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USTAWA

z dnia 29 marca 2007 r.

o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury
oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym
Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Pro-
kuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadaniem Krajowego Centrum jest prowa-
dzenie aplikacji sàdowo-prokuratorskiej,
o której mowa w art. 137 ustawy z dnia

27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z póên. zm.2)) oraz art. 90 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U.
z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z póên. zm.3)), zwa-
nej dalej „aplikacjà”, której celem jest uzys-

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustaw´ z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. — Prawo o ustroju sàdów wojskowych, ustaw´
z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sàdów i proku-
ratury, ustaw´ z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu
wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz
o zmianie niektórych ustaw, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r.
— Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz ustaw´
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze Êrodków publicznych.

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 64, poz. 433.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162
i Nr 64, poz. 431, 432 i 433.
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kanie niezb´dnej wiedzy i praktycznego
przygotowania do zajmowania stanowiska
s´dziego i prokuratora, a tak˝e szkolenie
i doskonalenie zawodowe s´dziów, prokura-
torów, asesorów sàdowych, asesorów pro-
kuratury, referendarzy sàdowych, asysten-
tów s´dziów, zawodowych kuratorów sàdo-
wych oraz urz´dników sàdów i prokuratury
w celu uzupe∏nienia ich specjalistycznej
wiedzy i umiej´tnoÊci zawodowych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Krajowego Centrum sà realizowane
w szczególnoÊci przez:

1) opracowywanie programów zaj´ç semi-
naryjnych i praktyk, które odbywajà apli-
kanci sàdowo-prokuratorscy, zwani dalej
„aplikantami”, oraz podejmowanie dzia-
∏aƒ organizacyjnych zwiàzanych z realiza-
cjà tych programów, z uwzgl´dnieniem
specjalizacji sàdowej lub prokuratorskiej;

2) przygotowywanie i organizacj´ egzami-
nów s´dziowskiego i prokuratorskiego;

3) opracowywanie programów i organizo-
wanie centralnych szkoleƒ i innych cyklicz-
nych form doskonalenia zawodowego;

4) koordynowanie dzia∏alnoÊci szkoleniowej
sàdów i prokuratury;

5) przygotowywanie oraz organizowanie
konferencji, sympozjów, seminariów
z poszczególnych dziedzin prawa;

6) wspó∏prac´ mi´dzynarodowà oraz
wspó∏dzia∏anie z wydzia∏ami prawa uczel-
ni wy˝szych, instytucjami i placówkami
naukowo-badawczymi w zakresie dzia∏al-
noÊci szkoleniowej oraz innych form do-
skonalenia zawodowego;

7) prowadzenie dzia∏alnoÊci wydawniczej
zwiàzanej z publikacjà materia∏ów szkole-
niowych;

8) wykonywanie innych zadaƒ zwiàzanych
z doskonaleniem kadr sàdów powszech-
nych i prokuratury wskazanych przez Mi-
nistra SprawiedliwoÊci.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze roz-
porzàdzenia, nadaje statut Krajowemu
Centrum okreÊlajàcy jego ustrój, organiza-
cj´, siedzib´, siedziby filii oraz symbole
Krajowego Centrum, majàc na uwadze
stworzenie optymalnych warunków orga-
nizacyjnych do prawid∏owej realizacji za-
daƒ Krajowego Centrum.”;

3) w art. 4 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. W sk∏ad Krajowego Centrum wchodzà filie, ja-
ko zamiejscowe jednostki organizacyjne Krajo-
wego Centrum.”;

4) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadaƒ Rady nale˝y:

1) ustalanie ogólnych kierunków dzia∏alnoÊci
Krajowego Centrum;

2) opracowywanie rocznych harmonogramów
dzia∏alnoÊci szkoleniowej Krajowego Cen-
trum;

3) opiniowanie programów aplikacji;

4) ustalanie rocznych planów wydawniczych
Krajowego Centrum;

5) ustalanie zasad rekrutacji na szkolenia;

6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego
Krajowego Centrum;

7) opiniowanie regulaminu dzia∏alnoÊci szko-
leniowej Krajowego Centrum;

8) zg∏aszanie i opiniowanie kandydatów na
wyk∏adowców.”;

5) w art. 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister SprawiedliwoÊci zawiesza w czynno-
Êciach s∏u˝bowych Dyrektora Krajowego Cen-
trum, przeciwko któremu wszcz´to post´po-
wanie dyscyplinarne na zasadach okreÊlonych
odpowiednio w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.
— Prawo o ustroju sàdów powszechnych lub
ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuratu-
rze. Przepisy o obni˝eniu wynagrodzenia s´-
dziego lub prokuratora na czas trwania zawie-
szenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych stosuje si´
odpowiednio.”;

6) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Dyrektor kieruje Krajowym Centrum
przy pomocy nie wi´cej ni˝ 7 zast´p-
ców, których powo∏uje i odwo∏uje, na
wniosek Dyrektora Krajowego Cen-
trum, Minister SprawiedliwoÊci. W ra-
zie utworzenia filii Krajowego Centrum
filià kieruje jeden z zast´pców Dyrekto-
ra Krajowego Centrum. Do zast´pców
Dyrektora Krajowego Centrum stosuje
si´ odpowiednio przepis art. 9 ust. 3.

2. Do zadaƒ Dyrektora Krajowego Cen-
trum nale˝y:

1) opracowywanie regulaminu orga-
nizacyjnego Krajowego Centrum;

2) ustalanie zakresu zadaƒ zast´pców
Dyrektora Krajowego Centrum;

3) sprawowanie bezpoÊredniego
nadzoru nad komórkami organiza-
cyjnymi Krajowego Centrum;

4) wykonywanie czynnoÊci w spra-
wach z zakresu prawa pracy;

5) zapewnianie realizacji procesów
dydaktycznych oraz opracowywa-
nie regulaminu dzia∏alnoÊci szkole-
niowej Krajowego Centrum;



6) realizowanie rocznych harmono-
gramów dzia∏alnoÊci szkoleniowej
Krajowego Centrum;

7) realizowanie rocznych planów wy-
dawniczych Krajowego Centrum;

8) realizowanie zadaƒ zwiàzanych
z przygotowaniem i przeprowadze-
niem naboru na aplikacj´, kolo-
kwium w trakcie aplikacji oraz eg-
zaminów s´dziowskiego i prokura-
torskiego;

9) wyznaczanie aplikantom pierwsze-
go roku konsultantów naukowych
i patronów praktyk oraz aplikantom
drugiego i trzeciego roku patronów
koordynatorów i patronów po-
szczególnych praktyk w ramach
specjalizacji sàdowej lub prokura-
torskiej;

10) sporzàdzanie i przedstawianie Mi-
nistrowi SprawiedliwoÊci corocz-
nych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci
Krajowego Centrum;

11) realizowanie innych zadaƒ wyzna-
czonych przez Ministra Sprawiedli-
woÊci, zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
Krajowego Centrum.

3. Konsultantów naukowych powo∏uje
Dyrektor Krajowego Centrum spoÊród
wyk∏adowców Krajowego Centrum.

4. Patronów, o których mowa w ust. 2
pkt 9, powo∏uje Dyrektor Krajowego
Centrum spoÊród s´dziów co najmniej
sàdu okr´gowego oraz prokuratorów
co najmniej prokuratury okr´gowej.
Patronom przys∏uguje wynagrodzenie
za sprawowanie patronatu.

5. Dyrektor Krajowego Centrum mo˝e
powo∏ywaç zespo∏y konsultacyjno-do-
radcze do realizacji zadaƒ Krajowego
Centrum.”;

7) po art. 10 dodaje si´ art. 10a—10r w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Minister SprawiedliwoÊci zarzàdza,
w zale˝noÊci od potrzeb kadrowych
sàdów powszechnych i prokuratury,
nabór na aplikacj´, zwany dalej „na-
borem”, i wyznacza limit miejsc na
aplikacj´.

2. Nabór odbywa si´ w drodze:

1) konkursu sk∏adajàcego si´ z cz´Êci
pisemnej i ustnej;

2) badania predyspozycji kandydata
na aplikanta do zajmowania stano-
wiska s´dziego lub prokuratora,
zwanego dalej „badaniem predys-
pozycji”.

3. W przypadku du˝ej liczby kandyda-
tów na aplikantów Minister Sprawie-
dliwoÊci, na wniosek Dyrektora Krajo-
wego Centrum, mo˝e zarzàdziç prze-
prowadzenie cz´Êci preselekcyjnej
naboru, w postaci testu jednokrotne-
go wyboru, zwanego dalej „testem
preselekcyjnym”, i powierzyç jej
przeprowadzenie wskazanym sàdom
lub prokuraturom apelacyjnym.

4. Test preselekcyjny obejmuje ocen´
wiedzy z poszczególnych dziedzin
prawa i nauk pokrewnych. W sàdach
i prokuraturach, którym powierzono
przeprowadzenie tej cz´Êci konkursu,
kandydaci na aplikantów rozwiàzujà
ten sam test preselekcyjny.

5. Przebieg testu preselekcyjnego nad-
zorujà komisje powo∏ywane przez Mi-
nistra SprawiedliwoÊci na wniosek
Dyrektora Krajowego Centrum. Prze-
wodniczàcymi komisji sà cz∏onkowie
komisji konkursowych wskazani
przez Dyrektora Krajowego Centrum.

6. W przypadku zarzàdzenia przeprowa-
dzenia testu preselekcyjnego, warun-
kiem dopuszczenia do cz´Êci pisem-
nej konkursu jest uzyskanie z testu
minimum punktów, okreÊlonego
przez Ministra SprawiedliwoÊci.

7. Nabór przeprowadzajà komisje kon-
kursowe, powo∏ane przez Ministra
SprawiedliwoÊci na wniosek Dyrekto-
ra Krajowego Centrum.

8. Cz´Êç pisemna konkursu sk∏ada si´ z:

1) testu wiedzy z poszczególnych
dziedzin prawa i nauk pokrewnych;

2) pracy pisemnej, b´dàcej opraco-
waniem wybranego tematu doty-
czàcego szczegó∏owych zagadnieƒ
z poszczególnych dziedzin prawa.

9. Warunkiem dopuszczenia kandydata
do cz´Êci ustnej konkursu jest uzyska-
nie z cz´Êci pisemnej konkursu mini-
mum punktów, okreÊlonego przez Mi-
nistra SprawiedliwoÊci.

10. Cz´Êç ustna konkursu obejmuje od-
powiedzi na pytania, zawarte w wylo-
sowanym przez kandydata zestawie,
dotyczàce wiedzy ogólnej oraz wiado-
moÊci z zakresu poszczególnych dzie-
dzin prawa i nauk pokrewnych.

11. Badanie predyspozycji przeprowadza
si´ w formie testu psychologicznego.

12. Test preselekcyjny, tematy i test na
cz´Êç pisemnà konkursu, pytania na
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cz´Êç ustnà konkursu oraz test psy-
chologiczny opracowuje zespó∏ kon-
kursowy powo∏any przez Dyrektora
Krajowego Centrum, zwany dalej „ze-
spo∏em konkursowym”. Tematy i te-
sty sà zatwierdzane przez Ministra
SprawiedliwoÊci.

13. Po przeprowadzeniu konkursu oraz
badania predyspozycji komisja kon-
kursowa sporzàdza list´ kandydatów
na aplikantów, zwanà dalej „listà
kwalifikacyjnà”.

