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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 25 czerwca 1998 r. 

w sprawie aplikantów sądowych i prokuratorskich. 

Na podstawie art. 113 § 5 i art. 118 ustawy z dnia 
20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów po
wszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, 
poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. 
Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 
oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, 
poz. 679, Nr 117, poz. 751, 752 i 753, Nr 121, poz. 769, 
Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882) oraz art. 91 ust. 5 
i art. 97 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuratu 
rze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70, Nr 105, poz. 509, 
z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz 
z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr 106, 
poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753, Nr 124, poz. 782 
i Nr 141, poz. 944) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przeprowadzania 
konkursu na stanowisko aplikanta sądowego i proku
ratorskiego oraz przebieg aplikacji sądowej i prokura
torskiej. a w szczególności obowiązki związane z zaj 
mowaniem stanowiska aplikanta, zakres egzaminu sę

dziowskiego i prokuratorskiego, sposób powoływania, 
postępowania, wynagradzanie i skład komisji egzami
nacyjnej. a także tryb i zasady mianowania, zwalniania 
i przenoszenia aplikantów. 

§ 2. W odniesieniu do aplikantów prokuratorskich 
i kandydatów na aplikację prokuratorską określone 

w rozporządzeniu kompetencje prezesa sądu apelacyj
nego przysługują odpowiednio prokuratorowi apela
cyjnemu, a kompetencje prezesa sądu wojewódzkiego 
- prokuratorowi wojewódzkiemu. 

§ 3. Zgłoszenia kandydatów na aplikantów przyj 
muje prezes sądu wojewódzkiego w terminie do 
30 maja każdego roku. 

§ 4. 1. Prezes sądu apelacyjnego, mianując aplikan
ta w okręgu danego sądu wojewódzkiego, przydziela 
go jednocześnie, na wniosek prezesa sądu wojewódz
kiego, do określonego sądu rejonowego (prokuratury 
rejonowej). 

2. W toku aplikacji aplikant może być skierowany, 
zgodnie z harmonogramem aplikacji , do innego sądu 
(prokuratury) niż określony w ust. 1. 

§ 5. 1. Zwolnienie aplikanta następuje, jeżeli apli 
kant: 

1) zrzekł się stanowiska, 

2) nie czyni postępów w toku aplikacji, a w szczegól
ności uzyskał dwie negatywne opinie patronów lub 
nie zdał kolokwium, 

3) rażąco narusza obowiązki aplikanta, 

4) został uznany za t rwale niezdolnego do pełnienia 
obowiązków aplikanta. 

2. Zwol nienie aplikanta w wypadkach określonych 
w ust. 1 pkt 2- 4 następuje na wniosek kolegium sądu 
wojewódzkiego, po uprzednim trzymiesięcznym wy
powiedzeniu . 

3. W wypadku określonym w ust. 1 pkt 1 zwolnie
nie aplikanta następuje z dniem określonym w decyzji 
prezesa sądu apelacyjnego. 

§ 6. Prezes sądu apelacyjnego może, na wniosek 
prezesa sądu wojewódzkiego, przenieść aplikanta, na 
jego prośbę, do sądu w okręgu innego sądu wojewódz
kiego, po uzyskaniu zgody prezesa tego sądu. 

§ 7. Akt mianowania na stanowisko aplikanta nie 
wywołuje skutków prawnych w przypadku, gdy oso
ba w nim wymieniona nie zgłosi się do pracy w okre
ślonym tam terminie bez usprawiedliwionej przyczy
ny. 

§ 8. O mianowaniu, zwolnieniu, przeniesieniu apli 
kanta i o braku skutków prawnych aktu mianowania na 
stanowisko aplikanta prezes sądu apelacyjnego zawia
damia Ministra Sprawiedl iwośc i - Prokuratora Gene
ralnego. 

§ 9. Aplikant jest obowiązany: 

1) sumiennie wypełniać obowiązki wynikające ze ślu 

bowania, wykonywać polecenia p rzełożonego, 

dbać w czasie pracy i poza pracą o powagę sądu 
(prokuratury) i instytucji, w której odbywa aplika
cję , 

2) uczestn iczyć w zajęciach szkoleniowych, 

3) stale podnosić poziom swojej wiedzy zawodowej , 
a w szczegól ności zapoznawać się z czynnościami 
sędziego (prokuratora) i pracą sekretariatu. 

