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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Tworzy si´ Krajowà Szko∏´ Sàdownictwa
i Prokuratury, zwanà dalej „Krajowà Szko∏à”.

2. Krajowa Szko∏a posiada osobowoÊç prawnà.

3. Minister SprawiedliwoÊci sprawuje nadzór nad
Krajowà Szko∏à w zakresie zgodnoÊci jej dzia∏ania
z przepisami ustawowymi i statutem.

Art. 2. 1. Do zadaƒ Krajowej Szko∏y nale˝y:

1) prowadzenie aplikacji: ogólnej, s´dziowskiej i pro-
kuratorskiej, których celem jest uzyskanie przez apli-
kantów niezb´dnej wiedzy i praktycznego przygoto-
wania do zajmowania stanowiska s´dziego, proku-
ratora, asesora prokuratury, asystenta s´dziego,
asystenta prokuratora i referendarza sàdowego;

2) szkolenie i doskonalenie zawodowe s´dziów, pro-
kuratorów, asesorów sàdowych i asesorów proku-
ratury, w celu uzupe∏nienia ich specjalistycznej
wiedzy i umiej´tnoÊci zawodowych;

3) szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy
sàdowych, asystentów s´dziów, asystentów pro-
kuratorów, kuratorów sàdowych oraz urz´dników
sàdów i prokuratury, podnoszàce ich kwalifikacje
zawodowe;

4) prowadzenie analiz i badaƒ s∏u˝àcych ustaleniu
kompetencji i kwalifikacji przypisanych do stano-
wisk pracy w sàdach i prokuraturze, celem ich wy-
korzystania w dzia∏alnoÊci szkoleniowej.

2. Zadania Krajowej Szko∏y realizowane sà w szcze-
gólnoÊci przez:

1) opracowywanie programów aplikacji: ogólnej, s´-
dziowskiej i prokuratorskiej oraz organizowanie
przebiegu tych aplikacji;

2) opracowywanie programu sta˝u na stanowiskach
asystenta s´dziego i referendarza sàdowego, od-
bywanego w ramach aplikacji s´dziowskiej, oraz
organizowanie przebiegu sta˝u;

3) przygotowywanie i organizowanie egzaminów s´-
dziowskiego i prokuratorskiego;

4) opracowywanie programów i organizowanie szko-
leƒ i innych cyklicznych form doskonalenia zawo-
dowego;

5) koordynowanie dzia∏alnoÊci szkoleniowej sàdów
i prokuratury;

6) przygotowywanie oraz organizowanie konferen-
cji, sympozjów i seminariów;

7) wspó∏prac´ mi´dzynarodowà oraz wspó∏dzia∏anie
z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi
szkó∏ wy˝szych prowadzàcymi kszta∏cenie na kie-
runku prawo, jednostkami badawczo-rozwojowy-
mi oraz placówkami naukowymi Polskiej Akade-
mii Nauk, w zakresie dzia∏alnoÊci szkoleniowej
oraz innych form doskonalenia zawodowego;

8) prowadzenie dzia∏alnoÊci wydawniczej zwiàzanej
z realizacjà zadaƒ, o których mowa w ust. 1;

9) pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy pomo-
cowych przeznaczonych na finansowanie zadaƒ,
o których mowa w ust. 1;

10) wykonywanie innych zadaƒ zwiàzanych z dosko-
naleniem kadr sàdów i prokuratury, wskazanych
przez Ministra SprawiedliwoÊci.

Art. 3. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozpo-
rzàdzenia, nadaje statut Krajowej Szko∏y, okreÊlajàc
jej ustrój, organizacj´, siedzib´, symbole oraz sposób
i tryb realizowania dzia∏alnoÊci szkoleniowej, majàc
na uwadze stworzenie odpowiednich warunków orga-
nizacyjnych niezb´dnych dla prawid∏owej realizacji
zadaƒ Krajowej Szko∏y.

Art. 4. Do mienia i finansów Krajowej Szko∏y sto-
suje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce paƒstwo-
wych szkó∏ wy˝szych. Uprawnienia ministra w∏aÊci-
wego w rozumieniu tych przepisów w odniesieniu do
Krajowej Szko∏y wykonuje Minister SprawiedliwoÊci.

Rozdzia∏ 2

Organy Krajowej Szko∏y

Art. 5. Organami Krajowej Szko∏y sà:

1) Rada Programowa;

2) Dyrektor.

Art. 6. 1. Rad´ Programowà, zwanà dalej „Radà”,
powo∏uje Minister SprawiedliwoÊci.

2. Rada sk∏ada si´ z nie wi´cej ni˝ 15 cz∏onków,
w tym:

1) 3 cz∏onków wskazanych przez Ministra Sprawiedli-
woÊci;
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USTAWA

z dnia 23 stycznia 2009 r.

o Krajowej Szkole Sàdownictwa i Prokuratury1)

———————
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 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r.
o Krajowej Radzie Sàdownictwa, ustaw´ z dnia 11 wrzeÊ-
nia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych,
ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych oraz
ustaw´ z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracow-
nikach sàdów i prokuratury.
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2) 3 cz∏onków wskazanych przez Krajowà Rad´ Sà-
downictwa;

3) 3 cz∏onków wskazanych przez Rad´ Prokuratorów
przy Prokuratorze Generalnym;

4) cz∏onka wskazanego przez Pierwszego Prezesa Sà-
du Najwy˝szego;

5) cz∏onka wskazanego przez Prezesa Naczelnego
Sàdu Administracyjnego;

6) cz∏onka wskazanego przez podstawowe jednostki
organizacyjne szkó∏ wy˝szych prowadzàce kszta∏-
cenie na kierunku prawo;

7) cz∏onka wskazanego przez Prezesa Naczelnej Rady
Adwokackiej;

8) cz∏onka wskazanego przez Prezesa Krajowej Rady
Radców Prawnych;

9) cz∏onka wskazanego przez Prezesa Krajowej Rady
Notarialnej.

3. Cz∏onkiem Rady mo˝e byç wy∏àcznie s´dzia,
prokurator, osoba posiadajàca tytu∏ naukowy profeso-
ra albo stopieƒ naukowy doktora habilitowanego
nauk prawnych, s´dzia albo prokurator w stanie spo-
czynku.

4. Kadencja cz∏onków Rady trwa 4 lata. W razie od-
wo∏ania cz∏onka Rady z przyczyn, o których mowa
w art. 8 albo jego Êmierci, jego nast´pca pe∏ni obo-
wiàzki do koƒca kadencji zast´powanego cz∏onka Rady.

5. Cz∏onkowie Rady mogà byç powo∏ani tylko raz
na jeszcze jednà kadencj´.

6. Minister SprawiedliwoÊci na 3 miesiàce przed
dniem up∏ywu kadencji cz∏onków Rady zwraca si´ do
Krajowej Rady Sàdownictwa, Rady Prokuratorów przy
Prokuratorze Generalnym, Pierwszego Prezesa Sàdu
Najwy˝szego, Prezesa Naczelnego Sàdu Administra-
cyjnego oraz podstawowych jednostek organizacyj-
nych szkó∏ wy˝szych prowadzàcych kszta∏cenie na kie-
runku prawo o wskazanie kandydatów na cz∏onków
Rady. Wskazanie kandydatów nast´puje najpóêniej na
30 dni przed dniem up∏ywu kadencji cz∏onków Rady.

Art. 7. 1. Cz∏onkowie Rady wybierajà spoÊród sie-
bie Przewodniczàcego i zast´pc´ Przewodniczàcego.

2. Przewodniczàcy Rady kieruje jej pracami.

3. Kadencja Przewodniczàcego Rady i jego zast´pcy
trwa 4 lata, nie d∏u˝ej jednak ni˝ cz∏onkostwo w Radzie.

Art. 8. 1. Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje
cz∏onka Rady, je˝eli cz∏onek Rady:

1) nie realizuje obowiàzków zwiàzanych z cz∏onko-
stwem w Radzie;

2) sta∏ si´ trwale niezdolny do pe∏nienia obowiàzków
zwiàzanych z cz∏onkostwem w Radzie na skutek
choroby;

3) zrzek∏ si´ cz∏onkostwa w Radzie;

4) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem sàdu za
przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia publicznego
lub przest´pstwo skarbowe;

5) przesta∏ spe∏niaç wymagania okreÊlone w art. 6
ust. 3.

