych trudno ci natury 

organizacyjnej. Opiekunem takim powinna by  osoba maj ca do tego odpowiednie 

predyspozycje. Nale y zatem stworzy  precyzyjny system wy aniania konsultantów i 

zapewni  im nale yte wynagrodzenie za trud sprawowania tej funkcji. 

9. W kszta ceniu aplikantów mog  bra  udzia  wy cznie najlepsi s dziowie 

i prokuratorzy, przy czym nie chodzi tu tylko o poziom wiedzy merytorycznej, lecz 

równie  o zdolno ci dydaktyczne. Kandydaci na konsultantów i wyk adowców 

powinni by  wy aniani przez samorz dy i zatwierdzani centralnie. Funkcje te winny 

by  sprawowane odp atnie. Wyk adowcy (tj. osoby prowadz ce seminaria) mog  si  

rekrutowa  z puli ogólnokrajowej i prowadzi  zaj cia równie  w innych o rodkach. 

                                                
5 W kwestii d ugo ci trwania aplikacji zespó  by  wyj tkowo podzielony. Opowiadano si  za 

aplikacj  zarówno 3- jak i 4-letni . Propozycja 3,5 roku jest wi c wynikiem kompromisu. 

Gdyby jednak zapad a decyzja, e aplikacja, tak jak dotychczas, ma trwa  3 lata, 

przedstawiony poni ej program kszta cenia musia by ulec odpowiednim modyfikacjom. 
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Nie dotyczy to oczywi cie patronów i konsultantów, którzy musz  pochodzi  z 

jednostki, w której aplikant odbywa praktyk . 
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Zagadnienia szczegó owe 

System egzaminów 

Egzamin wst pny obejmowa by dwa etapy. Pierwszy, to test6. Suma uzyskanych 

punktów by aby przeliczana na ocen . Osoby, które otrzyma y co najmniej 80% 

mo liwych do uzyskania punktów, by yby dopuszczane do egzaminu ustnego. 

Spo ród kandydatów, którzy i na tym etapie otrzymali ocen  co najmniej dobr , 

aplikantami zostawa yby osoby, które uzyska y najwy sz redni  ocen z obu cz ci 

egzaminu7. 

Ca a aplikacja by aby podporz dkowana zasadzie konkurencyjno ci. Od drugiego 

semestru zaczyna by dzia  system stypendialny, uwarunkowany pozytywnym 

zaliczeniem wszystkich egzaminów w poprzednim semestrze (60% mo liwych do 

uzyskania punktów z ka dego egzaminu) oraz uzyskaniem cznie co najmniej 85% 

mo liwych punktów. W pierwszym semestrze aden aplikant nie otrzymywa by wi c 

stypendium, nast pnie za , do ko ca aplikacji, zale oby to od osi ganych wyników. 

Osoby, które w danym semestrze nie spe ni yby tych kryteriów, traci yby stypendium 

na nast pny semestr. 

Niezb dne jest jednak zagwarantowanie zatrudnienia tym aplikantom, którzy w toku 

aplikacji uzyskali cznie, z wszystkich egzaminów, np. 90 % punktów. Dotyczy oby to 

zatem tak e tych, którzy nie otrzymywali stypendium we wszystkich semestrach 

aplikacji. Na przyk ad, gwarancj  zatrudnienia uzyska aby osoba, która w czterech 

semestrach zdoby a 100% punktów, w dwóch za  tylko po 70%. 

                                                
6 Niektórzy cz onkowie zespo u opowiedzieli si  za przeprowadzaniem wy cznie pisemnego 

egzaminu wst pnego, w formie testu, gdy  jest on najbardziej obiektywny. Przewa  jednak 

pogl d, e gwoli lepszego poznania w ciwo ci intelektualnych i osobistych kandydatów, 

wskazane jest przeprowadzanie równie  egzaminu ustnego. 

7 Nale y tak e rozwa  kwesti  przeprowadzenia ju  po egzaminie, a przed przyj ciem na 

aplikacj , oceny spe niania warunku okre lonego w art. 61 § 1 pkt 4 u.s.p. lub art. 14 ust. 1 

pkt 4 ustawy o prokuraturze. 
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Egzaminy okresowe przeprowadza yby regionalne komisje egzaminacyjne 

powo ywane przez ministra sprawiedliwo ci na wniosek dyrektorów o rodków 

seminaryjnych, jednocze nie we wszystkich o rodkach. 