14. Warunkiem umieszczenia na liÊcie
kwalifikacyjnej jest uzyskanie przez
kandydata minimum punktów ze
wszystkich cz´Êci konkursu, okreÊlo-
nego przez Ministra SprawiedliwoÊci,
oraz potwierdzenie predyspozycji
kandydata do zajmowania stanowi-
ska s´dziego lub prokuratora. O kolej-
noÊci miejsca na liÊcie kwalifikacyjnej
decyduje suma uzyskanych punktów.

15. Dyrektor Krajowego Centrum, po
przeprowadzeniu naboru, zasi´ga in-
formacji z Krajowego Rejestru Karne-
go oraz zwraca si´ do w∏aÊciwego ko-
mendanta wojewódzkiego Policji
o nades∏anie informacji o ka˝dej oso-
bie umieszczonej na liÊcie kwalifika-
cyjnej, zawierajàcej istotne dla oceny
spe∏niania wymogu nieposzlakowa-
nej opinii, dane o:

1) zachowaniach Êwiadczàcych o na-
ruszeniu przez nià porzàdku praw-
nego;

2) kontaktach ze Êrodowiskami prze-
st´pczymi lub grupami Êrodowi-
skowymi patologii spo∏ecznej
i o charakterze tych kontaktów;

3) okolicznoÊciach wskazujàcych na
uzale˝nienie od alkoholu, Êrodków
odurzajàcych lub substancji psy-
chotropowych.

16. Minister SprawiedliwoÊci w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owy spo-
sób i tryb uzyskiwania, sporzàdzania
i przekazywania przez w∏aÊciwego ko-
mendanta wojewódzkiego Policji in-
formacji o osobie umieszczonej na li-
Êcie kwalifikacyjnej oraz wzór kwe-
stionariusza tej informacji, majàc na
wzgl´dzie charakter i zakres obowiàz-
ków aplikanta oraz prawa i wolnoÊci
chronione konstytucyjnie.

Art. 10b. 1. Przed przystàpieniem do naboru kan-
dydat na aplikanta uiszcza op∏at´ za
udzia∏ w naborze. Op∏ata stanowi do-
chód bud˝etu paƒstwa.

2. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´-
gni´ciu opinii Dyrektora Krajowego
Centrum okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç op∏aty za udzia∏
w naborze — nie wy˝szà ni˝ równo-
wartoÊç minimalnego wynagrodze-
nia za prac´, o którym mowa w usta-
wie z dnia 10 paêdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za
prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679,
z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) —
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏o-
wego i efektywnego przeprowadze-
nia naboru.

Art. 10c. Aplikantem mo˝e zostaç osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i pe∏nà
zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

2) posiada nieposzlakowanà opini´;

3) nie by∏a karana za przest´pstwo lub
przest´pstwo skarbowe;

4) nie jest prowadzone przeciwko niej
post´powanie o przest´pstwo Êciga-
ne z oskar˝enia publicznego lub prze-
st´pstwo skarbowe;

5) ukoƒczy∏a wy˝sze studia prawnicze
w Polsce i uzyska∏a tytu∏ magistra
prawa lub zagraniczne uznane w Pol-
sce;

6) zosta∏a umieszczona na liÊcie kwalifi-
kacyjnej.

Art. 10d. 1. Dyrektor Krajowego Centrum, po
uzyskaniu informacji, o których mo-
wa w art. 10a ust. 15, wydaje decyzj´
w sprawie przyj´cia na aplikacj´.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1,
przys∏uguje odwo∏anie do Ministra
SprawiedliwoÊci, w terminie 7 dni od
dnia jej dor´czenia.

3. Rozpoznanie odwo∏ania nast´puje
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od
dnia jego wniesienia.

4. Termin do wniesienia skargi do woje-
wódzkiego sàdu administracyjnego
wynosi 14 dni od dnia dor´czenia de-
cyzji.

5. Przed obj´ciem obowiàzków aplikan-
ta aplikant sk∏ada Êlubowanie wobec
Dyrektora Krajowego Centrum, we-
d∏ug nast´pujàcej roty: „Âlubuj´ uro-
czyÊcie sumiennie wype∏niaç obo-
wiàzki aplikanta Krajowego Centrum
Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych
i Prokuratury, w post´powaniu kiero-
waç si´ zasadami godnoÊci i uczciwo-
Êci, dbaç o dobre imi´ Krajowego
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Centrum oraz dochowaç tajemnicy
paƒstwowej, s∏u˝bowej i zawodo-
wej”; sk∏adajàcy Êlubowanie mo˝e
dodaç zwrot: „Tak mi dopomó˝ Bóg”.

Art. 10e. 1. Aplikacja trwa trzy lata.

2. Pierwszy rok aplikacji rozpoczyna
si´ 1 wrzeÊnia roku, w którym Mini-
ster SprawiedliwoÊci zarzàdzi∏ nabór,
i trwa do 31 lipca roku nast´pnego.
W tym czasie aplikanci odbywajà
wspólne zaj´cia seminaryjne w Krajo-
wym Centrum oraz praktyki zgodnie
z programem aplikacji.

3. W ostatnim miesiàcu pierwszego ro-
ku aplikacji aplikanci zdajà kolokwium
z ca∏oÊci materia∏u obj´tego progra-
mem aplikacji w okresie poprzedzajà-
cym to kolokwium, przed komisjà po-
wo∏anà przez Dyrektora Krajowego
Centrum w uzgodnieniu z Ministrem
SprawiedliwoÊci, zwanà dalej „komi-
sjà do przeprowadzenia kolokwium”.

4. Kolokwium sk∏ada si´ z cz´Êci pisem-
nej i ustnej. Wyniki kolokwium oce-
niane sà w systemie punktowym.

5. Warunkiem zdania kolokwium jest
uzyskanie minimum punktów okre-
Êlonego przez Ministra Sprawiedliwo-
Êci na wniosek Dyrektora Krajowego
Centrum.

6. W terminie 14 dni od dnia uzyskania
wyników kolokwium Dyrektor Krajo-
wego Centrum og∏asza list´ klasyfika-
cyjnà aplikantów.

7. O kolejnoÊci miejsca na liÊcie klasyfi-
kacyjnej decyduje suma punktów
uzyskanych przez aplikanta z kolo-
kwium. W przypadku równej liczby
punktów uzyskanych przez dwóch lub
wi´kszà liczb´ aplikantów o kolejno-
Êci miejsca na tej liÊcie decyduje su-
ma punktów uzyskanych przez apli-
kanta ze wszystkich praktyk i spraw-
dzianów w czasie aplikacji.

8. Aplikant, w kolejnoÊci miejsca na li-
Êcie klasyfikacyjnej, wybiera specjali-
zacj´ sàdowà albo prokuratorskà na
czas dalszej aplikacji, w ramach limi-
tów miejsc dla poszczególnych spe-
cjalizacji okreÊlonych przez Ministra
SprawiedliwoÊci.

9. Aplikant, który nie zda∏ kolokwium,
mo˝e raz przystàpiç do ponownego
jego zdawania przed komisjà, o której
mowa w ust. 3. Kolokwium popraw-
kowe odbywa si´ w terminie wyzna-
czonym przez Dyrektora Krajowego
Centrum, nie póêniej jednak ni˝ w cià-
gu dwóch miesi´cy od dnia zakoƒcze-

nia poprzedniego kolokwium. Przepi-
sy ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio.

10. W terminie 7 dni od dnia uzyskania
wyników kolokwium, o którym mowa
w ust. 9, Dyrektor Krajowego Cen-
trum og∏asza poprawkowà list´ klasy-
fikacyjnà. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje
si´ odpowiednio, z tym ˝e aplikant
wybiera specjalizacj´ na czas dalszej
aplikacji spoÊród miejsc, które pozo-
sta∏y w ramach limitów dla poszcze-
gólnych specjalizacji.

11. Aplikanci drugiego i trzeciego roku
aplikacji odbywajà w ramach specjali-
zacji sàdowej lub prokuratorskiej za-
j´cia seminaryjne w Krajowym Cen-
trum i praktyki zgodnie z programem
aplikacji, odr´bnym dla ka˝dej z tych
specjalizacji.

12. Zaj´cia seminaryjne i praktyki dla
aplikantów, o których mowa
w ust. 11, rozpoczynajà si´ 1 wrzeÊnia
i trwajà do 31 lipca roku nast´pnego.

Art. 10f. 1. W ostatnim miesiàcu trzeciego roku
aplikacji aplikanci sk∏adajà egzamin
s´dziowski albo prokuratorski, sto-
sownie do specjalizacji sàdowej albo
prokuratorskiej. Egzaminy przepro-
wadzajà komisje powo∏ane przez Mi-
nistra SprawiedliwoÊci na wniosek
Dyrektora Krajowego Centrum, zwa-
ne dalej „komisjami egzaminacyjny-
mi”.

2. Egzaminy s´dziowski i prokuratorski
sk∏adajà si´ z cz´Êci pisemnej i ustnej.

3. Zadania praktyczne na cz´Êç pisemnà
oraz kazusy na cz´Êç ustnà egzaminu
opracowuje zespó∏ powo∏any przez
Ministra SprawiedliwoÊci na wniosek
Dyrektora Krajowego Centrum, zwany
dalej „zespo∏em egzaminacyjnym”.

4. Dyrektor Krajowego Centrum mo˝e
udzieliç aplikantowi zezwolenia na
zdawanie egzaminu w terminie póê-
niejszym, je˝eli uzna, ˝e choroba, wy-
padek losowy lub inna wskazana
i udokumentowana przez aplikanta
przyczyna uniemo˝liwiajà przystàpie-
nie do egzaminu w terminie, o któ-
rym mowa w ust. 1.

5. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 4,
Dyrektor Krajowego Centrum udziela
na pisemny wniosek aplikanta, z∏o˝o-
ny nie póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca
od dnia ustania przyczyny uzasadnia-
jàcej nieprzystàpienie do egzaminu.

6. Aplikant, który nie przystàpi∏ do egza-
minu w wyznaczonym terminie i nie
uzyska∏ zezwolenia, o którym mowa
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w ust. 4, albo odstàpi∏ bez usprawie-
dliwienia od egzaminu w czasie jego
trwania, sk∏ada egzamin tylko raz,
wed∏ug zasad obowiàzujàcych
w przypadku niezdania egzaminu.

7. Uprawnienie do zdawania egzaminu
wygasa po up∏ywie dwóch lat od
ukoƒczenia aplikacji.

8. Dyrektor Krajowego Centrum, w ter-
minie 14 dni od dnia zakoƒczenia eg-
zaminu s´dziowskiego lub prokura-
torskiego, sporzàdza i przekazuje Mi-
nistrowi SprawiedliwoÊci koƒcowà li-
st´ klasyfikacyjnà egzaminowanych
aplikantów, zwanà dalej „listà egza-
minowanych aplikantów”. Warun-
kiem umieszczenia na tej liÊcie jest
zdanie egzaminu s´dziowskiego lub
prokuratorskiego.

9. O kolejnoÊci miejsca na liÊcie egzami-
nowanych aplikantów decyduje suma
punktów uzyskanych przez aplikanta
z kolokwium i egzaminu s´dziowskie-
go albo prokuratorskiego. W przypad-
ku równej liczby punktów uzyskanych
przez dwóch lub wi´kszà liczb´ apli-
kantów o kolejnoÊci miejsca na tej li-
Êcie decyduje suma punktów uzyska-
nych przez aplikanta ze wszystkich
praktyk i sprawdzianów w czasie apli-
kacji.