2. Cz∏onkostwo w Radzie ustaje z chwilà Êmierci
cz∏onka Rady.

Art. 9. Minister SprawiedliwoÊci niezw∏ocznie uzu-
pe∏nia sk∏ad Rady, w przypadku odwo∏ania jej cz∏onka,
w trybie i na zasadach okreÊlonych w art. 6.

Art. 10. 1. Do zadaƒ Rady nale˝y:

1) ustalanie ogólnych kierunków dzia∏alnoÊci Krajo-
wej Szko∏y;

2) opracowywanie rocznych harmonogramów dzia-
∏alnoÊci szkoleniowej Krajowej Szko∏y;

3) uchwalanie programów aplikacji;

4) opiniowanie sk∏adu zespo∏ów i komisji konkurso-
wych oraz zespo∏ów i komisji egzaminacyjnych;

5) ustalanie rocznych planów wydawniczych Krajo-
wej Szko∏y;

6) ustalanie zasad rekrutacji na szkolenia;

7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Krajowej
Szko∏y;

8) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Rady;

9) uchwalanie regulaminu dzia∏alnoÊci szkoleniowej
Krajowej Szko∏y;

10) zg∏aszanie i opiniowanie kandydatów na wyk∏a-
dowców Krajowej Szko∏y;

11) zatwierdzanie rocznego sprawozdania z dzia∏alno-
Êci Krajowej Szko∏y, przedstawianego przez Dyrek-
tora Krajowej Szko∏y;

12) wyra˝anie opinii w sprawie odwo∏ania Dyrektora
Krajowej Szko∏y;

13) wyra˝anie opinii we wszystkich sprawach doty-
czàcych dzia∏alnoÊci Krajowej Szko∏y.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
w zakresie zgodnoÊci z planem finansowym wymaga-
jà zatwierdzenia przez Ministra SprawiedliwoÊci.

Art. 11. 1. Cz∏onkowie Rady w zwiàzku z pe∏nie-
niem obowiàzków w Radzie otrzymujà:

1) diety;

2) zwrot kosztów podró˝y i noclegów, na zasadach
okreÊlonych odpowiednio w przepisach w sprawie
wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊ-
ci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery
bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obsza-
rze kraju albo poza granicami kraju.
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2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wysokoÊç diet, o których mowa w ust. 1
pkt 1, nie wy˝szà ni˝ 20 % kwoty bazowej stanowiàcej
podstaw´ obliczenia wynagrodzenia zasadniczego s´-
dziego, bioràc pod uwag´ zakres obowiàzków cz∏on-
ków Rady.

Art. 12. 1. Dyrektora Krajowej Szko∏y powo∏uje
Minister SprawiedliwoÊci na okres 5 lat, po zasi´gni´-
ciu opinii Krajowej Rady Sàdownictwa i Rady Proku-
ratorów przy Prokuratorze Generalnym.

2. Termin do wyra˝enia opinii wynosi 30 dni. Nie-
przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnacj´
z prawa jej wyra˝enia.

3. Dyrektorem Krajowej Szko∏y mo˝e byç wy∏àcz-
nie s´dzia, prokurator, osoba posiadajàca tytu∏ nauko-
wy profesora albo stopieƒ naukowy doktora habilito-
wanego nauk prawnych, s´dzia albo prokurator w sta-
nie spoczynku.

4. W przypadku powo∏ania s´dziego lub prokurato-
ra do pe∏nienia funkcji Dyrektora Krajowej Szko∏y, 
Minister SprawiedliwoÊci deleguje go do Krajowej
Szko∏y na czas trwania kadencji na zasadach okreÊlo-
nych odpowiednio w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. —
Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.2)) lub ustawie z dnia 20 czerwca
1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39
oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 26, poz. 156).

5. Powo∏anie Dyrektora Krajowej Szko∏y na kolej-
nà kadencj´ nast´puje w trybie okreÊlonym w ust. 1.
Dyrektor Krajowej Szko∏y mo˝e byç powo∏any najwy-
˝ej na dwie kolejne kadencje.

Art. 13. 1. Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje Dy-
rektora Krajowej Szko∏y, je˝eli Dyrektor Krajowej
Szko∏y:

1) nie realizuje obowiàzków zwiàzanych z pe∏nionà
funkcjà;

2) sta∏ si´ trwale niezdolny do pe∏nienia obowiàzków
zwiàzanych z pe∏nionà funkcjà na skutek choroby;

3) zrzek∏ si´ stanowiska;

4) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem sàdu za
przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia publicznego
lub przest´pstwo skarbowe;

5) przesta∏ spe∏niaç wymagania okreÊlone w art. 12
ust. 3.

2. Odwo∏anie Dyrektora Krajowej Szko∏y z przy-
czyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nast´puje po uzy-
skaniu opinii Rady.

Art. 14. 1. Minister SprawiedliwoÊci zawiesza
w czynnoÊciach s∏u˝bowych Dyrektora Krajowej Szko-
∏y b´dàcego s´dzià lub prokuratorem, przeciwko któ-
remu wszcz´to post´powanie dyscyplinarne na zasa-
dach okreÊlonych odpowiednio w ustawie z dnia
27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych lub ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokura-
turze.

2. Dyrektora Krajowej Szko∏y nieb´dàcego s´dzià
lub prokuratorem Minister SprawiedliwoÊci zawiesza
w czynnoÊciach s∏u˝bowych w przypadkach okreÊlo-
nych w art. 12b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pra-
cownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162,
poz. 1125, z póên. zm.3)).

3. Minister SprawiedliwoÊci wyznacza osob´, któ-
rej powierza pe∏nienie obowiàzków Dyrektora Krajo-
wej Szko∏y na czas jego zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych. Osoba ta powinna spe∏niaç wymagania
okreÊlone w art. 12 ust. 3.

Art. 15. 1. Dyrektor Krajowej Szko∏y kieruje dzia∏al-
noÊcià Krajowej Szko∏y i reprezentuje jà na zewnàtrz.

2. Do zadaƒ Dyrektora Krajowej Szko∏y nale˝y
w szczególnoÊci:

1) opracowywanie regulaminu organizacyjnego Kra-
jowej Szko∏y;

2) sprawowanie bezpoÊredniego nadzoru nad ko-
mórkami organizacyjnymi Krajowej Szko∏y;

3) wykonywanie czynnoÊci w sprawach z zakresu
prawa pracy;

4) zapewnianie realizacji procesów dydaktycznych
oraz opracowywanie regulaminu dzia∏alnoÊci
szkoleniowej Krajowej Szko∏y;

5) ustalanie szczegó∏owego programu aplikacji;

6) realizowanie rocznych harmonogramów dzia∏al-
noÊci szkoleniowej Krajowej Szko∏y;

7) realizowanie rocznych planów wydawniczych Kra-
jowej Szko∏y;

8) realizowanie zadaƒ zwiàzanych z przygotowywa-
niem i przeprowadzaniem naboru na aplikacj´
ogólnà, s´dziowskà i prokuratorskà, a tak˝e pro-
wadzaniem tych aplikacji oraz przygotowywaniem
i przeprowadzaniem egzaminów s´dziowskiego
i prokuratorskiego;

9) sporzàdzanie i przedstawianie Ministrowi Spra-
wiedliwoÊci oraz Radzie corocznych sprawozdaƒ
z dzia∏alnoÊci Krajowej Szko∏y;

10) realizowanie zadaƒ wyznaczonych przez Ministra
SprawiedliwoÊci, zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià Kra-
jowej Szko∏y;

11) wydawanie zarzàdzeƒ i poleceƒ porzàdkowych.

———————
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, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73,
poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136,
poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230,
poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507
i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57
i Nr 26, poz. 156.

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

z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433,
Nr 102, poz. 690 i Nr 136, poz. 959.
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Rozdzia∏ 3

Aplikacja ogólna, s´dziowska i prokuratorska

Art. 16. 1. Minister SprawiedliwoÊci sprawuje nad-
zór merytoryczny nad aplikacjami: ogólnà, s´dziow-
skà i prokuratorskà.