§ 10. 1. Zadania aplikanta i sposób ich wykonania 
określają osoby kierujące jego szkoleniem . 
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2. Jeżeli wymagają tego względy służbowe, apli
kant jest obowiązany wykonywać czynności także poza 
miejscem urzędowania sądu , prokuratury lub instytu
cji, w której odbywa aplikację. 

§ 11. 1. Aplikant bez zgody prezesa sądu wojewódz
kiego nie może wykonywać dodatkowego zatrudnienia 
i innych zajęć utrudniających pełnienie obowiązków 
aplikanta. 

2. Jeżeli aplikant nie może pełnić swoich obowiąz

ków z powodu choroby lub innej uzasadnionej przyczy
ny, powinien o tym niezwłocznie zawiadomić prezesa 
sądu, w którym aktualnie odbywa praktykę, oraz wła
ściwego kierownika szkolenia, na którego żądanie po
winien złożyć odpowiednie dowody i wyjaśnienia . 

3. Aplikantowi w czasie trwania aplikacji przysługu
je 30-dniowy płatny urlop szkoleniowy w okresie po
przedzającym egzamin końcowy. 

§ 12. 1. Do okresu aplikacj i nie zalicza się nieobec
ności aplikanta w pracy trwającej łącznie dłużej niż 
30 dni w ciągu roku szkoleniowego, bez względu na 
przyczynę nieobecności; nie dotyczy to przysługują

cych aplikantom urlopów. 

2. Do okresu aplikacji zalicza się okres odbytego 
przez aplikanta w sądzie wojskowym lub prokuraturze 
wojskowej przeszkolenia wojskowego studentów i ab
solwentów szkół wyższych, nie dłuższy jednak niż rok. 

3. Jeżeli aplikant wykazuje się postępami w szkole
niu, prezes sądu apelacyjnego może, w wyjątkowych 
przypadkach, na wniosek prezesa sądu wojewódzkie
go, zaliczyć do okresu aplikacji nieobecność aplikanta, 
trwającą dłużej niż 30 dni lub okres przeszkolenia woj 
skowego studentów i absolwentów szkół wyższych, 
odbytego w innych jednostkach niż określone w ust. 2 
o profilu szkolenia lub zadaniach zbliżonych do pracy 
sędziego lub prokuratora. 

4. Aplikant, któremu nie zaliczono w trybie, o któ
rym mowa w ust. 3, do okresu aplikacji nieobecności 
w pracy, może na wniosek prezesa sądu wojewódzkie
go, za zgodą prezesa sądu apelacyjnego, po wygaśnię

ciu stosunku służbowego, w okresie nie dłuższym jed
nak niż rok, uzupełnić wymagane szkolenie w systemie 
aplikacji pozaetatowej. 

§ 13. 1. Do okresu aplikacji sądowej zalicza się 

okres aplikacji prokuratorskiej, a do okresu aplikacji 
prokuratorskiej - okres aplikacji sądowej. 

2. Minister Sprawiedliwości - Prokurator General
ny może zaliczyć do okresu aplikacji sądowej (prokura 
torskiej) okres aplikacji adwokackiej, radcowskiej lub 
notarialnej, nie dłuższy jednak niż rok. 

Rozdział 2 

Aplikacja sądowa i egzamin sędziowski 

§ 14. 1. Konkurs dla kandydatów na aplikantów 
przeprowadzają komisje złożone z trzech do pięciu sę-

dziów, powołane przez prezesa sądu apelacyjnego po 
porozumieniu z prezesem sądu wojewódzkiego, któ
rym przewodniczy prezes lub wiceprezes sądu woje
wódzkiego. Członkiem komisji może być również 

przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości, a w charakte
rze obserwatorów, na zaproszenie przewodniczącego 
komisji, w jej pracach uczestniczyć mogą przedstawi
ciel Krajowej Rady Sądownictwa oraz pracownik na
ukowo-dydaktyczny szkoły wyższej. 

2. Komisja ocenia, czy kandydat na aplikanta odpo
wiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 
20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów po
wszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, 
poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. 
Nr 34, poz. 163, Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 
oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, 
poz. 679, Nr 117, poz. 751, 752 i 753, Nr 121, poz. 769, 
Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882). 