10. Minister SprawiedliwoÊci, w kolejno-
Êci miejsca na liÊcie egzaminowanych
aplikantów, przedstawia egzamino-
wanemu aplikantowi propozycje pra-
cy na stanowisku: asesora sàdowego,
referendarza sàdowego, asystenta
s´dziego albo asesora powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratu-
ry lub asystenta prokuratora.

11. Aplikant, który nie zda∏ egzaminu s´-
dziowskiego albo prokuratorskiego,
mo˝e raz przystàpiç do ponownego
jego sk∏adania, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu roku od dnia zakoƒczenia po-
przedniego egzaminu. Poprawkowy
egzamin przeprowadzajà komisje eg-
zaminacyjne w terminie wyznaczo-
nym przez Ministra SprawiedliwoÊci
w uzgodnieniu z Dyrektorem Krajowe-
go Centrum. Przepisy ust. 2 i 3 oraz
ust. 8—10 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 10g. Za udzia∏ w pracach zespo∏u konkurso-
wego i zespo∏u egzaminacyjnego oraz
komisji konkursowej, komisji do prze-
prowadzenia kolokwium i komisji egza-
minacyjnej cz∏onkom tych zespo∏ów
i komisji przys∏uguje wynagrodzenie.

Art. 10h. Aplikant jest uprawniony do bezp∏atne-
go korzystania z bazy dydaktycznej i in-
formatycznej oraz wyposa˝enia i sprz´-

tu Krajowego Centrum w celu pog∏´bia-
nia wiedzy i doskonalenia swoich umie-
j´tnoÊci, na warunkach okreÊlonych
przez Dyrektora Krajowego Centrum.

Art. 10i. 1. Aplikant mo˝e braç udzia∏ w wykony-
waniu w kraju lub za granicà zadaƒ
naukowo-szkoleniowych nieobj´tych
programem aplikacji, zlecanych przez
Dyrektora Krajowego Centrum.

2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, aplikantowi przys∏uguje dieta
oraz zwrot kosztów podró˝y i nocle-
gów, na zasadach okreÊlonych odpo-
wiednio w przepisach w sprawie wy-
sokoÊci oraz warunków ustalania na-
le˝noÊci przys∏ugujàcych pracowniko-
wi zatrudnionemu w paƒstwowej lub
samorzàdowej jednostce sfery bud˝e-
towej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na
obszarze kraju albo w przepisach
w sprawie wysokoÊci oraz warunków
ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej poza granicami kraju.

Art. 10j. Do obowiàzków aplikanta nale˝y:

1) uczestniczenie w przewidzianych pro-
gramem aplikacji zaj´ciach seminaryj-
nych prowadzonych w Krajowym
Centrum oraz w praktykach odbywa-
jàcych si´ w sàdach, jednostkach or-
ganizacyjnych prokuratury i innych in-
stytucjach zwiàzanych z funkcjonowa-
niem wymiaru sprawiedliwoÊci;

2) samodzielne pog∏´bianie wiedzy
prawniczej i praktycznych umiej´tno-
Êci niezb´dnych do zajmowania sta-
nowiska s´dziego lub prokuratora;

3) przyst´powanie, w wyznaczonym ter-
minie, do sprawdzianów wiedzy oraz
kolokwium, przeprowadzanych w cza-
sie aplikacji, a tak˝e do egzaminu s´-
dziowskiego albo prokuratorskiego;

4) przestrzeganie regulaminu organiza-
cyjnego Krajowego Centrum oraz za-
rzàdzeƒ i poleceƒ porzàdkowych Dy-
rektora Krajowego Centrum.

Art. 10k. 1. Dyrektor Krajowego Centrum zawie-
sza aplikanta w jego prawach i obo-
wiàzkach, je˝eli:

1) aplikant zosta∏ zatrzymany z powo-
du schwytania na goràcym uczyn-
ku pope∏nienia przest´pstwa;

2) prowadzone jest przeciwko apli-
kantowi post´powanie o umyÊlne
przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia
publicznego lub przest´pstwo skar-
bowe;
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3) przy wszcz´ciu lub w toku post´po-
wania o cz´Êciowe bàdê ca∏kowite
ubezw∏asnowolnienie aplikanta
sàd ustanowi∏ doradc´ tymczaso-
wego.

2. Dyrektor Krajowego Centrum mo˝e
zawiesiç aplikanta w jego prawach
i obowiàzkach, je˝eli:

1) prowadzone jest przeciwko apli-
kantowi post´powanie o nieumyÊl-
ne przest´pstwo Êcigane z oskar˝e-
nia publicznego lub przest´pstwo
skarbowe;

2) wniós∏ o to sam aplikant z powodu
d∏ugotrwa∏ej choroby lub z innych
wa˝nych przyczyn.

3. Na czas trwania zawieszenia Dyrektor
Krajowego Centrum mo˝e zarzàdziç
wstrzymanie wyp∏acania przyznane-
go aplikantowi stypendium lub obni-
˝enie do 50 % jego wysokoÊci.

4. Zawieszenie ustaje, je˝eli post´powa-
nie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
oraz w ust. 2 pkt 1, zosta∏o umorzone
lub zakoƒczy∏o si´ uniewinnieniem.

5. W przypadkach, o których mowa
w ust. 4, aplikantowi wyp∏aca si´
wstrzymane stypendium.

6. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 3 i ust. 2 pkt 2, trwa do czasu usta-
nia przyczyny zawieszenia, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do up∏ywu terminu, w któ-
rym aplikant, zgodnie z programem
aplikacji, powinien jà ukoƒczyç.

7. Od decyzji Dyrektora Krajowego Cen-
trum o zawieszeniu aplikantowi przy-
s∏uguje odwo∏anie do Ministra Spra-
wiedliwoÊci, w terminie 14 dni od
dnia jej dor´czenia.

8. Uchylenie zawieszenia w przypadku
ustania jego przyczyny, o której mo-
wa w ust. 2 pkt 2, nast´puje na wnio-
sek aplikanta.

9. Warunkiem uchylenia zawieszenia
jest spe∏nianie przez aplikanta wyma-
gaƒ okreÊlonych w art. 10c pkt 1—4.
Przepis art. 10a ust. 15 stosuje si´ od-
powiednio.

10. Je˝eli od momentu zawieszenia nie
up∏ynà∏ okres d∏u˝szy ni˝ dwa lata,
aplikant po uchyleniu zawieszenia
kontynuuje aplikacj´ od etapu, na któ-
rym zosta∏a ona przerwana, je˝eli po-
zwala na to ustalony program aplika-
cji. W pozosta∏ych przypadkach apli-
kant kontynuuje aplikacj´ od etapu
i na warunkach wyznaczonych przez
Dyrektora Krajowego Centrum.

Art. 10l. 1. Dyrektor Krajowego Centrum skreÊla
z listy aplikantów aplikanta, który:

1) zosta∏ prawomocnie skazany za
umyÊlne przest´pstwo lub prze-
st´pstwo skarbowe;

2) przesta∏ spe∏niaç wymagania okre-
Êlone w art. 10c pkt 1 i 2;

3) uzyska∏ negatywnà ocen´ z kolo-
kwium wyznaczonego w czasie
aplikacji;

4) odmówi∏ kontynuowania aplikacji
w ramach specjalizacji, o której
mowa w art. 10e ust. 8;

5) z∏o˝y∏ pisemne oÊwiadczenie o re-
zygnacji z odbywania aplikacji;

6) ra˝àco naruszy∏ obowiàzki aplikan-
ta;

7) w sposób ra˝àcy uchybi∏ godnoÊci
aplikanta lub jego zachowanie go-
dzi w dobre imi´ Krajowego Cen-
trum.

2. Dyrektor Krajowego Centrum mo˝e
skreÊliç z listy aplikantów aplikanta,
który:

1) zosta∏ prawomocnie skazany za
nieumyÊlne przest´pstwo lub prze-
st´pstwo skarbowe;

2) opuÊci∏ z przyczyn nieusprawiedli-
wionych ponad 20 % zaj´ç semina-
ryjnych lub praktyk w danym roku
szkoleniowym, uj´tych w progra-
mie aplikacji;

3) nie przystàpi∏ w wyznaczonym ter-
minie, bez usprawiedliwienia, co
najmniej do dwóch sprawdzianów
wiedzy przewidzianych w progra-
mie aplikacji;

4) zosta∏ dwukrotnie ukarany karà na-
gany.

3. Przed skreÊleniem aplikanta z listy
aplikantów, z przyczyn okreÊlonych
w ust. 1 i 2, Dyrektor Krajowego Cen-
trum umo˝liwia aplikantowi z∏o˝enie
wyjaÊnieƒ oraz zapoznaje si´ z opinià
wskazanych przez niego osób.

4. Od decyzji Dyrektora Krajowego Cen-
trum o skreÊleniu z listy aplikantów
aplikantowi przys∏uguje odwo∏anie
do Ministra SprawiedliwoÊci, w ter-
minie 14 dni od dnia jej dor´czenia.

Art. 10m. 1. Dyrektor Krajowego Centrum przy-
znaje aplikantowi, na jego wniosek,
stypendium na czas aplikacji. Wyso-
koÊç stypendium nie mo˝e przekra-
czaç 50 % wynagrodzenia zasadni-
czego w stawce podstawowej s´-
dziego sàdu rejonowego.
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2. Okres aplikacji zalicza si´ aplikanto-
wi do wszelkich uprawnieƒ pracow-
niczych zwiàzanych ze sta˝em pracy,
pod warunkiem zdania egzaminu s´-
dziowskiego albo prokuratorskiego.

3. Stypendium nie wyp∏aca si´:

1) za dni nieusprawiedliwionej nie-
obecnoÊci aplikanta na zaj´ciach
seminaryjnych lub praktykach,
przy czym za dzieƒ nieobecnoÊci
uwa˝a si´ tak˝e nieobecnoÊç na
6 godzinach zaj´ç w poszczegól-
nych dniach, w okresie miesiàca
kalendarzowego;

2) za dni usprawiedliwionej nieobec-
noÊci aplikanta z innych przyczyn
ni˝ zdrowotne, je˝eli okres tej nie-
obecnoÊci trwa nieprzerwanie d∏u-
˝ej ni˝ 7 dni zaj´ç seminaryjnych
lub praktyk albo przekracza 7 dni
zaj´ç seminaryjnych lub praktyk
w miesiàcu.

4. Aplikant, który pobiera∏ stypendium,
jest obowiàzany do jego zwrotu, je-
˝eli:

1) zosta∏ skreÊlony z listy aplikantów;

2) nie zda∏ egzaminu s´dziowskiego
albo prokuratorskiego, albo nie
przystàpi∏ do tego egzaminu;

3) odmówi∏ podj´cia pracy w sàdzie
lub prokuraturze na stanowisku:
asesora sàdowego, referendarza
sàdowego, asystenta s´dziego
albo asesora powszechnych jed-
nostek organizacyjnych prokura-
tury lub asystenta prokuratora, za-
proponowanym przez Ministra
SprawiedliwoÊci, w kolejnoÊci
miejsca na liÊcie egzaminowa-
nych aplikantów;

4) po podj´ciu pracy na stanowisku,
o którym mowa w pkt 3, w okresie
nie d∏u˝szym ni˝ trzy lata od daty
ukoƒczenia aplikacji:

a) rozwiàza∏ stosunek pracy,

b) rozwiàzano z nim stosunek pra-
cy bez wypowiedzenia z jego
winy.