2. Minister SprawiedliwoÊci zarzàdza, w zale˝noÊci
od potrzeb kadrowych sàdów i prokuratury, nabór na
aplikacj´ ogólnà, s´dziowskà oraz prokuratorskà i jed-
noczeÊnie wyznacza limit miejsc na te aplikacje.

3. Dyrektor Krajowej Szko∏y zamieszcza, w dwóch
dziennikach o zasi´gu ogólnopolskim oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.4)),
zwanym dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”,
i na stronie internetowej Krajowej Szko∏y, zarzàdzenie
Ministra SprawiedliwoÊci o naborze na aplikacje
w danym roku, okreÊlajàce limit miejsc na poszcze-
gólne aplikacje, a tak˝e og∏oszenie o naborze na apli-
kacj´ ogólnà.

4. W og∏oszeniu, o którym mowa w ust. 3, podaje
si´ w szczególnoÊci:

1) termin przeprowadzenia konkursu;

2) termin, miejsce i sposób z∏o˝enia zg∏oszenia do
konkursu;

3) wysokoÊç i sposób uiszczenia op∏aty za udzia∏
w konkursie.

5. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, po-
winno zawieraç:

1) wniosek o dopuszczenie do konkursu;

2) ankiet´ personalnà;

3) ˝yciorys;

4) orygina∏ albo urz´dowo poÊwiadczony odpis dy-
plomu ukoƒczenia wy˝szych studiów prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytu∏u za-
wodowego magistra lub zagranicznych studiów
prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej albo zaÊwiadczenie o zdanym egzaminie ma-
gisterskim;

5) orygina∏ dowodu uiszczenia op∏aty za udzia∏
w konkursie;

6) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajowego Rejestru
Karnego opatrzonà datà nie wczeÊniejszà ni˝ dwa
miesiàce przed dniem jej z∏o˝enia;

7) oÊwiadczenie sk∏adajàcego zg∏oszenie, ˝e nie jest
prowadzone przeciwko niemu post´powanie
o przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia publicznego
lub przest´pstwo skarbowe;

8) kopi´ dowodu osobistego;

9) 3 zdj´cia zgodne z wymaganiami obowiàzujàcymi
przy wydawaniu dowodów osobistych.

Art. 17. 1. Nabór na aplikacj´ ogólnà odbywa si´
w drodze konkursu sk∏adajàcego si´ z 2 etapów:

1) testu sprawdzajàcego wiedz´ z poszczególnych
dziedzin prawa;

2) pracy pisemnej sprawdzajàcej umiej´tnoÊç stoso-
wania argumentacji prawniczej, zasad wyk∏adni
oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

2. Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu
konkursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest uzyska-
nie z testu minimum punktów okreÊlonego przez
Ministra SprawiedliwoÊci.

3. Test oraz zadania w ramach pracy pisemnej ze
wskazaniem form ich przygotowania opracowuje ze-
spó∏ konkursowy powo∏any, po uzyskaniu opinii Rady,
przez Dyrektora Krajowej Szko∏y. Testy oraz zadania
i formy ich przygotowania sà zatwierdzane przez
Ministra SprawiedliwoÊci.

4. W sk∏ad zespo∏u konkursowego, o którym mo-
wa w ust. 3, wchodzi:

1) 5 s´dziów co najmniej sàdu okr´gowego i 2 pro-
kuratorów co najmniej prokuratury okr´gowej,
specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa
podlegajàcych sprawdzeniu w toku konkursu, wy-
branych przez Dyrektora Krajowej Szko∏y spoÊród
kandydatów zg∏oszonych przez prezesów sàdów
apelacyjnych i prokuratorów apelacyjnych;

2) 2 s´dziów lub prokuratorów wyk∏adowców Krajo-
wej Szko∏y, specjalistów z poszczególnych dziedzin
prawa podlegajàcych sprawdzeniu w toku konkur-
su, wskazanych przez Dyrektora Krajowej Szko∏y;

3) pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub
dydaktyczny szko∏y wy˝szej w Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadajàcy co najmniej stopieƒ nauko-
wy doktora habilitowanego z zakresu nauk praw-
nych, wskazany przez Dyrektora Krajowej Szko∏y
spoÊród nauczycieli akademickich b´dàcych wy-
k∏adowcami Krajowej Szko∏y.

5. Cz∏onkami zespo∏u konkursowego, o których
mowa w ust. 4, mogà byç s´dziowie w stanie spo-
czynku lub prokuratorzy w stanie spoczynku.

6. Przewodniczàcego zespo∏u konkursowego wska-
zuje, spoÊród jego cz∏onków, Dyrektor Krajowej Szko∏y.

7. Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje cz∏onka ze-
spo∏u konkursowego w przypadku:

1) z∏o˝enia rezygnacji;

2) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej wykonywanie
obowiàzków cz∏onka zespo∏u;

3) cofni´cia rekomendacji przez organ zg∏aszajàcy
kandydata, o którym mowa w ust. 4 pkt 1;

4) niewykonywania lub nienale˝ytego wykonywania
obowiàzków;

5) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo lub przest´pstwo skarbowe;

6) wszcz´cia przeciwko niemu post´powania karne-
go o przest´pstwo umyÊlne Êcigane z oskar˝enia
publicznego lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe.

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

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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8. Cz∏onek zespo∏u konkursowego podlega wy∏à-
czeniu od udzia∏u w jego pracach, je˝eli kandydat po-
zostaje z nim w stosunku:

1) ma∏˝eƒstwa lub we wspólnym po˝yciu;

2) pokrewieƒstwa albo powinowactwa do trzeciego
stopnia;

3) przysposobienia, opieki lub kurateli;

4) zale˝noÊci s∏u˝bowej;

5) osobistym tego rodzaju, ˝e móg∏by wywo∏aç wàt-
pliwoÊci co do jego obiektywizmu.

9. Powody wy∏àczenia trwajà pomimo ustania
ma∏˝eƒstwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Cz∏onkowie zespo∏u konkursowego przed roz-
pocz´ciem prac zespo∏u sk∏adajà pisemne oÊwiadcze-
nie, i˝ nie zachodzà w ich przypadku powody wy∏àcze-
nia, o których mowa w ust. 8, oraz powody odwo∏a-
nia, o których mowa w ust. 7 pkt 2, 5 i 6.

11. Konkurs przeprowadzajà komisje konkursowe
powo∏ywane przez Ministra SprawiedliwoÊci na za-
opiniowany przez Rad´ wniosek Dyrektora Krajowej
Szko∏y spoÊród osób, których wiedza, doÊwiadczenie
zawodowe i autorytet dajà r´kojmi´ prawid∏owego
przebiegu konkursu. Konkurs przeprowadzany jest
w Krajowej Szkole.

12. W sk∏ad komisji konkursowej wchodzi:

1) sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej
Szko∏y spoÊród s´dziów i prokuratorów delego-
wanych do Krajowej Szko∏y;

2) 5 s´dziów co najmniej sàdu okr´gowego i 2 pro-
kuratorów co najmniej prokuratury okr´gowej,
specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa
podlegajàcych sprawdzeniu w toku konkursu, wy-
branych przez Ministra SprawiedliwoÊci spoÊród
kandydatów zg∏oszonych przez prezesów sàdów
apelacyjnych i prokuratorów apelacyjnych;

3) 2 wyk∏adowców Krajowej Szko∏y, specjalistów
z poszczególnych dziedzin prawa podlegajàcych
sprawdzeniu w toku konkursu, wskazanych przez
Dyrektora Krajowej Szko∏y spoÊród s´dziów i pro-
kuratorów;

4) pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub
dydaktyczny szko∏y wy˝szej w Rzeczypospolitej
Polskiej posiadajàcy co najmniej stopieƒ naukowy
doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych,
wskazany przez Dyrektora Krajowej Szko∏y spo-
Êród nauczycieli akademickich b´dàcych wyk∏a-
dowcami Krajowej Szko∏y;

5) przedstawiciel Krajowej Rady Sàdownictwa;

6) przedstawiciel Rady Prokuratorów przy Prokurato-
rze Generalnym.