3. Prezes sądu apelacyjnego ustala zasady oceny 
części pisemnej i ustnej konkursu oraz wyznacza ter
min konkursu dla kandydatów na aplikantów w tym sa
mym czasie we wszystkich sądach wojewódzkich 
w okręgu sądu apelacyjnego, zawiadamiając o tym Mi
nistra Sprawiedliwości , członków komisji konkursowej 
oraz, za pośrednictwem prezesów sądów wojewódz
kich, kandydatów na aplikantów, co najmniej 14 dni 
przed terminem konkursu. 

4. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości 50% stawki przewidzianej za przeprowa
dzenie egzaminu sędziowskiego . 

§ 15. 1. Konkurs składa się z części pisemnej i ust-
nej. 

2. Część pisemna trwa do 5 godzin i obejmuje opra
cowanie przygotowanego przez prezesa sądu apelacyj
nego tematu lub testu albo tematu i testu z zakresu pra
wa lub instytucji prawnych, organizacji i zadań wymia
ru sprawiedliwości . 

3. Część ustna obejmuje sprawdzian wiadomości 
ogólnych z zakresu prawa, znajomości systemu orga
nów władzy i administracji oraz struktury organów wy
miaru sprawiedliwości, a także wiedzy o społeczeń
stwie. 

4. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest 
uzyskanie przez kandydata na aplikanta oceny pozy
tywnej z pracy pisemnej. 

§ 16. 1. Komisja konkursowa przedstawia kolegium 
sądu wojewódzkiego wyniki konkursu wraz z doku
mentacją· 

2. Kolegium sądu wojewódzkiego przekazuje pre
zesowi sądu apelacyjnego projekt listy kandydatów na 
aplikantów spośród osób, które uzyskały ocenę pozy
tywną, wraz z propozycją ich przydziału do określone
go sądu rejonowego. 
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3. Kolegium sądu wojew ódzkiego, ustalając projekt 
listy kandydatów na apli kantów, kieruje się przede 
wszystkim ocena m i z kon ku rsu, a w razie konieczności 
bierze również pod uwagę wyniki w nauce osiągnięte 
przez kandydata w czasie studiów, opinię z uczelni lub 
opinię pracodawcy. 

§ 17. Aplikacja rozpoczyna się z dniem 1 paździer
nika. 

§ 18. 1. Apl ikant odbywa praktykę w sądzie (proku
raturze) w zakresie spraw rozpoznawanych w tych jed
nostkach . 

2. Prezes sądu wojewódzkiego może skierować 
aplikanta do odbycia praktyki w innych instytucjach niż 
wymienione w ust. 1, po porozumieniu z kierownikami 
tych instytucji. 

§ 19. 1. Nadzór nad przebiegiem szkolenia aplikan
tów sprawuje prezes sądu apelacyjnego za pośrednic
twem właściwego kierow nika szkolenia . 

2. Prezes sądu w ojew ódzkiego powierza wyznaczo
nemu sędziemu (właściwemu kierownikowi szkolenia) 
sprawy związan e ze szkoleniem aplikantów. 

§ 20. 1. Na wn iosek właściwego kierownika szkole
nia prezes sąd u wojewódzkiego wyznacza w porozu
mieniu z prezesem sądu lub kierownikiem innej insty
tucji , do której przydzielono lub delegowano aplikanta, 
patrona aplikanta. 

2. Patron zapoznaje aplikanta z czynnościami nale
żącymi do zakresu obowiązków aplikanta . 

3. Patron przedstawia, niezwłocznie po zakończe
niu szkolenia, właściwemu kierownikowi szkolenia pi
semną opin ię o przebieg u praktyki i postępach poczy
nionych przez apli kanta. 

§ 21. 1. Minister Sprawiedliwości powierza określo

nemu sądowi apelacyjnemu lub, na wniosek prezesa 
tego sądu, wskaza nemu sądowi wojewódzkiemu pro
wadzenie obowiązkowego seminarium dla aplikantów 
z jednego lub kilku ok ręgów sądów wojewódzkich. 

2. Zajęc ia seminaryjne odbywają się co najmniej je
den dzień w tygodniu, z wyj ątkiem lipca i sierpnia. 

3. Prezes sądu apelacyjnego zatwierdza plan zajęć, 
opracowany przez właściwego kierownika szkolenia, 
oraz wykaz osób wyznaczonych do prow adzenia semi
narium i przesyła go Ministrowi Sprawied l iwości. 