5. Stypendium podlega zwrotowi
w wysokoÊci proporcjonalnej do cza-
su jego pobierania lub do czasu pra-
cy na stanowisku, o którym mowa
w ust. 4 pkt 3, w okresie krótszym ni˝
trzy lata od dnia jej podj´cia.

6. Aplikant nie ma obowiàzku zwrotu
stypendium, w przypadku:

1) skreÊlenia z listy aplikantów
z przyczyn zdrowotnych lub ko-

niecznoÊci sprawowania przez
aplikanta samotnie wychowujàce-
go dziecko opieki nad dzieckiem
do lat dwóch lub dzieckiem szcze-
gólnej troski;

2) niepodj´cia pracy lub rezygnacji
z pracy na stanowisku, o którym
mowa w ust. 4 pkt 3, z przyczyn
zdrowotnych;

3) niepodj´cia pracy lub rezygnacji
z pracy na stanowisku, o którym
mowa w ust. 4 pkt 3, za zgodà Mi-
nistra SprawiedliwoÊci.

7. Decyzj´ w sprawie obowiàzku zwro-
tu stypendium wydaje Dyrektor Kra-
jowego Centrum.

8. W razie zmiany miejsca pracy
w okresie, o którym mowa w ust. 5,
prezes sàdu apelacyjnego lub proku-
rator apelacyjny w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na sàd lub prokuratur´, w której
osoba, która pobiera∏a stypendium,
by∏a zatrudniona, przedstawia infor-
macj´ o tym Dyrektorowi Krajowego
Centrum.

9. Dyrektor Krajowego Centrum po za-
si´gni´ciu opinii odpowiednio preze-
sa w∏aÊciwego sàdu apelacyjnego
lub prokuratora apelacyjnego, o któ-
rym mowa w ust. 8, mo˝e, w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach,
umorzyç aplikantowi lub osobie, któ-
ra pobiera∏a stypendium, w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, nale˝noÊç z tytu∏u zwro-
tu stypendium.

10. Od decyzji Dyrektora Krajowego
Centrum w sprawie zwrotu stypen-
dium lub umorzenia nale˝noÊci z ty-
tu∏u zwrotu stypendium, osobie, któ-
ra pobiera∏a stypendium, przys∏ugu-
je odwo∏anie do Ministra Sprawiedli-
woÊci, w terminie 14 dni od dnia jej
dor´czenia.

Art. 10n. 1. Aplikant nie mo˝e podejmowaç za-
trudnienia lub zaj´cia, z wyjàtkiem
zatrudnienia na stanowisku dydak-
tycznym, naukowo-dydaktycznym lub
naukowym w ∏àcznym wymiarze nie-
przekraczajàcym po∏owy wymiaru
czasu pracy pracowników zatrudnio-
nych na tych stanowiskach oraz zaj´-
cia o charakterze naukowym, dydak-
tycznym lub publicystycznym, je˝eli
wykonywanie tego zatrudnienia lub
zaj´cia nie przeszkadza w wykonywa-
niu obowiàzków aplikanta.

2. O zamiarze podj´cia zatrudnienia,
o którym mowa w ust. 1, aplikant jest
obowiàzany zawiadomiç Dyrektora
Krajowego Centrum.
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3. Dyrektor Krajowego Centrum mo˝e
wyraziç sprzeciw wobec zamiaru
podj´cia przez aplikanta zatrudnienia,
je˝eli uzna, ˝e b´dzie to przeszkadza-
∏o w wykonywaniu obowiàzków apli-
kanta.

Art. 10o. 1. Dyrektor Krajowego Centrum mo˝e
przyznaç aplikantowi nagrod´ za
szczególne osiàgni´cia oraz za zada-
nia wykonane, poza jego obowiàzka-
mi, na rzecz Krajowego Centrum.

2. Nagrodami sà:

1) nagroda pieni´˝na w wysokoÊci do
30 % kwoty przyznanego stypen-
dium;

2) pochwa∏a pisemna udzielona przez
Dyrektora Krajowego Centrum.

3. Informacja o nagrodzie zamieszczana
jest w aktach osobowych aplikanta.

Art. 10p. 1. Dyrektor Krajowego Centrum mo˝e
ukaraç aplikanta karà porzàdkowà za
przewinienie polegajàce na narusze-
niu obowiàzków lub uchybieniu god-
noÊci aplikanta.

2. Karami porzàdkowymi sà:

1) upomnienie;

2) nagana.

3. Nie mo˝na ukaraç aplikanta po up∏y-
wie 30 dni od dnia powzi´cia wiado-
moÊci o przewinieniu lub trzech mie-
si´cy od dnia jego pope∏nienia.

4. Przed ukaraniem karà porzàdkowà
aplikantowi umo˝liwia si´ z∏o˝enie
wyjaÊnieƒ.

5. Od decyzji o ukaraniu aplikantowi
przys∏uguje odwo∏anie do Ministra
SprawiedliwoÊci, w terminie 7 dni od
dnia jej dor´czenia.

6. Odpis prawomocnej decyzji o ukara-
niu karà porzàdkowà do∏àcza si´ do
akt osobowych aplikanta.

7. Po up∏ywie roku od uprawomocnie-
nia si´ decyzji o ukaraniu karà po-
rzàdkowà Dyrektor Krajowego Cen-
trum zarzàdza usuni´cie odpisu decy-
zji z akt osobowych aplikanta, je˝eli
w tym czasie nie ukarano aplikanta
innà karà.

Art. 10r. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb przepro-
wadzania naboru dla kandydatów na
aplikacj´, sk∏ad, sposób powo∏ywania
cz∏onków zespo∏u konkursowego i ko-
misji konkursowej oraz tryb ich post´-

powania — majàc na uwadze zakres
wiedzy podlegajàcej sprawdzeniu
w trakcie konkursu i cz´Êci preselek-
cyjnej, pisemnà i ustnà form´ po-
szczególnych cz´Êci konkursu, system
punktowy ocen konkursowych, a tak-
˝e ocen´ predyspozycji kandydata do
zajmowania stanowiska s´dziego lub
prokuratora;

2) organizacj´ i przebieg aplikacji,
w tym:

a) system punktowy oceny post´pów
aplikanta w czasie aplikacji, a tak˝e
wyników kolokwium oraz egzaminu
s´dziowskiego i prokuratorskiego,

b) szczegó∏owy tryb i warunki odby-
wania aplikacji, równie˝ w ramach
specjalizacji sàdowej lub prokura-
torskiej,

c) szczegó∏owy tryb i warunki spra-
wowania patronatu nad aplikanta-
mi

— uwzgl´dniajàc zakres wiedzy teore-
tycznej i praktyki niezb´dnej do zaj-
mowania stanowiska s´dziego lub
prokuratora, a tak˝e specyfik´ tych
urz´dów;

3) zakres, szczegó∏owe warunki i tryb
przeprowadzania egzaminu s´dziow-
skiego i prokuratorskiego, sk∏ad ze-
spo∏u egzaminacyjnego i komisji eg-
zaminacyjnej, sposób powo∏ywania
ich cz∏onków oraz tryb post´powania
— uwzgl´dniajàc zakres odbytej apli-
kacji w ramach specjalizacji sàdowej
lub prokuratorskiej, pisemnà i ustnà
form´ egzaminu, kwalifikacje cz∏on-
ków komisji egzaminacyjnej, a tak˝e
majàc na uwadze koniecznoÊç zagwa-
rantowania w∏aÊciwego poziomu or-
ganizacyjnego i merytorycznego tych
egzaminów oraz zabezpieczenia jed-
nakowych warunków ich sk∏adania
przez wszystkich aplikantów;

4) wysokoÊç oraz warunki i tryb wyp∏a-
cania, a tak˝e zwrotu stypendium, ma-
jàc na uwadze zapewnienie prawid∏o-
wego funkcjonowania Krajowego
Centrum;

5) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków
zespo∏u konkursowego i zespo∏u eg-
zaminacyjnego, w wymiarze nie wi´k-
szym ni˝ miesi´czne wynagrodzenie
zasadnicze s´dziego sàdu okr´gowe-
go w pierwszej stawce awansowej —
uwzgl´dniajàc zakres i nak∏ad ich pra-
cy przy przygotowywaniu odpowied-
nio konkursu, egzaminu s´dziowskie-
go lub prokuratorskiego;

6) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków
komisji konkursowej, komisji do prze-
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prowadzenia kolokwium oraz komisji
egzaminacyjnej, w wymiarze nie
wi´kszym ni˝ miesi´czne wynagro-
dzenie zasadnicze s´dziego sàdu
okr´gowego w pierwszej stawce
awansowej — uwzgl´dniajàc zakres
i nak∏ad ich pracy odpowiednio w cza-
sie konkursu, kolokwium lub egzami-
nów s´dziowskiego lub prokurator-
skiego oraz odr´bnoÊci w ich przepro-
wadzaniu;

7) wysokoÊç wynagrodzenia patronów,
o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 9,
w wymiarze nie wi´kszym ni˝ 15 %
kwoty bazowej stanowiàcej podstaw´
wynagrodzenia zasadniczego s´dziów
i prokuratorów, ustalonej w ustawie
bud˝etowej na dany rok, uwzgl´dnia-
jàc zakres i nak∏ad ich pracy.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z póên.
zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 24 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kie-
runków szkolenia prokuratorów i asesorów,”;

2) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do okresu pracy, od którego zale˝y wymiar
urlopu dodatkowego, wlicza si´ wszystkie
okresy zatrudnienia w prokuraturze lub sàdzie
na stanowiskach: prokuratorów i s´dziów, ase-
sorów, w Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒ-
stwa na stanowisku radcy Prokuratorii Gene-
ralnej Skarbu Paƒstwa, a tak˝e okresy wykony-
wania zawodu adwokata, radcy prawnego lub
zajmowania samodzielnego stanowiska w or-
ganach w∏adzy publicznej, z którym zwiàzana
by∏a praktyka prawnicza, oraz inne okresy pra-
cy, je˝eli z tytu∏u tego zatrudnienia przys∏ugi-
wa∏ zwi´kszony wymiar urlopu.”;

3) w art. 76 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Protokolantem mo˝e byç prokurator lub ase-
sor wyznaczony przez przewodniczàcego sàdu
dyscyplinarnego.”;

4) art. 90 otrzymuje brzmienie:

„Art. 90. 1. Aplikacj´ sàdowo-prokuratorskà przy-
gotowujàcà kandydatów do zajmowa-
nia stanowiska prokuratora, zwanych
dalej „aplikantami”, prowadzi si´ na
zasadach okreÊlonych w przepisach
ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajo-
wym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów

Powszechnych i Prokuratury (Dz. U.
Nr 169, poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204
oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433).

2. Minister SprawiedliwoÊci sprawuje
nadzór merytoryczny nad aplikacjà,
o której mowa w ust. 1.

3. Aplikacja prokuratorska w wojskowych
jednostkach organizacyjnych prokura-
tury polega na przygotowaniu aplikan-
ta wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury, zwanego dalej „wojsko-
wym aplikantem prokuratorskim”, do
nale˝ytego wykonywania obowiàzków
prokuratora wojskowej jednostki orga-
nizacyjnej prokuratury.”;

5) art. 91 otrzymuje brzmienie:

„Art. 91. 1. Wojskowym aplikantem prokurator-
skim mo˝e byç tylko oficer pe∏niàcy za-
wodowà s∏u˝b´ wojskowà na podsta-
wie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by ter-
minowej, który:

1) posiada obywatelstwo polskie i pe∏-
nà zdolnoÊç do czynnoÊci praw-
nych,

2) posiada nieposzlakowanà opini´,

3) nie by∏ karany za przest´pstwo lub
przest´pstwo skarbowe,

4) nie jest prowadzone przeciwko nie-
mu post´powanie o przest´pstwo
Êcigane z oskar˝enia publicznego
lub przest´pstwo skarbowe,

5) ukoƒczy∏ studia prawnicze w Polsce
i uzyska∏ tytu∏ magistra prawa lub
zagraniczne uznane w Polsce,

6) zosta∏ umieszczony przez komisj´
konkursowà na liÊcie kwalifikacyj-
nej, o której mowa w ust. 9.