13. Minister SprawiedliwoÊci wyznacza przewod-
niczàcego komisji konkursowej spoÊród jej cz∏onków.

14. Do cz∏onków komisji konkursowej stosuje si´
odpowiednio przepisy ust. 7—10.

15. Minister SprawiedliwoÊci na wniosek Dyrekto-
ra Krajowej Szko∏y, je˝eli wymagajà tego wzgl´dy or-
ganizacyjne wynikajàce z du˝ej liczby kandydatów,
mo˝e zarzàdziç przeprowadzenie testu w wybranych
siedzibach sàdów apelacyjnych lub prokuratur apela-
cyjnych. Przebieg testu nadzorujà zespo∏y powo∏ane
przez Ministra SprawiedliwoÊci, w uzgodnieniu z pre-
zesem sàdu apelacyjnego i prokuratorem apelacyj-
nym, w∏aÊciwymi ze wzgl´du na miejsce przeprowa-
dzania testu.

16. W sk∏ad zespo∏ów wchodzà s´dziowie i proku-
ratorzy oraz urz´dnicy sàdów i prokuratury, z okr´gów
sàdów apelacyjnych i prokuratur apelacyjnych, o któ-
rych mowa w ust. 15. Liczba cz∏onków zespo∏u jest
uwarunkowana liczbà kandydatów dopuszczonych do
testu, nie mo˝e byç jednak wi´ksza ni˝ siedem osób.

17. Pracami zespo∏ów kieruje wyznaczony przez
Ministra SprawiedliwoÊci cz∏onek komisji konkurso-
wej. Do cz∏onków zespo∏ów stosuje si´ odpowiednio
przepisy ust. 7—10.

Art. 18. 1. Po przeprowadzeniu konkursu komisja
konkursowa przedstawia Dyrektorowi Krajowej Szko-
∏y list´ kwalifikacyjnà kandydatów na aplikantów apli-
kacji ogólnej, zwanà dalej „listà kwalifikacyjnà”, za-
wierajàcà imiona i nazwiska kandydatów z podaniem
liczby punktów uzyskanych przez ka˝dego kandydata
i liczby porzàdkowej wskazujàcej jego miejsce na tej
liÊcie wraz z dokumentacjà oraz og∏asza list´ kwalifi-
kacyjnà w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. O kolejnoÊci miejsca na liÊcie kwalifikacyjnej de-
cyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów
z obu etapów konkursu. Je˝eli 2 lub wi´cej kandyda-
tów uzyska takà samà liczb´ punktów, o kolejnoÊci
miejsca na liÊcie kwalifikacyjnej decyduje liczba punk-
tów uzyskanych z pracy pisemnej, a jeÊli liczba punk-
tów uzyskanych z pracy pisemnej jest taka sama,
wszystkich tych kandydatów umieszcza si´ na jednym
miejscu na liÊcie kwalifikacyjnej. W przypadku gdy
miejsce na liÊcie kwalifikacyjnej, w którym nast´puje
wyczerpanie limitu, o którym mowa w art. 16 ust. 2,
zajmuje wi´cej ni˝ jedna osoba, limit ulega podwy˝-
szeniu o liczb´ osób umieszczonych na tym miejscu.

Art. 19. 1. Dyrektor Krajowej Szko∏y na podstawie
listy kwalifikacyjnej ustala list´ kandydatów zakwalifi-
kowanych na aplikacj´ ogólnà zawierajàcà ich imiona
i nazwiska. Na liÊcie tej kandydaci sà umieszczeni we-
d∏ug kolejnoÊci miejsc zajmowanych na liÊcie kwalifi-
kacyjnej, w liczbie odpowiadajàcej limitowi przyj´ç na
aplikacj´ ogólnà wyznaczonemu w danym roku. Prze-
pis art. 18 ust. 2 zdanie drugie stosuje si´ odpowiednio.

2. Dyrektor Krajowej Szko∏y og∏asza list´ kandyda-
tów zakwalifikowanych na aplikacj´ ogólnà w Biulety-
nie Informacji Publicznej i zawiadamia pisemnie kan-
dydatów o umieszczeniu na tej liÊcie. Osoba umiesz-
czona na tej liÊcie, w terminie 14 dni od dnia zawiado-
mienia, sk∏ada pisemne oÊwiadczenie o gotowoÊci
podj´cia aplikacji ogólnej.

3. W przypadku niez∏o˝enia w terminie oÊwiadcze-
nia, o którym mowa w ust. 2, lub nieusprawiedliwio-
nego niepodj´cia aplikacji ogólnej w terminie 30 dni
od dnia jej rozpocz´cia, Dyrektor Krajowej Szko∏y uzu-
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pe∏nia list´ kandydatów zakwalifikowanych na aplika-
cj´ ogólnà o kandydata umieszczonego na kolejnym
miejscu na liÊcie kwalifikacyjnej. Przepis ust. 2 stosu-
je si´ odpowiednio.

Art. 20. 1. Dyrektor Krajowej Szko∏y, po przepro-
wadzeniu konkursu i ustaleniu listy kandydatów za-
kwalifikowanych na aplikacj´ ogólnà, zasi´ga infor-
macji z Krajowego Rejestru Karnego o ka˝dej osobie
umieszczonej na tej liÊcie oraz zwraca si´ do w∏aÊci-
wego komendanta wojewódzkiego Policji o nades∏a-
nie informacji o ka˝dej z tych osób, zawierajàcej istot-
ne dla oceny spe∏niania wymogu posiadania niepo-
szlakowanej opinii, dane o:

1) zachowaniach Êwiadczàcych o naruszeniu przez
nià porzàdku prawnego;

2) kontaktach ze Êrodowiskami przest´pczymi lub
grupami Êrodowiskowymi patologii spo∏ecznej
i o charakterze tych kontaktów;

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

2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy spo-
sób i tryb uzyskiwania, sporzàdzania i przekazywania
przez w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego Policji
informacji o osobie ubiegajàcej si´ o przyj´cie na apli-
kacj´ ogólnà, s´dziowskà lub prokuratorskà oraz wzór
kwestionariusza tej informacji, majàc na wzgl´dzie
charakter i zakres obowiàzków aplikanta oraz prawa
i wolnoÊci chronione konstytucyjnie.

Art. 21. 1. Przed przystàpieniem do konkursu kan-
dydat uiszcza op∏at´ za udzia∏ w konkursie. Op∏ata sta-
nowi dochód bud˝etu paƒstwa.

2. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´gni´ciu opinii
Dyrektora Krajowej Szko∏y okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 1 — nie
wy˝szà ni˝ równowartoÊç 50 % minimalnego wyna-
grodzenia za prac´, o którym mowa w ustawie 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´d-
niajàc koniecznoÊç prawid∏owego i efektywnego prze-
prowadzenia naboru.

Art. 22. Aplikantem aplikacji ogólnej mo˝e zostaç
osoba:

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

2) która posiada nieposzlakowanà opini´;

3) która nie zosta∏a skazana prawomocnym wyro-
kiem za przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe;

4) przeciwko której nie jest prowadzone post´powa-
nie karne o przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia
publicznego lub przest´pstwo skarbowe;

5) która ukoƒczy∏a wy˝sze studia prawnicze w Rze-
czypospolitej Polskiej i uzyska∏a tytu∏ zawodowy
magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej;

6) która zosta∏a umieszczona na liÊcie, o której mowa
w art. 19 ust. 2.

Art. 23. 1. Dyrektor Krajowej Szko∏y, po uzyskaniu
informacji, o których mowa w art. 20 ust. 1, wydaje
decyzj´ w sprawie przyj´cia na aplikacj´ ogólnà.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
odwo∏anie do Ministra SprawiedliwoÊci, w terminie
14 dni od dnia jej dor´czenia. Rozpoznanie odwo∏ania
nast´puje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

3. Od decyzji Ministra SprawiedliwoÊci, o której
mowa w ust. 2, przys∏uguje skarga do wojewódzkiego
sàdu administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia tej decyzji.

4. W przypadku uwzgl´dnienia skargi, o której mo-
wa w ust. 3, Dyrektor Krajowej Szko∏y wydaje nie-
zw∏ocznie decyzj´ o przyj´ciu na aplikacj´ ogólnà, któ-
rà aplikant odbywa zgodnie z indywidualnym progra-
mem ustalonym przez Dyrektora Krajowej Szko∏y.