4. Zajęcia seminaryjne mogą być organizowane 
wspólnie dla aplikantów sądowych i prokuratorskich. 

§ 22. 1. Przed upływem pierwszego roku aplikacji 
po zakończeniu szkolenia z określo nych dziedzin prawa 
aplikanci składaj ą kolokw ium. 

2. Do kolokwium mają odpowiednio zastosowanie 
przepisy o egzaminach sędziowskich, z tym że kolo
kwium przeprowadza komisja egzam inacyjna powoła

na przez prezesa sądu apelacyjnego w sądzi e , który 
prowadzi szkolenie seminaryjne aplikantów. 

3. Kolokwium poprawkowe przeprowadza się naj
później w ciągu trzech miesięcy od daty za kończeni a 
kolokwium, o którym mowa w ust. 1. 

4. Członkom komisji przeprowadzającej kolokw ium 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% stawki 
przewidzianej za przeprowadzenie egzamin u sęd ziow

skiego. 

§ 23. 1. Aplikanci składają egzamin sędziowski 

przed komisją egzaminacyjną sądu apelacyjnego, po
woływaną przez Ministra Sprawiedliwości. 

2. Komisja egzaminacyjna składa się z przew odni
czącego, którym jest prezes lub wiceprezes sądu ape
lacyjnego, sekretarza, którym powinien być wła śc iwy 

kierownik szkolenia, przedstawiciela Ministra Sprawie
dliwości oraz z pięciu do dziewięciu sędziów sądu ape
lacyjnego lub wojewódzkiego - specjalistów z róż

nych dziedzin prawa. 

3. Podczas egzaminu mogą być obecni prezesi są

dów wojewódzkich, przedstawiciele Krajow ej Rady Są

downictwa oraz osoby zaproszone przez przewodni 
czącego komisji, które nie mogą brać udziału w nara
dzie rozstrzygającej o wynikach egzaminu. 

§ 24. 1. Egzamin sędziowski odbywa się w term inie 
wyznaczonym przez przewodniczącego komi sji egza
minacyjnej. Termin rozpoczęcia egzaminu nie może zo
stać wyznaczony później niż w 30 dniu od zakończenia 
aplikacji. 

2. O składzie komisji egzaminacyjnej oraz terminie 
i miejscu egzaminu przewodniczący komisji zawiada
mia, co najmniej miesiąc wcześniej, członków komisji 
oraz, za pośrednictwem prezesów sądów wojewódz
kich, aplikantów przystępujących do egzami nu. 

§ 25. 1. Egzamin sędziowski składa się z częśc i pi 
semnej i ustnej. 

2. Część pisemna trwa dwa dni, po 6 godzi n dzien
nie, i odbywa się w obecności co najmniej dwóch 
członków komisji egzaminacyjnej. 

3. Część ustną przeprowadzają poszczególni egza
minatorzy w obecności komisji; członkow i e komisji 
mogą zadawać pytania uzupełniające. 

§ 26. 1. Część pisemna polega na opracowaniu 
orzeczenia końcowego wraz z uzasadnieniem w spra
wie karnej oraz cywilnej (prawa pracy i ubezp i eczeń 

społecznych, prawa rodzinnego, gospodarczego i in
nych) na podstawie akt sądowych zakwalifikow anych 
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przez komisję lub opracowanych na potrzeby egzami
nu. 

2. Wtrakcie części pisemnej aplikant może posługi 

wać się tekstami przepisów, komentarzami i zbiorami 
orzeczeń . 

§ 27 . Komisja egzaminacyjna dopuszcza aplikanta 
do częśc i ustnej egzaminu po uzyskaniu przez niego 
ocen pozytywnych z części pisemnej. 

§ 28. 1. Przedmiotami częśc i ustnej egzaminu są: 

1) prawo cywilne materialne i rodzinne, 

2) praw o cywilne procesowe i nieprocesowe, 

3) praw o pracy i ubezpieczeń społecznych , 

4) prawo gospodarcze, 

5) prawo karne materialne, 

6) praw o karne procesowe i wykonawcze, 

7) praw o o ustroju sądów powszechnych oraz innych 
organów ochrony prawnej z zarysem prawa kon
stytucyj nego. 

2. W trakcie części ustnej egzaminu za zgodą egza
minatora ap likant może posług iwać się tekstam i prze
pisów . 

§ 29. 1. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu 
jest otrzy manie ocen pozytywnych ze wszystkich 
przedm iotów . 