2. Naczelny Prokurator Wojskowy zarzà-
dza, w zale˝noÊci od potrzeb kadro-
wych wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury, nabór na aplika-
cj´ i wyznacza limit miejsc na aplikacj´.

3. Nabór odbywa si´ w drodze:

1) konkursu sk∏adajàcego si´ z cz´Êci
pisemnej i ustnej,

2) badania predyspozycji kandydata
na aplikanta do zajmowania stano-
wiska prokuratora wojskowej jed-
nostki organizacyjnej prokuratury,
które przeprowadza si´ w formie te-
stu psychologicznego.

4. Nabór przeprowadza komisja konkur-
sowa powo∏ana przez Naczelnego Pro-
kuratora Wojskowego.

5. Cz´Êç pisemna konkursu sk∏ada si´ z:
1) testu wiedzy z poszczególnych dzie-

dzin prawa i nauk pokrewnych,
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2) pracy pisemnej, b´dàcej opracowa-
niem wybranego tematu dotyczàce-
go szczegó∏owych zagadnieƒ z po-
szczególnych dziedzin prawa.

6. Warunkiem dopuszczenia kandydata
do cz´Êci ustnej konkursu jest uzyska-
nie z cz´Êci pisemnej konkursu mini-
mum punktów okreÊlonego przez Na-
czelnego Prokuratora Wojskowego.

7. Cz´Êç ustna konkursu obejmuje odpo-
wiedzi na pytania zawarte w wyloso-
wanym przez kandydata zestawie, do-
tyczàce wiedzy ogólnej oraz wiadomo-
Êci z zakresu poszczególnych dziedzin
prawa i nauk pokrewnych.

8. Tematy i test na cz´Êç pisemnà konkur-
su, pytania na cz´Êç ustnà konkursu
oraz test psychologiczny opracowuje
zespó∏ konkursowy powo∏any przez
Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

9. Po przeprowadzeniu konkursu oraz ba-
dania predyspozycji komisja konkurso-
wa sporzàdza list´ kandydatów na woj-
skowych aplikantów prokuratorskich,
zwanà dalej „listà kwalifikacyjnà”.

10. Warunkiem umieszczenia na liÊcie kwa-
lifikacyjnej jest uzyskanie przez kandy-
data minimum punktów ze wszystkich
cz´Êci konkursu, okreÊlonego przez Na-
czelnego Prokuratora Wojskowego,
oraz potwierdzenie predyspozycji kan-
dydata do zajmowania stanowiska pro-
kuratora wojskowej jednostki organiza-
cyjnej prokuratury. O kolejnoÊci miejsca
na liÊcie kwalifikacyjnej decyduje suma
uzyskanych punktów.

11. Naczelny Prokurator Wojskowy, po
przeprowadzeniu naboru, zasi´ga in-
formacji z Krajowego Rejestru Karne-
go oraz zwraca si´ do w∏aÊciwego ko-
mendanta wojewódzkiego Policji o na-
des∏anie informacji o ka˝dej osobie
umieszczonej na liÊcie kwalifikacyjnej,
na zasadach i w trybie dotyczàcym
kandydatów na aplikantów sàdowo-
-prokuratorskich.

12. Po uzyskaniu informacji, o których mo-
wa w ust. 11, Naczelny Prokurator Woj-
skowy przekazuje je wraz z listà kwalifi-
kacyjnà Ministrowi SprawiedliwoÊci.”;

6) po art. 91 dodaje si´ art. 91a—91c w brzmieniu:

„Art. 91a. 1. Przed przystàpieniem do naboru kan-
dydat na wojskowego aplikanta pro-
kuratorskiego uiszcza op∏at´ za udzia∏
w naborze. Op∏ata stanowi dochód
bud˝etu paƒstwa.

2. WysokoÊç op∏aty za udzia∏ w naborze
jest równa op∏acie za udzia∏ w naborze
na aplikacj´ sàdowo-prokuratorskà.

Art. 91b. 1. Naczelny Prokurator Wojskowy, po
uzyskaniu informacji, o której mowa
w art. 91 ust. 11, wydaje decyzj´
w sprawie przyj´cia na aplikacj´.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1,
przys∏uguje odwo∏anie do Ministra
SprawiedliwoÊci, w terminie 7 dni od
dnia jej dor´czenia.

3. Rozpoznanie odwo∏ania nast´puje
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od
dnia jego wniesienia.

4. Termin do wniesienia skargi do woje-
wódzkiego sàdu administracyjnego
wynosi 14 dni od dnia dor´czenia de-
cyzji.

Art. 91c. 1. Kandydat na stanowisko wojskowego
aplikanta prokuratorskiego jest po-
wo∏ywany do zawodowej s∏u˝by woj-
skowej, pe∏nionej jako s∏u˝ba kon-
traktowa na podstawie dobrowolne-
go zg∏oszenia si´ do tej s∏u˝by, po
uprzednim zakwalifikowaniu si´
w drodze konkursu na stanowisko
wojskowego aplikanta prokurator-
skiego, odbyciu przeszkolenia woj-
skowego, zdaniu egzaminu na ofice-
ra, mianowaniu na stopieƒ wojskowy
podporucznika (podporucznika mary-
narki) i podpisaniu kontraktu na pe∏-
nienie s∏u˝by terminowej.

2. Do odbycia przeszkolenia wojskowe-
go, o którym mowa w ust. 1, powo∏u-
je, na wniosek Naczelnego Prokurato-
ra Wojskowego, w∏aÊciwy organ
uprawniony do powo∏ywania do s∏u˝-
by kandydackiej na podstawie odr´b-
nych przepisów, okreÊlajàc miejsce
szkolenia.

3. Rozkaz personalny o powo∏aniu do
zawodowej s∏u˝by wojskowej kandy-
data na stanowisko wojskowego apli-
kanta prokuratorskiego wydaje na
wniosek Naczelnego Prokuratora
Wojskowego, z dniem powo∏ania na
stanowisko, Szef Sztabu Generalne-
go Wojska Polskiego.

4. Kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by termino-
wej na stanowisko wojskowego apli-
kanta prokuratorskiego zawiera Na-
czelny Prokurator Wojskowy.

5. Przepisów ust. 1—3, w zakresie po-
wo∏ywania do zawodowej s∏u˝by
wojskowej i mianowania na stopieƒ
oficerski, nie stosuje si´ do kandyda-
tów na stanowisko wojskowych apli-
kantów prokuratorskich, którzy pe∏nià
ju˝ zawodowà s∏u˝b´ wojskowà.

6. W odniesieniu do zasad powo∏ywa-
nia kandydatów na stanowiska woj-
skowych aplikantów prokuratorskich
do zawodowej s∏u˝by wojskowej i za-
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wierania z nimi kontraktów na jej pe∏-
nienie, w sprawach nieuregulowa-
nych w ustawie, stosuje si´ przepisy
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawo-
dowych.”;

7) art. 92 otrzymuje brzmienie:

„Art. 92. Przed obj´ciem obowiàzków wojskowy
aplikant prokuratorski sk∏ada Êlubowanie
wobec Naczelnego Prokuratora Wojsko-
wego wed∏ug nast´pujàcej roty: „Âlubu-
j´ uroczyÊcie sumiennie wype∏niaç obo-
wiàzki wojskowego aplikanta prokurator-
skiego, w post´powaniu kierowaç si´ za-
sadami godnoÊci i uczciwoÊci oraz do-
chowaç tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bo-
wej”; sk∏adajàcy Êlubowanie mo˝e dodaç
zwrot: „Tak mi dopomó˝ Bóg”.”;

8) po art. 92 dodaje si´ art. 92a—92d w brzmieniu:

„Art. 92a. Wojskowy aplikant prokuratorski odby-
wa aplikacj´ w wojskowej jednostce or-
ganizacyjnej prokuratury oraz uczestni-
czy w zaj´ciach seminaryjnych i prakty-
kach dla aplikantów sàdowo-prokurator-
skich odbywajàcych aplikacj´ na zasa-
dach okreÊlonych w art. 10e ust. 1—5, 9,
11 i 12 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.
o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr
Sàdów Powszechnych i Prokuratury.

Art. 92b. 1. Do obowiàzków wojskowego apli-
kanta prokuratorskiego nale˝y:

1) uczestniczenie w przewidzianych
programem aplikacji zaj´ciach se-
minaryjnych prowadzonych w Kra-
jowym Centrum Szkolenia Kadr Sà-
dów Powszechnych i Prokuratury,
zwanym dalej „Krajowym Cen-
trum”, oraz w praktykach odbywa-
jàcych si´ w jednostkach organiza-
cyjnych prokuratury, sàdach i in-
nych instytucjach zwiàzanych
z funkcjonowaniem wymiaru spra-
wiedliwoÊci,

2) samodzielne pog∏´bianie wiedzy
prawniczej i praktycznych umiej´t-
noÊci niezb´dnych do zajmowania
stanowiska prokuratora wojskowej
jednostki organizacyjnej prokura-
tury,

3) przyst´powanie, w wyznaczonym
terminie, do sprawdzianów wiedzy
oraz kolokwium, przeprowadza-
nych w czasie aplikacji, a tak˝e do
egzaminu prokuratorskiego,

4) przestrzeganie regulaminu organi-
zacyjnego Krajowego Centrum oraz
zarzàdzeƒ i poleceƒ porzàdkowych
Dyrektora Krajowego Centrum.

2. Na czas trwania aplikacji Naczelny
Prokurator Wojskowy wyznacza woj-
skowemu aplikantowi prokurator-

skiemu patrona spoÊród prokurato-
rów wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury. Patronom przy-
s∏uguje wynagrodzenie za sprawo-
wanie patronatu w wysokoÊci równej
wynagrodzeniu patronów, o których
mowa w art. 10 ust. 2 pkt 9 ustawy
z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym
Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Po-
wszechnych i Prokuratury.

Art. 92c. 1. Naczelny Prokurator Wojskowy zwal-
nia ze stanowiska wojskowego apli-
kanta prokuratorskiego, który:

1) zosta∏ prawomocnie skazany za
umyÊlne przest´pstwo lub prze-
st´pstwo skarbowe,

2) przesta∏ spe∏niaç wymagania okre-
Êlone w art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2,

3) uzyska∏ negatywnà ocen´ z kolo-
kwium wyznaczonego w czasie
aplikacji,

4) z∏o˝y∏ pisemne oÊwiadczenie o re-
zygnacji z odbywania aplikacji,

5) zosta∏ uznany orzeczeniem woj-
skowej komisji lekarskiej za trwale
niezdolnego do pe∏nienia zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej,

6) ra˝àco naruszy∏ obowiàzki wojsko-
wego aplikanta prokuratorskiego,

7) w sposób ra˝àcy uchybi∏ godnoÊci
wojskowego aplikanta prokurator-
skiego lub jego zachowanie godzi
w dobre imi´ Krajowego Centrum
lub wojskowych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury.