Egzamin ko cowy przeprowadza aby jedna, centralna komisja powo ywana przez 

ministra sprawiedliwo ci spo ród cz onków komisji regionalnych. 

Tematyka egzaminacyjna - pion karny 

Pierwszy egzamin (po I semestrze): 

Cz  pisemna 

- Sporz dzenie aktu oskar enia, a nadto wybranych postanowie  odnosz cych 

si  do post powania przygotowawczego (tak prokuratorskich, jak i z zakresu 

czynno ci s dowych tego post powania) na podstawie akt wybranych spraw. 

- Rozwi zywanie na pi mie casusów odnosz cych si  do przepisów 

post powania przygotowawczego oraz prawa materialnego: karnego, 

wykrocze , skarbowego (cz  ogólna). 

Cz  ustna 

- Po wi cona przepisom post powania przygotowawczego oraz prawa karnego 

materialnego (cze  ogólna), a tak e przepisom ustrojowym i organizacyjnym 

organów ochrony prawnej. 

Drugi egzamin (po II semestrze): 

Cz  pisemna 

- Sporz dzenie wyroku s du pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem, a nadto 

wybranych orzecze  odnosz cych si  do post powania s dowego na 

podstawie akt wybranych spraw. 

- Rozwi zywanie na pi mie casusów odnosz cych si  do przepisów 

post powania s dowego w pierwszej instancji oraz prawa materialnego: 

karnego, karnego wykonawczego, wykrocze , skarbowego (cze  

szczególna). 
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Cz  ustna 

- Po wi cona przepisom post powania s dowego pierwszej instancji oraz 

prawa karnego materialnego (cze  szczególna) i karnego wykonawczego. 

Trzeci egzamin (po III semestrze): 

Cz  pisemna 

- Sporz dzenie wyroku s du odwo awczego wraz z uzasadnieniem, a nadto 

wybranych rodków zaskar enia, tak zwyk ych (apelacje, za alenia), jak i 

nadzwyczajnych (kasacje) na podstawie akt wybranych spraw. 

- Rozwi zywanie na pi mie casusów odnosz cych si  do przepisów 

post powania s dowego odwo awczego oraz rodków zaskar enia. 

Cz  ustna 

- Po wi cona przepisom post powania s dowego odwo awczego oraz o 

nadzwyczajnych rodkach zaskar enia. 

W poszczególnych latach aplikacji proponujemy równie  wprowadzenie systemu 

zalicze  z zaj  warsztatowych (np. ogl dziny miejsca zdarzenia, posiedzenie w 

przedmiocie tymczasowego aresztowania itd.). Wyniki takich zalicze  by yby brane 

pod uwag  przy egzaminach cz ciowych.  

Tematyka egzaminacyjna - pion cywilny 

Pierwszy egzamin (po I semestrze) 

dzie si  on odbywa  po zako czeniu praktyki w wydziale cywilnym procesowym i 

wydziale cywilnym nieprocesowym s du rejonowego i po omówieniu na zaj ciach 

seminaryjnych problematyki prawa materialnego oraz post powania cywilnego w 

cz ci procesowej i nieprocesowej (bez post powania egzekucyjnego i 

mi dzynarodowego post powania cywilnego). 
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Cz  pisemna 

- Wydanie wyroku w sprawie, w której roszczenie oparte jest na przepisach 

Kodeksu cywilnego oraz jego uzasadnienie, na podstawie akt s dowych. 

- Wydanie merytorycznego postanowienia w sprawie prowadzonej w trybie 

nieprocesowym, z uzasadnieniem, z zakresu prawa rzeczowego (z wyj tkiem 

spraw wieczystoksi gowych) i prawa spadkowego, na podstawie akt 

dowych. 

- Rozstrzygni cie, z uzasadnieniem, problemu procesowego (zwrot pozwu, 

odrzucenie powództwa, zawieszenie post powania, zabezpieczenie 

powództwa). 

Cz  ustna egzaminu - zakres tematyczny jak wy ej 

Drugi egzamin (po II semestrze) 

dzie si  on odbywa  po zako czeniu praktyki w wydziale gospodarczym s du 

rejonowego i wydziale gospodarczym I instancji s du okr gowego, oraz po odbyciu 

praktyki w wydziale ksi g wieczystych i wydziale rejestrowym, tak e po omówieniu 

na zaj ciach seminaryjnych problematyki prawa gospodarczego (ze szczególnym 

uwzgl dnieniem Kodeksu spó ek handlowych oraz prawa ksi g wieczystych). 