2. Rezygnacja z odpowiedzi jest równoznaczna 
z uzyskaniem oceny niedostatecznej . 

3. Ocenę wyniku częśc i pisemnej i ustnej egzaminu 
okreś l a się łącznie stopniami : celujący, bardzo dobry, 
dobry, dostateczny i niedostateczny. 

§ 30. 1. Kom isja egzami nacyjna rozstrzyga o wyni 
kach egzaminu wi ększości ą głosów; w razie równości 
g łosów decyduje głos przewodniczącego. 

2. Z przebiegu i wyników egzaminu sędziowskiego 
sporządza s ię p rotokół , który podpisują przewodniczą

cy i wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej. 
W protokole oprócz ocen z poszczególnych przedmio
tów mogą być zawarte dodatkowe uwagi i spostrzeże

nia komisji. 

§ 31. Apl ikanc i, którzy z przyczyn usprawiedliwio
nych nie p rzystąpili do egzaminu w pierwszym termi 
nie, oraz osoby, które nie zdały egzaminu, mogą skła 

d ać go ty lko przed komisją egzaminacyjną powołaną 
w M inisterstw ie Sprawiedliwości , w trybie określonym 
w § 23, z tym że przewodniczącym komisj i jest przed
staw iciel Ministra Sprawiedliwości, wytypowany 
z grona sędz i ów delegowanych do M inisterstwa Spra
wi edliwości. 

§ 32. 1. Przewodniczący i członkowie komisji egza
minacyjnej za przeprowadzenie części ustnej egzami
nu sędziowskiego otrzymują wynagrodzenie w wyso
kości 1,0% miesięczn . 'go wynagrodzenia zasadniczego 
sędziego sądu apelacyjnego za każdego aplikanta zda
jącego egzamin . 

2. Wynagrodzen ie w tej samej wysokości otrzymu
je również członek komisji egzaminacyjnej za spraw
dzenie jednej pracy pisemnej. 

Rozdział 3 

Aplikacja prokuratorska i egzamin prokuratorski 

§ :J3. Do aplikacji, kolokwium i egzaminu prokura
torskiego stosuje się odpowiednio przepisy § 14 ust. 4, 
§ 15, § 17-21 , § 22 ust. 2-4, § 24, § 25 ust. 3, § 26 
ust. 2, § 27, § 28 ust. 2, § 29, § 30, § 32. 

§ 34. 1. Konkurs dla kandydatów na aplikantów 
przeprowadza komisja złożona z trzech do pięciu pro
kuratorów, powołana przez prokuratora apelacyjnego 
po porozumieniu z prokuratorem wojewódzkim, której 
przewodniczy prokurator wojewódzki lub jego zastęp

ca . Członkiem komisji może być również przedstawi
ciel Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora General
nego, a w charakterze obserwatorów, na zaproszenie 
przewodniczącego komisji , w jej pracach uczestniczyć 
mogą członek Rady Prokuratorów przy Ministrze Spra
wiedliwości-Prokuratorze Generalnym i pracownik 
naukowo-dydaktyczny szkoły wyższej . 

2. Komisja ocenia , czy kandydat na aplikanta odpo
wiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, 
poz. 70 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, 
z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 90, poz. 557, 
Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753, 
Nr 124, poz. 782 i Nr 141 , poz. 944). 

3. Prokurator apelacyjny wyznacza termin konkur
su dla kandydatów na aplikantów w tym samym czasie 
we wszystkich prokuraturach wojewódzkich w okręgu 
prokuratury apelacyjnej , zawiadamiając o tym Ministra 
Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego, człon 

ków komisji konkursowej oraz kandydatów, co naj
mniej 14 dni przed terminem konkursu. 

§ 35. Komisja konkursowa przedstawia prokurato
rowi apelacyjnemu wyniki konkursu wraz z dokumen
tacją oraz projekt listy kandydatów na aplikantów, kie
rując się przede wszystkim ocenami z konkursu, a w ra 
zie konieczności bierze również jednak pod uwagę wy
niki w nauce, osiągnięte przez kandydata w czas iE. oJ tu
diów, opinię z uczelni lub opinię pracodawcy. 

§ 36. 1. W połowie okresu aplikacji aplikanci składa 

ją kolokwium z zagadnień będących przedmiotem 
szkoleJl ia seminaryjnego, w tym równ i eż z przepisów 
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o prokuraturze oraz innych organach ochrony prawnej 
z zarysem prawa konstytucyjnego. 