2. Naczelny Prokurator Wojskowy mo˝e
zwolniç ze stanowiska wojskowego
aplikanta prokuratorskiego, który:

1) zosta∏ prawomocnie skazany za
nieumyÊlne przest´pstwo lub prze-
st´pstwo skarbowe,

2) opuÊci∏ z przyczyn nieusprawiedli-
wionych ponad 20 % zaj´ç semina-
ryjnych lub praktyk w danym roku
szkoleniowym, uj´tych w progra-
mie aplikacji,

3) nie przystàpi∏ w wyznaczonym
terminie, bez usprawiedliwienia,
co najmniej do dwóch sprawdzia-
nów wiedzy przewidzianych w pro-
gramie aplikacji,

4) zosta∏ dwukrotnie ukarany karà na-
gany.

3. Przed zwolnieniem wojskowego apli-
kanta prokuratorskiego ze stanowi-
ska, z przyczyn okreÊlonych w ust. 1
i 2, Naczelny Prokurator Wojskowy
umo˝liwia wojskowemu aplikantowi
prokuratorskiemu z∏o˝enie wyjaÊnieƒ.
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4. Od decyzji Naczelnego Prokuratora
Wojskowego o zwolnieniu ze stano-
wiska wojskowemu aplikantowi pro-
kuratorskiemu przys∏uguje odwo∏anie
do Ministra SprawiedliwoÊci, w ter-
minie 14 dni od dnia jej dor´czenia.

Art. 92d. 1. Naczelny Prokurator Wojskowy mo˝e
ukaraç wojskowego aplikanta proku-
ratorskiego karà porzàdkowà za prze-
winienie polegajàce na naruszeniu
obowiàzków lub uchybieniu godno-
Êci wojskowego aplikanta prokura-
torskiego.

2. Karami porzàdkowymi sà:

1) upomnienie,

2) nagana.

3. Nie mo˝na ukaraç wojskowego apli-
kanta prokuratorskiego po up∏ywie
30 dni od dnia powzi´cia wiadomoÊci
o przewinieniu lub trzech miesi´cy od
dnia jego pope∏nienia.

4. Przed ukaraniem karà porzàdkowà
wojskowemu aplikantowi prokurator-
skiemu umo˝liwia si´ z∏o˝enie wyja-
Ênieƒ.

5. Od decyzji o ukaraniu wojskowemu
aplikantowi prokuratorskiemu przy-
s∏uguje odwo∏anie do Ministra Spra-
wiedliwoÊci, w terminie 7 dni od dnia
jej dor´czenia.

6. Odpis prawomocnej decyzji o ukara-
niu karà porzàdkowà do∏àcza si´ do
teczki akt personalnych wojskowego
aplikanta prokuratorskiego.

7. Po up∏ywie roku od uprawomocnienia
si´ decyzji o ukaraniu karà porzàdko-
wà Naczelny Prokurator Wojskowy za-
rzàdza usuni´cie odpisu decyzji z akt
personalnych wojskowego aplikanta
prokuratorskiego, je˝eli w tym czasie
nie ukarano aplikanta innà karà.”;

9) art. 94 otrzymuje brzmienie:

„Art. 94. 1. W ostatnim miesiàcu trzeciego roku
aplikacji wojskowy aplikant prokura-
torski sk∏ada egzamin prokuratorski
przed komisjà egzaminacyjnà powo∏a-
nà przez Prokuratora Generalnego.
W sk∏ad komisji wchodzi prokurator
wojskowy b´dàcy przedstawicielem
Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

2. Egzamin prokuratorski sk∏ada si´ z cz´-
Êci pisemnej i ustnej.

3. Zadania praktyczne na cz´Êç pisemnà
oraz kazusy na cz´Êç ustnà egzaminu
prokuratorskiego opracowuje zespó∏
egzaminacyjny powo∏any przez Proku-
ratora Generalnego. W sk∏ad zespo∏u
wchodzi prokurator wojskowy b´dàcy

przedstawicielem Naczelnego Prokura-
tora Wojskowego.

4. Naczelny Prokurator Wojskowy mo˝e
udzieliç wojskowemu aplikantowi pro-
kuratorskiemu zezwolenia na zdawa-
nie egzaminu prokuratorskiego w ter-
minie póêniejszym, je˝eli uzna, ˝e cho-
roba, wypadek losowy lub inna wska-
zana i udokumentowana przez wojsko-
wego aplikanta prokuratorskiego przy-
czyna uniemo˝liwiajà przystàpienie do
egzaminu prokuratorskiego w termi-
nie, o którym mowa w ust. 1.

5. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 4,
Naczelny Prokurator Wojskowy udziela
na pisemny wniosek wojskowego apli-
kanta prokuratorskiego, z∏o˝ony nie
póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca od dnia
ustania przyczyny uzasadniajàcej nie-
przystàpienie do egzaminu prokurator-
skiego.

6. Wojskowy aplikant prokuratorski, który
nie przystàpi∏ do egzaminu prokurator-
skiego w wyznaczonym terminie i nie
uzyska∏ zezwolenia, o którym mowa
w ust. 4, albo odstàpi∏ bez usprawiedli-
wienia od egzaminu prokuratorskiego
w czasie jego trwania, sk∏ada egzamin
prokuratorski tylko raz, wed∏ug zasad
obowiàzujàcych w przypadku niezda-
nia egzaminu prokuratorskiego.

7. Uprawnienie do zdawania egzaminu
prokuratorskiego wygasa po up∏ywie
okresu kontraktu, o którym mowa
w art. 91c ust. 4.

8. Wojskowy aplikant prokuratorski, któ-
ry nie zda∏ egzaminu prokuratorskiego,
mo˝e raz przystàpiç do ponownego je-
go sk∏adania, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu roku od dnia zakoƒczenia po-
przedniego egzaminu. Poprawkowy
egzamin prokuratorski przeprowadza
komisja egzaminacyjna, o której mowa
w ust. 1, w terminie wyznaczonym
przez Prokuratora Generalnego. Prze-
pisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

9. Po z∏o˝eniu egzaminu prokuratorskie-
go wojskowy aplikant prokuratorski
mo˝e byç powo∏any na stanowisko
asesora wojskowej jednostki organiza-
cyjnej prokuratury.

10. W razie zwolnienia ze stanowiska, nie-
przystàpienia do egzaminu prokurator-
skiego lub niezdania tego egzaminu,
wojskowego aplikanta prokuratorskie-
go zwalnia si´ z zawodowej s∏u˝by
wojskowej.”;

10) art. 94a otrzymuje brzmienie:

„Art. 94a. Za udzia∏ w pracach zespo∏u konkurso-
wego i zespo∏u egzaminacyjnego oraz
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komisji konkursowej i komisji egzamina-
cyjnej cz∏onkom tych zespo∏ów i komisji
przys∏uguje wynagrodzenie w wysoko-
Êci równej wynagrodzeniu odpowiednio
cz∏onków zespo∏ów i komisji okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r.
o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr
Sàdów Powszechnych i Prokuratury.”;

11) uchyla si´ art. 94b—96;

12) art. 97 otrzymuje brzmienie:

„Art. 97. Minister SprawiedliwoÊci w porozumie-
niu z Ministrem Obrony Narodowej okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb przepro-
wadzania naboru dla kandydatów na
aplikacj´ prokuratorskà w wojskowych
jednostkach organizacyjnych prokura-
tury, sk∏ad, sposób powo∏ywania
cz∏onków zespo∏u konkursowego i ko-
misji konkursowej oraz tryb ich post´-
powania — majàc na uwadze zakres
wiedzy podlegajàcej sprawdzeniu
w trakcie konkursu, pisemnà i ustnà
form´ poszczególnych cz´Êci konkur-
su, system punktowy ocen konkurso-
wych, a tak˝e ocen´ predyspozycji
kandydata do zajmowania stanowiska
prokuratora wojskowej jednostki orga-
nizacyjnej prokuratury;

2) organizacj´ i przebieg aplikacji, w tym:
a) system punktowy oceny post´pów

wojskowego aplikanta prokurator-
skiego w czasie aplikacji, a tak˝e wy-
ników kolokwium oraz egzaminu
prokuratorskiego,

b) szczegó∏owy tryb i warunki odby-
wania aplikacji,

c) szczegó∏owy tryb i warunki sprawo-
wania patronatu nad wojskowym
aplikantem prokuratorskim

— uwzgl´dniajàc zakres wiedzy teore-
tycznej i praktycznej niezb´dnej do zaj-
mowania stanowiska prokuratora woj-
skowej jednostki organizacyjnej pro-
kuratury;

3) zakres, szczegó∏owe warunki i tryb
przeprowadzania egzaminu prokura-
torskiego, sk∏ad zespo∏u egzaminacyj-
nego i komisji egzaminacyjnej, sposób
powo∏ywania ich cz∏onków oraz tryb
post´powania — uwzgl´dniajàc zakres
odbytej aplikacji, pisemnà i ustnà for-
m´ egzaminu, kwalifikacje cz∏onków
komisji egzaminacyjnej, a tak˝e majàc
na uwadze koniecznoÊç zagwaranto-
wania w∏aÊciwego poziomu organiza-
cyjnego i merytorycznego egzaminu
prokuratorskiego oraz zabezpieczenia
jednakowych warunków jego sk∏ada-
nia przez wszystkich wojskowych apli-
kantów prokuratorskich.”;

13) w art. 110 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwolnienie asesora lub wojskowego aplikanta
prokuratorskiego ze s∏u˝by w wojskowych jed-
nostkach organizacyjnych prokuratury nast´-
puje odpowiednio w przypadkach okreÊlonych
w art. 94 ust. 10 i w art. 100 ust. 3, a tak˝e gdy
przepisy o s∏u˝bie wojskowej przewidujà zwol-
nienie z zawodowej lub okresowej s∏u˝by woj-
skowej.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U. Nr 117,
poz. 753, z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 49 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Aplikantem w wojskowym sàdzie garnizono-
wym, zwanym dalej „aplikantem”, mo˝e byç
˝o∏nierz zawodowy pe∏niàcy zawodowà s∏u˝-
b´ wojskowà na podstawie kontraktu na pe∏-
nienie s∏u˝by terminowej i posiadajàcy sto-
pieƒ podporucznika (podporucznika mary-
narki), który:

1) posiada obywatelstwo polskie i pe∏nà
zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,

2) posiada nieposzlakowanà opini´,

3) nie by∏ karany za przest´pstwo lub prze-
st´pstwo skarbowe,

4) nie jest prowadzone przeciwko niemu po-
st´powanie o przest´pstwo Êcigane
z oskar˝enia publicznego lub przest´p-
stwo skarbowe,

5) ukoƒczy∏ studia prawnicze w Polsce i uzy-
ska∏ tytu∏ magistra prawa lub zagraniczne
uznane w Polsce,

6) zosta∏ umieszczony przez komisj´ konkur-
sowà na liÊcie kwalifikacyjnej, o której
mowa w art. 50 § 8.”;

2) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. § 1. Minister SprawiedliwoÊci w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodo-
wej zarzàdza, w zale˝noÊci od po-
trzeb kadrowych sàdów wojsko-
wych, nabór na aplikacj´ i wyznacza
limit miejsc na aplikacj´.

§ 2. Nabór odbywa si´ w drodze:

1) konkursu sk∏adajàcego si´ z cz´Êci
pisemnej i ustnej,

2) badania predyspozycji kandydata
na aplikanta do zajmowania sta-
nowiska s´dziego sàdu wojsko-
wego, które przeprowadza si´
w formie testu psychologicznego.
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§ 3. Nabór przeprowadza komisja kon-
kursowa powo∏ana przez dyrektora
departamentu, o którym mowa
w art. 5 § 4.