Cz  pisemna 

- Wydanie wyroku w sprawie gospodarczej, z uzasadnieniem, na podstawie akt 

dowych. 

- Wydanie merytorycznego postanowienia, z uzasadnieniem, w sprawie 

wieczystoksi gowej lub rejestrowej. 

Cz  ustna - zakres tematyczny jak wy ej 

Trzeci egzamin (po III semestrze) 

dzie si  on odbywa  po zako czeniu praktyki w wydziale rodzinnym, s dzie pracy i 

wydziale ubezpiecze  spo ecznych oraz po omówieniu na seminariach stosownych 

dzia ów prawa. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 16 

- Wydanie wyroku w sprawie rodzinnej (z wy czeniem spraw rozwodowych), z 

uzasadnieniem. 

- Wydanie wyroku w sprawie ze stosunku pracy, z uzasadnieniem. 

- Wydanie wyroku w sprawie dotycz cej ubezpieczenia spo ecznego, z 

uzasadnieniem. 

Cz  ustna - zakres tematyczny jak wy ej 

Pozosta e egzaminy (zarys tematyki) 

- Zagadnienia logiki prawniczej oraz problematyka wyk adni prawa. 

- Elementy psychologii (rozwi zywanie konfliktów, mediacja mi dzy stronami, 

radzenie sobie w sytuacjach stresowych). 

- Elementy zarz dzania (np. kierowanie ruchem spraw, optymalizacja 

obci enia prac ). 

- Elementy ekonomii (finanse, rachunkowo ). 

- Zasady etyki zawodowej8. 

Egzamin ko cowy 

Egzamin ko cowy powinien obejmowa  ca  zagadnie  nauczanych w toku 

aplikacji, w formie zarówno zaj  seminaryjnych, jak i praktycznych. Nale y 

rozwa , czy nie powinien on mie , mi dzy innymi, formy symulacji szeregu 

rozpraw s dowych, gdzie egzaminowany by by oceniany z praktycznych umiej tno ci 

prowadzenia rozprawy i orzekania oraz popierania oskar enia9. 

                                                
8 Nie przewiduje si  natomiast odr bnych egzaminów z prawa europejskiego. Jego elementy 

maj  stanowi  integraln  cz  materia u, którego znajomo  bada si  w ramach egzaminów 

z poszczególnych ga zi prawa 

9 Niektórzy cz onkowie zespo u byli jednak zdania, e wobec istnienia ca ego systemu 

egzaminów sk adanych w trakcie aplikacji, egzamin ko cowy nie jest ju  potrzebny. 

Pozostaje to kwesti  do rozwa enia. 
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Zaj cia praktyczne i seminaryjne 

Podobnie jak dotychczas, aplikacja powinna si  sk ada  z praktyk, pod kierunkiem 

patronów, oraz z zaj  seminaryjnych. 

Zaj cia praktyczne 

Praktyka polega na wykonywaniu przez aplikanta tych czynno ci, których znajomo  

jest niezb dna ka demu s dziemu czy prokuratorowi. W zwi zku z tym, do aplikanta 

nale y: 

- zapoznawanie si  z metodyk  pracy patrona poprzez uczestnictwo w 

posiedzeniach s dowych, zw aszcza w rozprawach, jak równie  w innych 

czynno ciach s dziowskich i prokuratorskich, oraz - stopniowo - samodzielne 

przygotowywanie projektów protoko ów, zarz dze , postanowie  i wyroków, w 

tym uzasadnie , a nast pnie omawianie ich z patronem; wyja nianie z 

patronem zagadnie  prawnych; 

- zapoznanie si  ze stosowaniem regulaminu i instrukcji s dowej oraz 

odpowiednio regulaminu i instrukcji prokuratury przez s dziego / prokuratora, 

a tak e przez sekretariat. Poznawanie pracy sekretariatu poszczególnych 

wydzia ów nie powinno jednak trwa  d ej, ni  jest to konieczne do nauczenia 

si  przysz ej pracy s dziego i prokuratora (np. wykonywanie zarz dze  

dziego zwi zanych z uzupe nieniem braków formalnych pisma lub wniosku 

w post powaniu cywilnym, zasady i sposób prowadzenia repertoriów oraz 

innych ksi g s dowych i prokuratorskich oraz elektronicznej ewidencji spraw). 