Art. 24. Przed obj´ciem obowiàzków aplikant apli-
kacji ogólnej sk∏ada Êlubowanie wobec Dyrektora Kra-
jowej Szko∏y wed∏ug nast´pujàcej roty: „Âlubuj´ uro-
czyÊcie sumiennie wype∏niaç obowiàzki aplikanta Kra-
jowej Szko∏y Sàdownictwa i Prokuratury, w post´po-
waniu kierowaç si´ zasadami godnoÊci i uczciwoÊci,
dbaç o dobre imi´ Krajowej Szko∏y Sàdownictwa
i Prokuratury oraz dochowaç tajemnicy paƒstwowej,
s∏u˝bowej i zawodowej”; sk∏adajàcy Êlubowanie mo-
˝e dodaç zwrot: „Tak mi dopomó˝ Bóg”.

Art. 25. 1. Aplikacja ogólna trwa 12 miesi´cy.

2. Aplikacja ogólna rozpoczyna si´ nie póêniej ni˝
w terminie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia listy, o któ-
rej mowa w art. 19 ust. 2. Minister SprawiedliwoÊci,
w drodze zarzàdzenia, okreÊla termin rozpocz´cia apli-
kacji ogólnej. Zarzàdzenie to zamieszcza w Biuletynie
Informacji Publicznej.

3. W trakcie aplikacji ogólnej aplikanci odbywajà
zaj´cia w Krajowej Szkole oraz praktyki zgodnie z pro-
gramem aplikacji.

4. Dyrektor Krajowej Szko∏y wyznacza aplikantowi
patrona koordynatora, który s∏u˝y aplikantowi pomo-
cà merytorycznà oraz nadzoruje i koordynuje prawi-
d∏owy przebieg jego praktyk, zgodny z programem
aplikacji ogólnej.

5. Na czas odbywania przez aplikanta praktyk,
zgodnie z programem aplikacji ogólnej, Dyrektor Kra-
jowej Szko∏y, w uzgodnieniu z patronem koordynato-
rem, wyznacza aplikantowi patrona ka˝dej z praktyk,
który zapoznaje aplikanta z czynnoÊciami nale˝àcymi
do zakresu jego obowiàzków w trakcie praktyki i nie-
zw∏ocznie po jej zakoƒczeniu przedstawia patronowi
koordynatorowi pisemnà opini´ wraz z ocenà przebie-
gu praktyki. W oparciu o te opinie i oceny patron koor-
dynator sporzàdza koƒcowà opini´ wraz z ∏àcznà oce-
nà przebiegu wszystkich praktyk, które odby∏ aplikant.

Art. 26. 1. Warunkiem ukoƒczenia aplikacji ogólnej
jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich spraw-
dzianów i praktyk obj´tych programem aplikacji.

2. Dyrektor Krajowej Szko∏y, w terminie 14 dni od
dnia zakoƒczenia aplikacji ogólnej, og∏asza w Biulety-
nie Informacji Publicznej list´ klasyfikacyjnà aplikan-
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tów. Lista zawiera imiona, nazwiska aplikantów, z po-
daniem liczby punktów uzyskanych przez ka˝dego
aplikanta w trakcie aplikacji ogólnej, oraz liczby po-
rzàdkowej wskazujàcej jego miejsce na liÊcie.

3. O kolejnoÊci miejsca na liÊcie klasyfikacyjnej
aplikantów decyduje suma punktów uzyskanych przez
aplikanta ze wszystkich sprawdzianów i praktyk w cza-
sie aplikacji ogólnej. W przypadku równej liczby punk-
tów uzyskanych przez aplikantów o kolejnoÊci decy-
duje suma punktów uzyskanych ze sprawdzianów.
Przepis art. 18 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

4. Âwiadectwem ukoƒczenia aplikacji ogólnej jest
dyplom wydawany przez Dyrektora Krajowej Szko∏y.

Art. 27. 1. Osoba, która ukoƒczy∏a aplikacj´ ogólnà
mo˝e z∏o˝yç wniosek o umieszczenie na liÊcie klasyfi-
kacyjnej aplikantów, o której mowa w art. 26 ust. 2,
tak˝e w kolejnych latach szkoleniowych, nie póêniej
ni˝ w terminie 3 lat od dnia ukoƒczenia przez nià apli-
kacji ogólnej. W takim przypadku podstawà ustalenia
kolejnoÊci umieszczenia na liÊcie jest liczba punktów
uzyskanych w trakcie ukoƒczonej przez nià aplikacji
ogólnej.

2. Wniosek sk∏ada si´ do Dyrektora Krajowej Szko-
∏y nie póêniej ni˝ do dnia ukoƒczenia aplikacji ogólnej
w danym roku.

Art. 28. 1. Osoba, która ukoƒczy∏a aplikacj´ ogólnà
oraz spe∏nia kryteria okreÊlone w art. 22 pkt 1—4 mo-
˝e, w terminie 14 dni od dnia og∏oszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej listy klasyfikacyjnej aplikantów,
o której mowa w art. 26 ust. 2, z∏o˝yç do Dyrektora
Krajowej Szko∏y wniosek o kontynuowanie szkolenia
na aplikacji s´dziowskiej lub prokuratorskiej.

2. Kandydaci na aplikacj´ s´dziowskà lub prokura-
torskà przedstawiajà dodatkowo zaÊwiadczenie o zdol-
noÊci do pe∏nienia obowiàzków odpowiednio s´dzie-
go, o którym mowa w art. 57 § 1 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych,
lub prokuratora, o którym mowa w art. 11 ust. 2 usta-
wy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

Art. 29. 1. Dyrektor Krajowej Szko∏y wydaje decy-
zj´ w sprawie przyj´cia na aplikacj´ s´dziowskà albo
prokuratorskà.

2. Decyzj´ o przyj´ciu na aplikacj´ s´dziowskà
albo prokuratorskà Dyrektor Krajowej Szko∏y wydaje
wed∏ug kolejnoÊci umieszczenia kandydatów na liÊcie
klasyfikacyjnej aplikantów, o której mowa w art. 26
ust. 2, do miejsca wyczerpania limitu przyj´ç na te
aplikacje.

3. Listy kandydatów przyj´tych na aplikacj´ s´-
dziowskà i prokuratorskà Dyrektor Krajowej Szko∏y
og∏asza niezw∏ocznie w Biuletynie Informacji Publicz-
nej. Listy zawierajà imiona i nazwiska kandydatów
z podaniem liczby porzàdkowej wskazujàcej miejsce
kandydata na danej liÊcie.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
odwo∏anie do Ministra SprawiedliwoÊci, w terminie
14 dni od dnia jej dor´czenia. Rozpoznanie odwo∏ania
nast´puje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

5. Od decyzji Ministra SprawiedliwoÊci, o której
mowa w ust. 4, przys∏uguje skarga do wojewódzkiego
sàdu administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia tej decyzji.

6. W przypadku uwzgl´dnienia skargi, o której mo-
wa w ust. 5, przepis art. 23 ust. 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 30. Przed obj´ciem obowiàzków aplikant apli-
kacji s´dziowskiej albo prokuratorskiej sk∏ada Êlubo-
wanie wobec Dyrektora Krajowej Szko∏y wed∏ug na-
st´pujàcej roty: „Âlubuj´ uroczyÊcie sumiennie wy-
pe∏niaç obowiàzki aplikanta Krajowej Szko∏y Sàdow-
nictwa i Prokuratury, w post´powaniu kierowaç si´
zasadami godnoÊci i uczciwoÊci, dbaç o dobre imi´
Krajowej Szko∏y Sàdownictwa i Prokuratury oraz do-
chowaç tajemnicy paƒstwowej, s∏u˝bowej i zawodo-
wej”; sk∏adajàcy Êlubowanie mo˝e dodaç zwrot: „Tak
mi dopomó˝ Bóg”.

Art. 31. 1. Aplikacja s´dziowska trwa 54 miesiàce
i rozpoczyna si´ nie póêniej ni˝ w terminie 2 miesi´cy
od dnia og∏oszenia listy, o której mowa w art. 29 ust. 3.