§ 4. Cz´Êç pisemna konkursu sk∏ada si´ z:

1) testu wiedzy z poszczególnych
dziedzin prawa i nauk pokrewnych,

2) pracy pisemnej, b´dàcej opraco-
waniem wybranego tematu doty-
czàcego szczegó∏owych zagadnieƒ
z poszczególnych dziedzin prawa.

§ 5. Warunkiem dopuszczenia kandydata
do cz´Êci ustnej konkursu jest uzy-
skanie z pisemnej cz´Êci konkursu
minimum punktów, okreÊlonego
przez dyrektora departamentu, o któ-
rym mowa w art. 5 § 4.

§ 6. Cz´Êç ustna konkursu obejmuje od-
powiedzi na pytania zawarte w wylo-
sowanym przez kandydata zestawie,
dotyczàce wiedzy ogólnej oraz wia-
domoÊci z zakresu poszczególnych
dziedzin prawa i nauk pokrewnych.

§ 7. Tematy i test na cz´Êç pisemnà kon-
kursu, pytania na cz´Êç ustnà kon-
kursu oraz test psychologiczny opra-
cowuje zespó∏ konkursowy powo∏a-
ny przez Ministra SprawiedliwoÊci.

§ 8. Po przeprowadzeniu konkursu oraz
badania predyspozycji komisja kon-
kursowa sporzàdza list´ kandydatów
na aplikantów, zwanà dalej „listà
kwalifikacyjnà”.

§ 9. Warunkiem umieszczenia na liÊcie
kwalifikacyjnej jest uzyskanie przez
kandydata minimum punktów ze
wszystkich cz´Êci konkursu, okreÊlo-
nego przez dyrektora departamentu,
o którym mowa w art. 5 § 4, oraz po-
twierdzenie predyspozycji kandydata
do zajmowania stanowiska s´dziego
sàdu wojskowego. O miejscu na li-
Êcie kwalifikacyjnej decyduje suma
uzyskanych punktów.

§ 10. Dyrektor departamentu, o którym
mowa w art. 5 § 4, po przeprowadze-
niu naboru, zasi´ga informacji z Kra-
jowego Rejestru Karnego oraz zwra-
ca si´ do w∏aÊciwego komendanta
wojewódzkiego Policji o nades∏anie
informacji o ka˝dej osobie umiesz-
czonej na liÊcie kwalifikacyjnej, na
zasadach i w trybie dotyczàcym kan-
dydatów na aplikantów sàdowo-pro-
kuratorskich.

§ 11. Po uzyskaniu informacji, o których
mowa w § 10, dyrektor departamen-
tu, o którym mowa w art. 5 § 4, prze-
kazuje je wraz z listà kwalifikacyjnà
Ministrowi SprawiedliwoÊci.”;

3) po art. 50 dodaje si´ art. 50a w brzmieniu:

„Art. 50a. § 1. Przed przystàpieniem do naboru
kandydat na aplikanta uiszcza op∏a-
t´ za udzia∏ w naborze. Op∏ata sta-
nowi dochód bud˝etu paƒstwa.

§ 2. WysokoÊç op∏aty za udzia∏ w nabo-
rze jest równa op∏acie za udzia∏
w naborze na aplikacj´ sàdowo-
-prokuratorskà.”;

4) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. § 1. Przed obj´ciem obowiàzków aplikan-
ta aplikant sk∏ada Êlubowanie wobec
dyrektora departamentu, o którym
mowa w art. 5 § 4, wed∏ug nast´pujà-
cej roty: „Âlubuj´ uroczyÊcie sumien-
nie wype∏niaç obowiàzki wojskowe-
go aplikanta sàdowego, w post´po-
waniu kierowaç si´ zasadami godno-
Êci i uczciwoÊci oraz dochowaç ta-
jemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej”;
sk∏adajàcy Êlubowanie mo˝e dodaç
zwrot: „Tak mi dopomó˝ Bóg”.

§ 2. Aplikant odbywa aplikacj´ w sàdzie
wojskowym oraz uczestniczy w zaj´-
ciach seminaryjnych i praktykach dla
aplikantów sàdowo-prokuratorskich
odbywajàcych aplikacj´ na zasadach
okreÊlonych w art. 10e ust. 1—5, 9, 11
i 12 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.
o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr
Sàdów Powszechnych i Prokuratury
(Dz. U. Nr 169, poz. 1410 i Nr 264,
poz. 2204 oraz z 2007 r. Nr 64,
poz. 433).

§ 3. Do obowiàzków aplikanta nale˝y:

1) uczestniczenie w przewidzianych
programem aplikacji zaj´ciach se-
minaryjnych prowadzonych w Kra-
jowym Centrum Szkolenia Kadr
Sàdów Powszechnych i Prokuratu-
ry, zwanym dalej „Krajowym Cen-
trum”, oraz w praktykach odbywa-
jàcych si´ w sàdach, jednostkach
organizacyjnych prokuratury i in-
nych instytucjach zwiàzanych
z funkcjonowaniem wymiaru spra-
wiedliwoÊci,

2) samodzielne pog∏´bianie wiedzy
prawniczej i praktycznych umie-
j´tnoÊci niezb´dnych do zajmo-
wania stanowiska s´dziego sàdu
wojskowego,

3) przyst´powanie, w wyznaczonym
terminie, do sprawdzianów wie-
dzy oraz kolokwium, przeprowa-
dzanych w czasie aplikacji, a tak˝e
do egzaminu s´dziowskiego,

4) przestrzeganie regulaminu orga-
nizacyjnego Krajowego Centrum
oraz zarzàdzeƒ i poleceƒ porzàd-
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kowych Dyrektora Krajowego
Centrum.

§ 4. Na czas trwania aplikacji dyrektor
departamentu, o którym mowa
w art. 5 § 4, wyznacza aplikantowi
patrona spoÊród s´dziów sàdów
wojskowych. Patronom przys∏uguje
wynagrodzenie za sprawowanie pa-
tronatu w wysokoÊci równej wyna-
grodzeniu patronów, o których mo-
wa w art. 10 ust. 2 pkt 9 ustawy
z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym
Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Po-
wszechnych i Prokuratury.”;

5) po art. 51 dodaje si´ art. 51a—51d w brzmieniu:

„Art. 51a. § 1. Minister SprawiedliwoÊci w poro-
zumieniu z Ministrem Obrony Naro-
dowej zwalnia aplikanta, który:

1) zosta∏ prawomocnie skazany za
umyÊlne przest´pstwo lub prze-
st´pstwo skarbowe,

2) przesta∏ spe∏niaç wymagania
okreÊlone w art. 49 § 1 pkt 1 i 2,

3) uzyska∏ negatywnà ocen´ z kolo-
kwium wyznaczonego w czasie
aplikacji,

4) zrzek∏ si´ stanowiska,

5) zosta∏ uznany orzeczeniem woj-
skowej komisji lekarskiej za
trwale niezdolnego do pe∏nienia
zawodowej s∏u˝by wojskowej,

6) ra˝àco naruszy∏ obowiàzki apli-
kanta,

7) w sposób ra˝àcy uchybi∏ godno-
Êci aplikanta lub jego zachowanie
godzi w dobre imi´ Krajowego
Centrum lub sàdów wojskowych.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci w poro-
zumieniu z Ministrem Obrony Na-
rodowej mo˝e zwolniç aplikanta,
który:

1) zosta∏ prawomocnie skazany za
nieumyÊlne przest´pstwo lub
przest´pstwo skarbowe,

2) opuÊci∏ z przyczyn nieusprawie-
dliwionych ponad 20 % zaj´ç se-
minaryjnych lub praktyk w da-
nym roku szkoleniowym, uj´tych
w programie aplikacji,

3) nie przystàpi∏ w wyznaczonym
terminie, bez usprawiedliwienia,
co najmniej do dwóch spraw-
dzianów wiedzy przewidzianych
w programie aplikacji,

4) zosta∏ dwukrotnie ukarany karà
nagany.

§ 3. Przed zwolnieniem aplikanta ze sta-
nowiska, z przyczyn okreÊlonych

w § 1 i 2, Minister SprawiedliwoÊci
umo˝liwia aplikantowi z∏o˝enie wy-
jaÊnieƒ.

Art. 51b. § 1. Dyrektor departamentu, o którym
mowa w art. 5 § 4, mo˝e ukaraç
aplikanta karà porzàdkowà za prze-
winienie polegajàce na naruszeniu
obowiàzków lub uchybieniu god-
noÊci aplikanta.

§ 2. Karami porzàdkowymi sà:

1) upomnienie,

2) nagana.

§ 3. Nie mo˝na ukaraç aplikanta po up∏y-
wie 30 dni od dnia powzi´cia wiado-
moÊci o przewinieniu lub trzech
miesi´cy od dnia jego pope∏nienia.

§ 4. Przed ukaraniem karà porzàdkowà
aplikantowi umo˝liwia si´ z∏o˝enie
wyjaÊnieƒ.

§ 5. Od decyzji o ukaraniu aplikantowi
przys∏uguje odwo∏anie do Ministra
SprawiedliwoÊci, w terminie 7 dni
od dnia jej dor´czenia.

§ 6. Odpis prawomocnej decyzji o ukara-
niu karà porzàdkowà do∏àcza si´ do
teczki akt personalnych aplikanta.

§ 7. Po up∏ywie roku od uprawomocnie-
nia si´ decyzji o ukaraniu karà po-
rzàdkowà dyrektor departamentu,
o którym mowa w art. 5 § 4, zarzàdza
usuni´cie odpisu decyzji z akt perso-
nalnych aplikanta, je˝eli w tym cza-
sie nie ukarano aplikanta innà karà.

Art. 51c. § 1. W ostatnim miesiàcu trzeciego roku
aplikacji aplikant sk∏ada egzamin s´-
dziowski przed komisjà egzamina-
cyjnà powo∏anà przez Ministra Spra-
wiedliwoÊci. W sk∏ad komisji wcho-
dzi s´dzia wojskowy b´dàcy przed-
stawicielem dyrektora departamen-
tu, o którym mowa w art. 5 § 4.

§ 2. Egzamin s´dziowski sk∏ada si´
z cz´Êci pisemnej i ustnej.

§ 3. Zadania praktyczne na cz´Êç pisem-
nà oraz kazusy na cz´Êç ustnà egza-
minu s´dziowskiego opracowuje
zespó∏ egzaminacyjny powo∏any
przez Ministra SprawiedliwoÊci.
W sk∏ad zespo∏u wchodzi s´dzia
wojskowy b´dàcy przedstawicie-
lem dyrektora departamentu, o któ-
rym mowa w art. 5 § 4.

§ 4. Dyrektor departamentu, o którym
mowa w art. 5 § 4, mo˝e udzieliç
aplikantowi zezwolenia na zdawanie
egzaminu s´dziowskiego w terminie
póêniejszym, je˝eli uzna, ˝e choroba,
wypadek losowy lub inna wskazana
i udokumentowana przez aplikanta
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przyczyna uniemo˝liwiajà przystà-
pienie do egzaminu s´dziowskiego
w terminie, o którym mowa w § 1.