Absolutnie niedopuszczalne jest natomiast wykorzystywanie aplikanta do 

pracy w sekretariacie celem uzupe niania w ten sposób braków kadrowych. 

Proponujemy przedstawiony poni ej uk ad oraz czas trwania praktyk w 

poszczególnych jednostkach organizacyjnych s dów i prokuratur (odr bnie w pionie 

karnym i cywilnym). 
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Praktyki - pion karny 

d rejonowy - wydzia  karny      - 4 miesi ce; 

d okr gowy - wydzia  karny odwo awczy (lub s d apelacyjny) - 1 miesi c;  

d okr gowy - wydzia  karny      - 1 miesi c; 

d okr gowy - wydzia  penitencjarny, w tym zak ad karny  - 1 miesi c; 

d rejonowy - sekcja wykonawcza     - 1 miesi c;  

prokuratura rejonowa       - 4 miesi ce; 

prokuratura okr gowa - wydzia ledczy     - 1 miesi c; 

prokuratura okr gowa - wydzia  nadzoru nad 

post powaniem przygotowawczym     - 1 miesi c; 

d rejonowy - wydzia  grodzki10      - 3 miesi ce; 

Praktyki - pion cywilny 

wydzia  cywilny procesowy s du rejonowego    - 3 miesi ce 

wydzia  cywilny nieprocesowy s du rejonowego11   - 2 miesi ce 

wydzia  ksi g wieczystych s du rejonowego    - 2 miesi ce 

wydzia  gospodarczy s du rejonowego     - 2 miesi ce 

wydzia  gospodarczy s du okr gowego I instancji   - 2 miesi ce 

wydzia  rejestrowy s du okr gowego I instancji   - 1 miesi c 

wydzia  pracy s du okr gowego I instancji    - 2 miesi ce 

wydzia  rodzinny (s d rodzinny - problematyka k.r.o oraz ustawy o post powaniu w 

sprawach nieletnich) 

I instancja (s d rejonowy)       - 2 miesi ce 

I instancja s du okr gowego      - 1 miesi c 

wydzia  ubezpiecze  spo ecznych - s d rejonowy   - 1 miesi c 

                                                
10 Praktyka w wydziale grodzkim powinna trwa  trzy miesi ce, o ile wydzia  ten orzeka by w 

pe nym zakresie spraw wynikaj cym z tre ci art. 13 ustawy - Prawo o ustroju s dów 

powszechnych. 

11 Tam, gdzie wydzia y takie istniej . W s dach, w których brak jest podzia u na wydzia y 

procesowe i nieprocesowe - 5 miesi cy w wydziale cywilnym s du rejonowego. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 19 

wydzia  ubezpiecze  spo ecznych s d okr gowy I instancja  - 1 miesi c 

wydzia  apelacyjny s du okr gowego 

- sprawy cywilne        - 2 miesi ce 

wydzia  apelacyjny s du okr gowego (lub s d apelacyjny) 

- sprawy gospodarcze       - 2 miesi ce 

wydzia  apelacyjny w sprawach pracy 

(s d okr gowy)        - 1 miesi c 

Praktyki w s dach i prokuraturach ni szego rz du powinny by  odbywane przed 

praktykami w jednostkach wy szego rz du. Zasada ta, cho  wydaje si  oczywista, 

nie jest obecnie przestrzegana. 

Zaj cia seminaryjne 

Przy ustalaniu programu zaj  seminaryjnych nale y si  kierowa  przede wszystkim 

zasad , e osoba przyj ta na aplikacj  zna bardzo dobrze prawo w zakresie 

programu studiów prawniczych. Z tego wzgl du, kszta cenie teoretyczne powinno si  

ogranicza  do problematyki nie uwzgl dnionej na studiach lub wyk adanej tam w zbyt 

skim zakresie. Dobra znajomo  prawa pozwala w zasadzie na zrezygnowanie z 

omawiania na zaj ciach podstawowych kwestii teoretycznych oraz skoncentrowanie 

si  na zagadnieniach stosowania prawa, w oparciu o specjalnie dobrane przez 

wyk adowców przyk ady, zaczerpni te z post powa  s dowych i prokuratorskich. 

Dotyczy to w szczególno ci nauczenia aplikanta: 

- stosowania norm prawnych w danym stanie faktycznym i wyk adni; oraz  

- stosowania zasady koncentracji materia u dowodowego i eliminowania z 

praktyki s dowej wyznaczania zb dnych terminów rozpraw. 