2. W ramach aplikacji s´dziowskiej aplikanci odby-
wajà w okresie 30 miesi´cy zaj´cia w Krajowej Szkole
i praktyki zgodnie z programem aplikacji oraz w okre-
sie kolejnych 24 miesi´cy sta˝ na stanowiskach: asy-
stenta s´dziego, a nast´pnie referendarza sàdowego,
zgodnie z programem aplikacji. Przepisy art. 25
ust. 3—5 oraz art. 26 ust. 1 i 4 stosuje si´ odpowiednio.

3. W okresie sta˝u aplikant aplikacji s´dziowskiej
zostaje zatrudniony na stanowisku asystenta s´dziego
na podstawie umowy o prac´ na czas okreÊlony, a na-
st´pnie na stanowisku referendarza sàdowego na
czas nieokreÊlony.

Art. 32. 1. W trzydziestym miesiàcu aplikacji s´-
dziowskiej aplikanci przyst´pujà do egzaminu s´-
dziowskiego.

2. Warunkiem przystàpienia do egzaminu s´-
dziowskiego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze
wszystkich sprawdzianów i praktyk, obj´tych progra-
mem aplikacji.

Art. 33. 1. Egzamin s´dziowski sk∏ada si´ z cz´Êci
pisemnej i ustnej.

2. Zadania praktyczne na cz´Êç pisemnà oraz kazu-
sy na cz´Êç ustnà egzaminu s´dziowskiego opraco-
wuje zespó∏ egzaminacyjny powo∏any przez Ministra
SprawiedliwoÊci na wniosek Dyrektora Krajowej
Szko∏y zaopiniowany przez Rad´.

3. W sk∏ad zespo∏u egzaminacyjnego wchodzi:

1) 7 s´dziów co najmniej sàdu okr´gowego, specjali-
stów z poszczególnych dziedzin prawa obj´tych
zakresem egzaminu, wybranych przez Ministra
SprawiedliwoÊci spoÊród kandydatów zg∏oszo-
nych przez prezesów sàdów apelacyjnych;

2) jeden s´dzia co najmniej sàdu okr´gowego, wy-
k∏adowca Krajowej Szko∏y, specjalista z dziedzin
prawa obj´tych zakresem egzaminu, wskazany
przez Dyrektora Krajowej Szko∏y.
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4. Przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjnego kie-
ruje jego pracami.

5. Egzamin s´dziowski przeprowadza komisja eg-
zaminacyjna powo∏ana przez Ministra SprawiedliwoÊ-
ci na wniosek Dyrektora Krajowej Szko∏y zaopiniowa-
ny przez Rad´.

6. Komisja egzaminacyjna sk∏ada si´ z:

1) przewodniczàcego, którym jest s´dzia;

2) sekretarza, wskazanego przez Dyrektora Krajowej
Szko∏y spoÊród s´dziów delegowanych do Krajo-
wej Szko∏y;

3) 7 s´dziów co najmniej sàdu okr´gowego, specjali-
stów z poszczególnych dziedzin prawa obj´tych
zakresem egzaminu, wybranych przez Ministra
SprawiedliwoÊci spoÊród kandydatów zg∏oszo-
nych przez prezesów sàdów apelacyjnych;

4) jednego s´dziego co najmniej sàdu okr´gowego,
wyk∏adowcy Krajowej Szko∏y, specjalisty z dzie-
dzin prawa obj´tych zakresem egzaminu, wskaza-
nego przez Dyrektora Krajowej Szko∏y;

5) przedstawiciela Krajowej Rady Sàdownictwa.

7. Cz∏onkiem komisji egzaminacyjnej nie mo˝e byç
cz∏onek zespo∏u egzaminacyjnego.

8. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej kieruje
jej pracami i reprezentuje jà na zewnàtrz.

9. Do cz∏onków zespo∏u egzaminacyjnego oraz
cz∏onków komisji egzaminacyjnej stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 17 ust. 7—10.

Art. 34. 1. Dyrektor Krajowej Szko∏y mo˝e udzieliç
aplikantowi zezwolenia na przystàpienie do egzaminu
s´dziowskiego w terminie póêniejszym, je˝eli uzna, ˝e
choroba, wypadek losowy lub inna wskazana i udoku-
mentowana przez aplikanta przyczyna uniemo˝liwiajà
przystàpienie do egzaminu w terminie, o którym mo-
wa w art. 32 ust. 1.

2. Wniosek o zezwolenie, o którym mowa w ust. 1,
sk∏ada si´ w terminie miesiàca od dnia ustania przy-
czyny uzasadniajàcej nieprzystàpienie do egzaminu
s´dziowskiego.

3. Aplikant, który nie przystàpi∏ do egzaminu s´-
dziowskiego w wyznaczonym terminie i nie uzyska∏
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, odstàpi∏ bez
usprawiedliwienia od egzaminu w czasie jego trwa-
nia, a tak˝e aplikant, który nie zda∏ egzaminu s´dziow-
skiego, mogà przystàpiç ponownie do egzaminu tylko
raz, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 18 miesi´cy od
dnia zakoƒczenia poprzedniego egzaminu.

4. Ponowny egzamin s´dziowski przeprowadza
komisja egzaminacyjna w terminie wyznaczonym
przez Ministra SprawiedliwoÊci, uzgodnionym z Dy-
rektorem Krajowej Szko∏y. Przepisy ust. 1 i 2 oraz
art. 32 ust. 2 i art. 33 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 35. 1. W terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia eg-
zaminu s´dziowskiego z wynikiem pozytywnym, Dy-
rektor Krajowej Szko∏y kieruje aplikanta do odbycia
sta˝u, kolejno na stanowisku asystenta s´dziego i re-
ferendarza sàdowego. Przepisy art. 34 ust. 1—3 stosu-
je si´ odpowiednio.

2. W terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia sta˝u Dy-
rektor Krajowej Szko∏y wydaje aplikantowi dyplom
ukoƒczenia aplikacji s´dziowskiej.

Art. 36. 1. Aplikacja prokuratorska trwa 30 miesi´-
cy i rozpoczyna si´ nie póêniej ni˝ w terminie 2 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia listy, o której mowa w art. 29
ust. 3.

2. W ramach aplikacji prokuratorskiej aplikanci od-
bywajà zaj´cia w Krajowej Szkole i praktyki zgodnie
z programem aplikacji. Przepisy art. 25 ust. 3—5 oraz
art. 26 ust. 1 i 4 stosuje si´ odpowiednio.

3. W ostatnim miesiàcu aplikacji prokuratorskiej
aplikanci przyst´pujà do egzaminu prokuratorskiego.
Do egzaminu prokuratorskiego stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 32 ust. 2, art. 33 ust. 1, 2, 4, 5, 7—9
oraz art. 34.

4. W sk∏ad zespo∏u egzaminacyjnego opracowujà-
cego zadania praktyczne na cz´Êç pisemnà oraz kazusy
na cz´Êç ustnà egzaminu prokuratorskiego wchodzi:

1) 6 prokuratorów co najmniej prokuratury okr´go-
wej, specjalistów z poszczególnych dziedzin pra-
wa i nauk pokrewnych obj´tych zakresem egzami-
nu, wybranych przez Ministra SprawiedliwoÊci
spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez prokura-
torów apelacyjnych;

2) jeden prokurator co najmniej prokuratury okr´go-
wej, wyk∏adowca Krajowej Szko∏y, specjalista
z dziedzin prawa i nauk pokrewnych obj´tych za-
kresem egzaminu, wskazany przez Dyrektora Kra-
jowej Szko∏y.