§ 5. Zezwolenia, o którym mowa w § 4,
dyrektor departamentu, o którym
mowa w art. 5 § 4, udziela na pi-
semny wniosek aplikanta, z∏o˝ony
nie póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca od
dnia ustania przyczyny uzasadnià-
jàcej nieprzystàpienie do egzaminu
s´dziowskiego.

§ 6. Aplikant, który nie przystàpi∏ do eg-
zaminu s´dziowskiego w wyzna-
czonym terminie i nie uzyska∏ ze-
zwolenia, o którym mowa w § 4,
albo odstàpi∏ bez usprawiedliwie-
nia od egzaminu s´dziowskiego
w czasie jego trwania, sk∏ada egza-
min s´dziowski tylko raz, wed∏ug
zasad obowiàzujàcych w przypadku
niezdania egzaminu s´dziowskie-
go.

§ 7. Uprawnienie do zdawania egzami-
nu s´dziowskiego wygasa po up∏y-
wie okresu kontraktu, o którym mo-
wa w art. 49 § 2.

§ 8. Aplikant, który nie zda∏ egzaminu
s´dziowskiego, mo˝e raz przystàpiç
do ponownego jego sk∏adania, nie
póêniej jednak ni˝ w ciàgu roku od
dnia zakoƒczenia poprzedniego eg-
zaminu. Poprawkowy egzamin s´-
dziowski przeprowadza komisja eg-
zaminacyjna, o której mowa w § 1,
w terminie wyznaczonym przez Mi-
nistra SprawiedliwoÊci. Przepisy § 2
i 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 9. Po z∏o˝eniu egzaminu s´dziowskie-
go aplikant mo˝e byç powo∏any na
stanowisko asesora w wojskowym
sàdzie garnizonowym.

§ 10. W razie zwolnienia ze stanowiska,
nieprzystàpienia do egzaminu s´-
dziowskiego lub niezdania tego eg-
zaminu, aplikanta zwalnia si´ z za-
wodowej s∏u˝by wojskowej.

Art. 51d. Za udzia∏ w pracach zespo∏u konkurso-
wego i zespo∏u egzaminacyjnego oraz
komisji konkursowej i komisji egzamina-
cyjnej cz∏onkom tych zespo∏ów i komisji
przys∏uguje wynagrodzenie w wysoko-
Êci równej wynagrodzeniu odpowiednio
cz∏onków zespo∏ów i komisji okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r.
o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sà-
dów Powszechnych i Prokuratury.”;

6) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. Minister SprawiedliwoÊci w porozumie-
niu z Ministrem Obrony Narodowej okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb przepro-
wadzania naboru dla kandydatów na
aplikacj´, sk∏ad, sposób powo∏ywania
cz∏onków zespo∏u konkursowego i ko-
misji konkursowej oraz tryb ich post´-
powania — majàc na uwadze zakres
wiedzy podlegajàcej sprawdzeniu
w trakcie konkursu, pisemnà i ustnà
form´ poszczególnych cz´Êci konkur-
su, system punktowy ocen konkurso-
wych, a tak˝e ocen´ predyspozycji
kandydata do zajmowania stanowiska
s´dziego sàdu wojskowego,

2) organizacj´ i przebieg aplikacji, w tym:

a) system punktowy oceny post´pów
aplikanta w czasie aplikacji, a tak˝e
wyników kolokwium oraz egzaminu
s´dziowskiego,

b) szczegó∏owy tryb i warunki odby-
wania aplikacji,

c) szczegó∏owy tryb i warunki sprawo-
wania patronatu nad aplikantem

— uwzgl´dniajàc zakres wiedzy teore-
tycznej i praktycznej niezb´dnej do zaj-
mowania stanowiska s´dziego sàdu
wojskowego,

3) zakres, szczegó∏owe warunki i tryb
przeprowadzania egzaminu s´dziow-
skiego, sk∏ad zespo∏u egzaminacyjne-
go i komisji egzaminacyjnej, sposób
powo∏ywania ich cz∏onków oraz tryb
post´powania — uwzgl´dniajàc zakres
odbytej aplikacji, pisemnà i ustnà for-
m´ egzaminu, kwalifikacje cz∏onków
komisji egzaminacyjnej, a tak˝e majàc
na uwadze koniecznoÊç zagwaranto-
wania w∏aÊciwego poziomu organiza-
cyjnego i merytorycznego egzaminu
s´dziowskiego oraz zabezpieczenia
jednakowych warunków jego sk∏ada-
nia przez wszystkich aplikantów.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pra-
cownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162,
poz. 1125, z póên. zm.6)) w art. 3 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. Od odbycia sta˝u urz´dniczego zwolnione sà oso-
by, które ukoƒczy∏y aplikacj´ sàdowà, aplikacj´
prokuratorskà lub aplikacj´ sàdowo-prokurator-
skà prowadzonà na zasadach okreÊlonych w prze-
pisach ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym
Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych
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i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410 i Nr 264,
poz. 2204 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433).”.

Art. 5. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏-
towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝eto-
wej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 5 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

,,a) osoby zajmujàce kierownicze stanowiska paƒ-
stwowe, cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej,
etatowi cz∏onkowie samorzàdowych kolegiów
odwo∏awczych i kolegiów regionalnych izb ob-
rachunkowych, pracownicy Rzàdowego Cen-
trum Legislacji, eksperci Urz´du Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej, asesorzy prokurator-
scy, funkcjonariusze S∏u˝by Celnej,”;

2) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Limity zatrudnienia ustala si´ ∏àcznie dla s´-
dziów, prokuratorów, asesorów prokurator-
skich, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) i b).”.

Art. 6. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 91 w § 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla asesorów sàdowych — w wysokoÊci
1 667,70 z∏.”;

2) w art. 92 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do okresu pracy, od którego zale˝y wymiar
urlopu dodatkowego, wlicza si´ wszystkie
okresy zatrudnienia w sàdzie lub prokuratu-
rze na stanowiskach: asesorów, s´dziów
i prokuratorów, w Prokuratorii Generalnej
Skarbu Paƒstwa na stanowisku radcy, a tak-
˝e okresy wykonywania zawodu adwokata,
radcy prawnego lub zajmowania samodziel-
nego stanowiska w organach w∏adzy pu-
blicznej, z którym zwiàzana by∏a praktyka
prawnicza, oraz inne okresy pracy, je˝eli z ty-
tu∏u tego zatrudnienia przys∏ugiwa∏ zwi´k-
szony wymiar urlopu.”;

3) tytu∏ dzia∏u III otrzymuje brzmienie:

„Dzia∏ III

Asesorzy sàdowi i aplikacja sàdowo-
-prokuratorska”;

4) w art. 134 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e mianowaç
asesorem sàdowym osob´, która ukoƒczy∏a
aplikacj´ sàdowà lub prokuratorskà albo
aplikacj´ sàdowo-prokuratorskà prowadzo-
nà na zasadach okreÊlonych w przepisach
ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym
Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszech-
nych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410
i Nr 264, poz. 2204 oraz z 2007 r. Nr 64,
poz. 433) i zda∏a egzamin s´dziowski lub
prokuratorski oraz spe∏nia warunki okreÊlo-
ne w art. 61 § 1 pkt 1—4.”;

5) w dziale III tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 2

Aplikacja sàdowo-prokuratorska”;

6) art. 137 otrzymuje brzmienie:

„Art. 137. Aplikacj´ sàdowo-prokuratorskà przy-
gotowujàcà kandydatów do zajmowa-
nia stanowiska s´dziego, zwanych dalej
„aplikantami”, prowadzi si´ na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach ustawy,
o której mowa w art. 134 § 1.”;

7) uchyla si´ art. 138;

8) art. 139 otrzymuje brzmienie:

„Art. 139. Minister SprawiedliwoÊci sprawuje nad-
zór merytoryczny nad aplikacjà sàdowo-
-prokuratorskà.”;

9) uchyla si´ art. 140;

10) w dziale III uchyla si´ rozdzia∏ 3;

11) art. 149 otrzymuje brzmienie:

„Art. 149. § 1. Na stanowisko referendarza sàdo-
wego mo˝e byç mianowany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie
i korzysta z pe∏ni praw cywilnych
i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawni-
cze w Polsce i uzyska∏ tytu∏ magi-
stra prawa lub zagraniczne uzna-
ne w Polsce,

4) ukoƒczy∏ 24 lata,

5) odby∏ aplikacj´ referendarskà
i z∏o˝y∏ egzamin referendarski
albo odby∏ aplikacj´ sàdowà lub
prokuratorskà albo aplikacj´ sà-
dowo-prokuratorskà prowadzo-
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7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609,
Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256,
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.



nà na zasadach okreÊlonych
w przepisach ustawy, o której
mowa w art. 134 § 1, aplikacj´
notarialnà, adwokackà lub rad-
cowskà i z∏o˝y∏ odpowiedni eg-
zamin albo z∏o˝y∏ egzamin refe-
rendarski.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e,
w zale˝noÊci od potrzeb kadrowych
sàdów, zarzàdziç nabór na aplikacj´
referendarskà w danym roku.

§ 3. Aplikacja referendarska trwa rok
i koƒczy si´ egzaminem referendar-
skim.”;

12) w art. 153:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Aplikanta referendarskiego mianuje na

czas okreÊlony, oznaczony w art. 149 § 3,
i zwalnia prezes sàdu okr´gowego. Miano-
wanie aplikanta referendarskiego nast´pu-
je po przeprowadzeniu konkursu przez pre-
zesa sàdu apelacyjnego. Prezes sàdu okr´-
gowego przed mianowaniem aplikanta re-
ferendarskiego zasi´ga informacji z Krajo-
wego Rejestru Karnego oraz zwraca si´ do
komendanta wojewódzkiego Policji o na-
des∏anie informacji o kandydacie.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Minister SprawiedliwoÊci w porozumie-

niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób i tryb oraz zakres uzyski-
wania informacji przez komendanta wo-
jewódzkiego Policji o kandydacie na sta-
nowisko aplikanta referendarskiego i re-
ferendarza sàdowego oraz wzór kwestio-
nariusza tej informacji, majàc na wzgl´-
dzie charakter i miejsce pracy oraz prawa
i wolnoÊci chronione konstytucyjnie.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên.
zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 66 w ust. 1 w pkt 35 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 36 w brzmieniu:

„36) aplikanci Krajowego Centrum Szkolenia Kadr
Sàdów Powszechnych i Prokuratury.”;

2) w art. 73 w pkt 17 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 18 w brzmieniu:

„18) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36,
powstaje z dniem przyznania stypendium,
a wygasa z dniem utraty prawa do jego po-
bierania.”;

3) w art. 75 dodaje si´ ust. 18 w brzmieniu:

„18. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36,
zg∏asza do ubezpieczenia zdrowotnego Krajo-
we Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Po-
wszechnych i Prokuratury.”;

4) w art. 81 w ust. 8 w pkt 12 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:

„13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36,
jest kwota odpowiadajàca wysokoÊci pobie-
ranego stypendium.”;

5) w art. 86 w ust. 1 w pkt 14 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 15 w brzmieniu:

„15) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36,
op∏aca Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sà-
dów Powszechnych i Prokuratury.”;

6) w art. 87 w ust. 4 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 36 sà
op∏acane i ewidencjonowane w Zak∏adzie
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.”.

Art. 8. Do osób b´dàcych w chwili wejÊcia w ˝ycie
ustawy aplikantami sàdowymi, aplikantami po-
wszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
aplikantami wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury oraz aplikantami w sàdzie wojskowym
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

Dziennik Ustaw Nr 64 — 3962 — Poz. 433

———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217,
Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824
oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427.