W kwestiach procesowych, zaj cia seminaryjne powinny by  po wi cone przede 

wszystkim praktycznym aspektom metodyki pracy s dziego i prokuratora w 

sprawach karnych, o wykroczenia, cywilnych procesowych i nieprocesowych, 

gospodarczych, oraz pracy i ubezpiecze  spo ecznych, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem post powania dowodowego, w tym zw aszcza umiej tno ci 

przes uchiwania wiadków i stron, korzystania z opinii bieg ych oraz utrwalania tych 

dowodów. Nieodzowne jest równie  uwzgl dnienie odmienno ci post powa  
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odr bnych w procedurze cywilnej oraz uproszczonego - w karnej. Zaj cia powinny 

by  prowadzone w oparciu o specjalnie pod tym k tem dobrane akta spraw. 

W trakcie zaj  seminaryjnych, przy omawianiu stosownych dzia ów prawa, 

niezb dne jest te  szerokie nawi zywanie do konstrukcji prawa europejskiego, w 

tym zw aszcza do rozporz dze  Rady Unii Europejskiej. 

ród zagadnie  omawianych na seminariach winny si  równie  znale  elementy 

logiki prawniczej, psychologii (rozwi zywanie konfliktów, mediacja mi dzy stronami, 

radzenie sobie w sytuacjach stresowych, sposoby przes uchiwania uczestników 

post powania), zarz dzania (kierowanie ruchem spraw, gospodarowanie zasobami 

ludzkimi) oraz ekonomii (finanse, rachunkowo ). 

W trakcie seminariów nale y te  przeprowadza  symulowane rozprawy, z podzia em 

ról uczestników post powania mi dzy aplikantów. Pozwala to, mi dzy innymi, uczy  

przestrzegania powagi sali rozpraw, granic wolno ci s owa, a tak e popierania 

oskar enia, zachowania s dziego przewodnicz cego, kierowania rozpraw , itp. 

Seminaria powinny by  wzbogacone wyk adami go cinnymi wybitnych 

przedstawicieli nauki i praktyki (profesorowie prawa, s dziowie S du Najwy szego, 

specjali ci w dziedzinach prawa, których znajomo  jest rzadka). 

Organizacja zaj  seminaryjnych 

Zak adamy dzia anie czterech regionalnych o rodków seminaryjnych12, cznie dla 

oko o 200 aplikantów na ka dym roku13. Nabór w poszczególnych latach powinien 

                                                
12 W obiektach Ministerstwa Sprawiedliwo ci, takich jak np. o rodek w Popowie pod 

Warszaw . 

13 Liczba 200 osób na ka dym z 3 lat aplikacji (a wi c cznie 600 aplikantów) jest tylko 

przyk adowa. Wynika ona z analizy dotychczasowych trendów je li idzie o przyrost etatów 

asesorskich. Poniewa  przyj li my generaln  zasad , e liczba aplikantów ma by  zbli ona 

do mo liwo ci i potrzeb etatowych wymiaru sprawiedliwo ci, mo e si  ona zmienia  (by  

wy sza, ale tak e - co bardziej prawdopodobne - ni sza, ni  zak adana przez nas). Nale y 

bowiem pami ta , e Polska ju  obecnie zalicza si  do krajów europejskich o najwi kszej 

liczbie zarówno s dziów, jak i prokuratorów i dalsze jej zwi kszanie wydaje si  niewskazane, 
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by  oparty na pi cioletnim - rokrocznie aktualizowanym - planie potrzeb etatowych 

resortu. Zaj cia seminaryjne odbywa yby si  w tygodniowych blokach, a tym samym 

w ka dym tygodniu bra oby w nich udzia  50 aplikantów w ka dym z czterech 

rodków, w jednej b  dwóch grupach. 

Przyj cie takiego modelu organizacyjnego powinno zapewni  wyrównanie poziomu 

kszta cenia w porównaniu ze stanem obecnym, a tak e dawa  znacznie lepsze 

mo liwo ci przygotowania merytorycznego przysz ych kadr s dziowsko-

prokuratorskich. 