5. Komisja egzaminacyjna, powo∏ana przez Mini-
stra SprawiedliwoÊci — Prokuratora Generalnego do
przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego, sk∏ada
si´ z:

1) przewodniczàcego, którym jest prokurator;

2) sekretarza, wskazanego przez Dyrektora Krajowej
Szko∏y spoÊród prokuratorów delegowanych do
Krajowej Szko∏y;

3) 6 prokuratorów co najmniej prokuratury okr´go-
wej, specjalistów z poszczególnych dziedzin pra-
wa i nauk pokrewnych obj´tych zakresem egzami-
nu, wybranych przez Ministra SprawiedliwoÊci
spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez prokura-
torów apelacyjnych;

4) jednego prokuratora co najmniej prokuratury
okr´gowej, wyk∏adowcy Krajowej Szko∏y, specjali-
sty z poszczególnych dziedzin prawa i nauk po-
krewnych obj´tych zakresem egzaminu, wskaza-
nego przez Dyrektora Krajowej Szko∏y;

5) przedstawiciela Rady Prokuratorów przy Prokura-
torze Generalnym.
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6. Dyrektor Krajowej Szko∏y, w terminie 14 dni od
dnia zakoƒczenia egzaminu prokuratorskiego, sporzà-
dza i przekazuje Ministrowi SprawiedliwoÊci list´ kla-
syfikacyjnà egzaminowanych aplikantów aplikacji
prokuratorskiej, zwanà dalej „listà egzaminowanych
aplikantów”. Warunkiem umieszczenia na tej liÊcie
jest z∏o˝enie egzaminu prokuratorskiego z wynikiem
pozytywnym. Lista ta zawiera imiona i nazwiska egza-
minowanych aplikantów z podaniem liczby punktów
uzyskanych na egzaminie przez ka˝dego aplikanta
oraz liczby porzàdkowej wskazujàcej jego miejsce na
liÊcie.

7. O kolejnoÊci miejsca na liÊcie, o której mowa
w ust. 6, decyduje suma punktów uzyskanych przez
aplikanta z egzaminu prokuratorskiego. W przypadku
równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub
wi´kszà liczb´ aplikantów o kolejnoÊci miejsca na tej li-
Êcie decyduje suma punktów uzyskanych przez apli-
kanta ze wszystkich praktyk i sprawdzianów w czasie
aplikacji. Przepis art. 18 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

8. Minister SprawiedliwoÊci przedstawia egzami-
nowanemu aplikantowi propozycj´ pracy na stanowi-
sku asesora powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury lub wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury wed∏ug kolejnoÊci miejsca zajmowanego
na liÊcie egzaminowanych aplikantów.

9. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z Ministrem SprawiedliwoÊci okreÊla, w drodze zarzà-
dzenia, corocznie liczb´ stanowisk asesorów wojsko-
wych jednostek organizacyjnych prokuratury, przewi-
dzianych dla egzaminowanych aplikantów, uwzgl´d-
niajàc potrzeby Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Art. 37. 1. Cz∏onkom zespo∏u konkursowego i ze-
spo∏u egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej
i komisji egzaminacyjnej za udzia∏ w pracach przys∏u-
guje wynagrodzenie.

2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków ze-
spo∏u konkursowego i zespo∏u egzaminacyjnego oraz
komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej, w wy-
miarze nie wi´kszym ni˝ miesi´czne wynagrodzenie
zasadnicze s´dziego sàdu okr´gowego w pierwszej
stawce awansowej — uwzgl´dniajàc zakres i rodzaj
obowiàzków oraz nak∏ad pracy.

Rozdzia∏ 4

Prawa i obowiàzki aplikantów

Art. 38. Aplikant jest uprawniony do bezp∏atnego
korzystania z bazy dydaktycznej i informatycznej oraz
wyposa˝enia i sprz´tu Krajowej Szko∏y w celu pog∏´-
biania wiedzy i doskonalenia swoich umiej´tnoÊci, na
warunkach okreÊlonych przez Dyrektora Krajowej
Szko∏y.

Art. 39. Do obowiàzków aplikanta nale˝y:

1) uczestniczenie w zaj´ciach, praktykach i sta˝ach
przewidzianych programem aplikacji;

2) samodzielne pog∏´bianie wiedzy i umiej´tnoÊci
praktycznych, obj´tych programem aplikacji;

3) przyst´powanie do sprawdzianów oraz egzami-
nów w terminach przewidzianych programem
aplikacji;

4) przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Kra-
jowej Szko∏y oraz zarzàdzeƒ i poleceƒ porzàdko-
wych Dyrektora Krajowej Szko∏y.

Art. 40. 1. Dyrektor Krajowej Szko∏y, w drodze de-
cyzji, zawiesza aplikanta w jego prawach i obowiàz-
kach, je˝eli:

1) prowadzone jest przeciwko aplikantowi post´po-
wanie o pope∏nione umyÊlnie przest´pstwo Êciga-
ne z oskar˝enia publicznego lub pope∏nione
umyÊlnie przest´pstwo skarbowe;

2) przy wszcz´ciu lub w toku post´powania o cz´Ê-
ciowe bàdê ca∏kowite ubezw∏asnowolnienie apli-
kanta sàd ustanowi∏ doradc´ tymczasowego.

2. Dyrektor Krajowej Szko∏y, w drodze decyzji, mo-
˝e zawiesiç aplikanta w jego prawach i obowiàzkach,
je˝eli:

1) prowadzone jest przeciwko aplikantowi post´po-
wanie o pope∏nione nieumyÊlnie przest´pstwo
Êcigane z oskar˝enia publicznego lub pope∏nione
nieumyÊlnie przest´pstwo skarbowe;

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

3. W okresie zawieszenia nie wyp∏aca si´ przyzna-
nego aplikantowi stypendium.

4. Dyrektor Krajowej Szko∏y uchyla decyzj´ o za-
wieszeniu w przypadku, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1 — je˝eli post´powa-
nie zosta∏o umorzone lub zakoƒczy∏o si´ uniewin-
nieniem;

2) ust. 1 pkt 2 — po ustaniu przyczyny zawieszenia;

3) ust. 2 pkt 2 — na wniosek aplikanta.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
aplikantowi wyp∏aca si´ wstrzymane stypendium.

6. Od decyzji Dyrektora Krajowej Szko∏y o zawie-
szeniu, aplikantowi przys∏uguje odwo∏anie do Mini-
stra SprawiedliwoÊci, w terminie 14 dni od dnia jej
dor´czenia.

7. Je˝eli od momentu zawieszenia nie up∏ynà∏
okres d∏u˝szy ni˝ 2 lata, po uchyleniu decyzji o zawie-
szeniu aplikant kontynuuje aplikacj´ od etapu, na któ-
rym zosta∏a ona przerwana, je˝eli umo˝liwia to pro-
gram aplikacji. W pozosta∏ych przypadkach aplikant
kontynuuje aplikacj´ na warunkach wyznaczonych
przez Dyrektora Krajowej Szko∏y.

Art. 41. 1. Dyrektor Krajowej Szko∏y skreÊla apli-
kanta z listy aplikantów, je˝eli aplikant:

1) nie podjà∏ aplikacji w wyznaczonym terminie;

2) przesta∏ spe∏niaç wymagania okreÊlone w art. 22
pkt 1 i 2;
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3) zosta∏ prawomocnie skazany za umyÊlne przest´p-
stwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

4) z∏o˝y∏ pisemne oÊwiadczenie o rezygnacji z odby-
wania aplikacji;

5) ra˝àco naruszy∏ obowiàzki aplikanta;

6) w sposób ra˝àcy uchybi∏ godnoÊci aplikanta lub
jego zachowanie godzi w dobre imi´ Krajowej
Szko∏y;

7) nie przystàpi∏ do egzaminu s´dziowskiego i nie
z∏o˝y∏ wniosku o zezwolenie, o którym mowa
w art. 34 ust. 2;

8) nie rozpoczà∏ lub przerwa∏ odbywanie sta˝u, o któ-
rym mowa w art. 31 ust. 2.

2. Dyrektor Krajowej Szko∏y mo˝e skreÊliç aplikan-
ta z listy aplikantów, je˝eli aplikant:

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

2) opuÊci∏ z przyczyn nieusprawiedliwionych ponad
20 % zaj´ç lub praktyk obj´tych programem apli-
kacji w danym roku szkoleniowym;

3) nie przystàpi∏ w wyznaczonym terminie, bez
usprawiedliwienia, do co najmniej dwóch spraw-
dzianów przewidzianych w programie aplikacji lub
sprawdzianów tych nie zaliczy∏;

4) zosta∏ dwukrotnie ukarany karà nagany.