2. Do kolokwium mają odpowiednio zastosowa
nie przepisy o egzaminach prokuratorskich, z tym że 
kolokwium przeprowadza komisja egzaminacyjna 
powołana przez prokuratora apelacyjnego w proku
raturze, która prowadzi szkolenia seminaryjne apli
kantów. 

§ 37. 1. Aplikanci składają egzamin prokuratorski 
przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez Mini
stra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego. 

2. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodni
czącego, którym jest prokurator apelacyjny lub jego za
stępca, sekretarza, którym powinien być właściwy kie
rownik szkolenia, pięciu do siedmiu prokuratorów -
specjalistów z różnych dziedzin prawa oraz przedstawi
ciela Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora General
nego. 

3. Podczas egzaminu mogą być obecni prokurato
rzy wojewódzcy oraz osoby zaproszone przez przewod
niczącego komisji, które nie mogą brać udziału w nara
dzie rozstrzygającej o wynikach egzaminu. 

§ 38. 1. Egzamin prokuratorski składa się z części pi
semnej i ustnej. 

2. Część pisemna odbywa się w obecności co naj
mniej dwóch członków komisji egzaminacyjnej, trwa 
dwa dni i obejmuje: 

1) prawo karne procesowe - 6 godzin, 

2) prawo cywilne procesowe - 3 godziny, 

3) prawo administracyjne - 3 godziny. 

3. Część pisemna polega na sporządzeniu apelacji 
od wyroku w sprawie karnej, sprzeciwu lub skargi do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz pozwu 
(wniosku) w sprawie cywilnej na podstawie akt zakwa
lifikowanych przez komisję lub opracowanych na po
trzebyegzaminu . 

4. Przedmiotami części ustnej egzaminu są: 

1) prawo karne materialne, 

2) prawo karne procesowe, 

3) prawo cywilne materialne, procesowe i nieproce
sowe, 

4) prawo administracyjne, 

5) prawo gospodarcze, 

6) kryminalistyka, 

7) medycyna sądowa, psychiatria i psychologia sądo 

wa. 

§ 39. Do aplikacji odbywanej w wojskowych jed
nostkach organizacyjnych prokuratury stosuje się 

przepisy odrębne . 

Rozdział 4 

Pozaetatowa aplikacja sądowa i prokuratorska 

§ 40. 1. Aplikant pozaetatowy odbywa aplikację są

dową (prokuratorską) dwa dni w tygodniu, przy czym 
zajęcia praktyczne, na jego wniosek, mogą być łączo
ne. 

2. Do okresu aplikacji nie zalicza się nieobecności 
aplikanta w zajęciach praktycznych i seminaryj nych 
trwających, bez względu na przyczynę, dłużej niż 10 dni 
w roku; nie dotyczy to nieobecności z powodu urlo
pów. 

§ 41. Do aplikantów sądowych pozaetatowych sto
suje się odpowiednio przepisy rozdziałów 1 i 2, z wyjąt
kiem § 11 ust. 1 i § 12 ust. 1, a do aplikantów prokura
torskich pozaetatowych - przepisy rozdziałów 1 i 3, 
z wyjątkiem § 11 ust. 1 i § 12 ust. 1. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 42. Aplikanci sądowi, którzy rozpoczęli aplikację 
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i z przy
czyn usprawiedliwionych nie przystąpili do egzaminu 
w pierwszym terminie, oraz osoby, które nie zdały eg
zaminu, mogą w 1998 r. składać go przed komisją eg
zaminacyjną powołaną przy właściwym sądzie apela
cyjnym. 

§ 43. Aplikanci prokuratorscy, którzy rozpoczęli 

aplikację przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, 
zdają egzamin ustny, którego przedmiotami są: 

1) prawo karne materialne, 

2) prawo karne procesowe, 

3) prawo cywilne materialne, 

4) prawo cywilne procesowe i nieprocesowe, 

5) prawo administracyjne, 

6) kryminalistyka, 

7) medycyna sądowa, 

8) psychiatria i psychologia sądowa. 

§ 44. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawie
dliwości z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie aplika n
tów sądowych i prokuratorskich (Dz. U. Nr 109, 
poz. 491). 

§ 45. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 września 1998 r. 

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 