Konsultanci i wyk adowcy 

Jak ju  niejednokrotnie wspominano, dotychczasowe wyniki kszta cenia aplikantów - 

zarówno s dowych, jak i prokuratorskich - nale y uzna  za zdecydowanie 

niezadowalaj ce. Teza ta nie wymaga nawet szerszego uzasadnienia. Ka dy praktyk 

stykaj cy si  z efektami samodzielnych dzia  asesorów s dowych i prokuratorskich 

potwierdzi, e wi kszo  z nich nie jest nale ycie przygotowana do wykonywania 

zawodu. 

Nie dotyczy to rzecz jasna, wszystkich. Ci, którzy wyró niaj  si  poziomem wiedzy i 

opanowaniem warsztatu zawodowego, zawdzi czaj  to nie tylko w asnym 

zdolno ciom i wyt onej nauce, lecz tak e w du ym stopniu temu, e uda o im si  

trafi  pod opiek  patronów reprezentuj cych wysoki poziom zawodowy, którzy 

ponadto chcieli i potrafili przekaza  aplikantom swoj  wiedz  i do wiadczenie. 

Poziom merytoryczny s dziów wyznaczonych do pe nienia funkcji konsultantów 

asesorów wp ywa wyra nie na post py i efekty pracy tych ostatnich. Okaza o si , e 

pomys  ustanowienia funkcji konsultantów dla asesorów by  bardzo dobry, pod 

                                                                                                                                                   
wr cz niepo dane. Sposobów usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo ci 

nale y poszukiwa  przede wszystkim we wzro cie liczebno ci kadry administracyjno-

pomocniczej (chodzi przede wszystkim o asystentów s dziów oraz referendarzy), nie za  w 

ustawicznym zwi kszaniu liczby etatów s dziów i prokuratorów, co jest, po pierwsze, bardzo 

kosztowne, po drugie za  prowadzi do nieuchronnej deprecjacji rangi tych - w za eniu 

elitarnych - zawodów prawniczych. 
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warunkiem wszak e, e s dzia wyznaczony do tej funkcji sam reprezentuje wysoki 

poziom zawodowy i anga uje si  w wykonywanie powierzonego mu zadania. 

Rozwi zanie takie nale oby wi c przenie  tak e na wcze niejszy etap 

przygotowania zawodowego tj. na okres aplikacji. Niezale nie od patronów 

sprawuj cych okresowo piecz  nad aplikantami w danej jednostce s du lub 

prokuratury, nale y powo  równie  sta ych konsultantów. Konsultant by by 

zobowi zany do sprawowania pieczy merytorycznej nad aplikantem oraz czuwania 

nad prawid owym przebiegiem aplikacji, w ca ym jej toku. Powinien on dba  o rozwój 

zawodowy podopiecznego, udziela  indywidualnych konsultacji, wskazywa  drogi 

samokszta cenia, wspiera  aplikanta psychicznie i organizacyjnie, a w razie potrzeby 

interweniowa  - gdyby okaza o si , e przebieg aplikacji nie odpowiada wymogom 

formalnym b  merytorycznym. 

Rol  konsultanta - przy za eniu nale ytego wykonywania tej funkcji - trudno jest 

przeceni . Mo na by j  okre li  jako rol  mistrza wprowadzaj cego ucznia w arkana 

wiedzy i sztuki zawodowej. Du e znaczenie mia oby ponadto zwi zanie opiekuna z 

aplikantem przez okres ca ej aplikacji, a w przypadku powo ania na stanowisko 

asesora - tak e asesury, je li wybrany przez absolwenta aplikacji profil zawodowy 

by by zgodny z dziedzin  prawa reprezentowan  przez konsultanta. 

Poziom przygotowania zawodowego aplikantów zale y jednak tak e od jako ci zaj  

seminaryjnych. Wida  wyra nie, e aplikanci s  na ogó  lepiej przygotowani z 

przedmiotów, z których wyk ady prowadzi y osoby ciesz ce si  w danej dziedzinie 

autorytetem, powa nym dorobkiem zawodowym, naukowym i publicystycznym, a 

nadto wykazuj ce zdolno ci dydaktyczne. 

Powy sze konstatacje prowadz  do trzech zasadniczych wniosków: 

- po pierwsze, nale y ustanowi  funkcj  indywidualnych opiekunów aplikantów 

czyli konsultantów; 

- po drugie, adne zmiany formu y aplikacji nie przynios  po danych efektów, 

je eli nie zapewni si  odpowiednio wysokiego poziomu zawodowego i 

dydaktycznego osób prowadz cych z aplikantami zaj cia teoretyczne 

(seminaria); 
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- po trzecie, celem wyeliminowania przypadkowo ci w doborze zarówno 

konsultantów, jak i wyk adowców, musi dzia  jasno okre lony system ich 

rekrutacji i weryfikacji (patrz poni ej „Tryb powo ywania...”). 

Tryb powo ywania kadry szkoleniowej 

Decyzje o powo ywaniu dyrektorów o rodków seminaryjnych - którzy byliby 

zatrudnieni (oddelegowani) w Ministerstwie Sprawiedliwo ci - nale y odda  w r ce 

ministra sprawiedliwo ci dzia aj cego na wniosek dyrektora Centrum - Departamentu 

Szkolenia MS, który przedstawia by kandydatów wy onionych przez organy 

samorz du s dziowskiego i prokuratorskiego. 

Wyk adowców, konsultantów oraz patronów powo ywa by dyrektor centrum, równie  

spo ród kandydatów wy onionych przez organy samorz du s dziowskiego lub 

prokuratorskiego. 

Przydzia u aplikantów do konkretnych patronów (spo ród kandydatów powo anych 

przez dyrektora centrum) dokonywa by prezes s du okr gowego lub prokurator 

okr gowy, w którego okr gu aplikant odbywa praktyk . 

Ka dym z czterech14 regionalnych o rodków seminaryjnych zarz dza by dyrektor, 

powo ywany na czteroletni  kadencj . 

Do obj cia tego stanowiska móg by kandydowa  ka dy s dzia i prokurator, 

spe niaj cy okre lone wymagania w zakresie sta u pracy, do wiadczenia 

organizacyjnego i dydaktycznego. Kandydatury musia yby by  szczegó owo 

umotywowane. Dyrektor centrum móg by da  uzupe nienia informacji o 

kandydacie. 

Zast pcy dyrektorów regionalnych o rodków seminaryjnych byliby równie  

powo ywani przez ministra sprawiedliwo ci spo ród tych samych kandydatów, na 

wniosek jednak - powo anego ju  wcze niej - dyrektora. Powinien obowi zywa  

                                                
14 Istnienie czterech regionalnych o rodków seminaryjnych jest jednak rozwi zaniem 

przej ciowym, podyktowanym przede wszystkim wiadomo ci  obecnych ogranicze  

finansowych. Docelowo opowiadamy si  bowiem zdecydowanie za jedn  centraln  „szko  

aplikanck ”. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 24 

parytet zawodów, tzn. gdy dyrektorem regionalnego o rodka seminaryjnego by by 

prokurator, jego zast pc  (albo jednym z zast pców) s dzia (i odwrotnie). 

Przedstawiciele Centrum - Departamentu Szkolenia Ministerstwa Sprawiedliwo ci 

dokonywaliby okresowych wizytacji regionalnych o rodków seminaryjnych oraz 

oceny prawid owo ci przebiegu praktyk aplikanckich. 

Osoby bior ce udzia  w kszta ceniu aplikantów (we wszystkich opisanych wy ej 

formach) powinny by  odpowiednio wynagradzane. Prawid owe kszta cenie 

aplikantów wymaga bowiem po wi cenia temu celowi znacznego czasu i energii. Nie 

mo e wi c by  traktowane jako „kula u nogi”, lecz zaszczytne, a jednocze nie 

odp atne wyró nienie. 

Sk ad komisji egzaminacyjnych 

Struktura osobowa komisji egzaminacyjnych - zarówno centralnej jak i regionalnych - 

powinna kszta towa  si  w ten sposób, aby w ich sk ad wchodzili: 

- dziowie i prokuratorzy, w tym S du Najwy szego i Prokuratury Krajowej; 

- dyrektorzy regionalnych o rodków seminaryjnych (z urz du), b cy zarazem 

przedstawicielami ministra sprawiedliwo ci (wszyscy dyrektorzy w wypadku 

komisji centralnej); 

- przedstawiciel Krajowej Rady S downictwa i przedstawiciel Rady 

Prokuratorów przy prokuratorze generalnym. 

Nale y przyj  zasad , zgodnie z któr  cz onkowie komisji uczestniczyliby w 

egzaminach przeprowadzanych poza o rodkami macierzystymi, tak by unikn  

wszelkich podejrze  o stronniczo . Oczywi cie, nie dotyczy to ko cowego egzaminu 

centralnego. 

 