3. Dyrektor Krajowej Szko∏y przed podj´ciem de-
cyzji o skreÊleniu aplikanta z listy aplikantów umo˝li-
wia aplikantowi z∏o˝enie wyjaÊnieƒ.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, aplikantowi
przys∏uguje odwo∏anie do Ministra SprawiedliwoÊci,
w terminie 14 dni od dnia jej dor´czenia. Rozpoznanie
odwo∏ania nast´puje w terminie 14 dni od dnia jego
wniesienia.

5. Od decyzji Ministra SprawiedliwoÊci, o której
mowa w ust. 4, przys∏uguje skarga do wojewódzkiego
sàdu administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia tej decyzji.

Art. 42. 1. Dyrektor Krajowej Szko∏y przyznaje apli-
kantowi, na jego wniosek, stypendium na czas aplika-
cji ogólnej, aplikacji s´dziowskiej oraz aplikacji proku-
ratorskiej, z wy∏àczeniem okresu sta˝u, o którym mo-
wa w art. 31 ust. 2.

2. WysokoÊç stypendium aplikanta aplikacji ogól-
nej nie mo˝e przekroczyç 70 % wysokoÊci wynagro-
dzenia zasadniczego w stawce podstawowej referen-
darza sàdowego.

3. WysokoÊç stypendium aplikanta s´dziowskiego
i aplikanta prokuratorskiego odpowiada wysokoÊci
wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej
referendarza sàdowego.

4. Aplikant aplikacji ogólnej, który ubiega si´
o kontynuowanie szkolenia na aplikacji s´dziowskiej
lub prokuratorskiej, zachowuje prawo do pobierania
przys∏ugujàcego mu stypendium do koƒca miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zakoƒczy∏ apli-
kacj´ ogólnà.

Art. 43. Stypendium nie przys∏uguje za dni nie-
usprawiedliwionej nieobecnoÊci aplikanta na zaj´-
ciach lub praktykach, przy czym za dzieƒ nieobecnoÊci
uwa˝a si´ tak˝e nieobecnoÊç na 6 godzinach zaj´ç
w poszczególnych dniach, w okresie miesiàca kalen-
darzowego.

Art. 44. 1. Aplikant, który pobiera∏ stypendium
w okresie aplikacji s´dziowskiej jest obowiàzany do
jego zwrotu, je˝eli:

1) zosta∏ skreÊlony z listy aplikantów;

2) w terminie 3 lat od dnia ukoƒczenia aplikacji nie
podjà∏ zatrudnienia na stanowisku s´dziego, refe-
rendarza sàdowego, asystenta s´dziego lub asy-
stenta prokuratora albo zrzek∏ si´ stanowiska s´-
dziego;

3) w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 lata od dnia ukoƒ-
czenia aplikacji po podj´ciu zatrudnienia na stano-
wisku, o którym mowa w pkt 2, rozwiàza∏ stosunek
pracy albo rozwiàzano z nim stosunek pracy bez
wypowiedzenia z jego winy.

2. Aplikant, który pobiera∏ stypendium w okresie
aplikacji prokuratorskiej jest obowiàzany do jego
zwrotu, je˝eli:

1) zosta∏ skreÊlony z listy aplikantów;

2) odmówi∏ podj´cia zatrudnienia na stanowisku ase-
sora prokuratury zaproponowanym przez Ministra
SprawiedliwoÊci, wed∏ug kolejnoÊci miejsca zaj-
mowanego na liÊcie egzaminowanych aplikantów;

3) w terminie 3 lat od dnia ukoƒczenia aplikacji nie
podjà∏ zatrudnienia na stanowisku referendarza
sàdowego, asystenta s´dziego lub asystenta pro-
kuratora;

4) w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 lata od dnia ukoƒ-
czenia aplikacji po podj´ciu zatrudnienia na stano-
wisku, o którym mowa w pkt 2 i 3, rozwiàza∏ sto-
sunek pracy albo rozwiàzano z nim stosunek pra-
cy bez wypowiedzenia z jego winy.

3. Stypendium podlega zwrotowi w wysokoÊci
proporcjonalnej do czasu jego pobierania lub do okre-
su zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, w okresie krótszym
ni˝ 3 lata od dnia jego podj´cia.

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

1) skreÊlenia z listy aplikantów z przyczyn zdrowot-
nych lub koniecznoÊci sprawowania przez aplikan-
ta samotnie wychowujàcego dziecko opieki nad
dzieckiem do lat dwóch lub dzieckiem szczególnej
troski;

2) niepodj´cia zatrudnienia lub rezygnacji z zatrud-
nienia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, z przyczyn zdrowotnych;

3) niepodj´cia zatrudnienia lub rezygnacji z zatrud-
nienia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, za zgodà Ministra Spra-
wiedliwoÊci.

5. Decyzj´ w sprawie zwrotu stypendium wydaje
Dyrektor Krajowej Szko∏y.
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6. W∏aÊciwy prezes sàdu informuje Dyrektora Kra-
jowej Szko∏y o okolicznoÊciach wymienionych w ust. 1
pkt 2 i 3.

7. W∏aÊciwy prokurator apelacyjny informuje Dy-
rektora Krajowej Szko∏y o okolicznoÊciach wymienio-
nych w ust. 2 pkt 4.

8. Dyrektor Krajowej Szko∏y mo˝e, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, umorzyç, w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, nale˝noÊç z tytu∏u zwrotu stypendium. Przed
podj´ciem decyzji Dyrektor Krajowej Szko∏y zasi´ga
opinii w∏aÊciwego prezesa sàdu albo w∏aÊciwego pro-
kuratora apelacyjnego.

9. Od decyzji w sprawie zwrotu stypendium albo
umorzenia nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu stypendium
przys∏uguje odwo∏anie do Ministra SprawiedliwoÊci,
w terminie 14 dni od dnia jej dor´czenia. Rozpoznanie
odwo∏ania nast´puje w terminie 14 dni od dnia jego
wniesienia.

10. Od decyzji Ministra SprawiedliwoÊci, o której
mowa w ust. 9, przys∏uguje skarga do wojewódzkiego
sàdu administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia tej decyzji.

Art. 45. W okresie sta˝u aplikant aplikacji s´dziow-
skiej otrzymuje wynagrodzenie za prac´ ustalone
w wysokoÊci odpowiadajàcej wysokoÊci wynagrodze-
nia zasadniczego w stawce podstawowej referenda-
rza sàdowego.

Art. 46. Okres aplikacji wlicza si´ do okresów za-
trudnienia, od których zale˝à uprawnienia pracowni-
cze, pod warunkiem ukoƒczenia aplikacji.

Art. 47. 1. Aplikant nie mo˝e podejmowaç zatrud-
nienia lub zaj´cia, z wyjàtkiem zatrudnienia na stano-
wisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub na-
ukowym oraz zaj´cia o charakterze naukowym, dy-
daktycznym lub publicystycznym, je˝eli wykonywanie
tego zatrudnienia lub zaj´cia nie przeszkadza w wyko-
nywaniu obowiàzków aplikanta.

2. Aplikant jest obowiàzany zawiadomiç Dyrektora
Krajowej Szko∏y o zamiarze podj´cia zatrudnienia lub
zaj´cia, o których mowa w ust. 1.

3. Dyrektor Krajowej Szko∏y mo˝e wyraziç sprze-
ciw wobec zamiaru podj´cia przez aplikanta zatrud-
nienia lub zaj´cia, je˝eli uzna, ˝e b´dzie to przeszka-
dza∏o w wykonywaniu obowiàzków aplikanta.

4. Od sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, przys∏u-
guje odwo∏anie do Ministra SprawiedliwoÊci, w ter-
minie 14 dni od dnia dor´czenia sprzeciwu.

Art. 48. 1. Aplikant mo˝e braç udzia∏ w wykonywa-
niu w kraju lub za granicà zadaƒ naukowo-szkolenio-
wych oraz w sta˝ach nieobj´tych programem aplika-
cji, zlecanych przez Dyrektora Krajowej Szko∏y.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, aplikan-
towi przys∏uguje dieta oraz zwrot kosztów podró˝y
i noclegów, na zasadach okreÊlonych odpowiednio
w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz warunków
ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi

zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jed-
nostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
na obszarze kraju albo poza granicami kraju.

Art. 49. 1. Dyrektor Krajowej Szko∏y powo∏uje pa-
tronów koordynatorów oraz patronów praktyk i sta˝y,
które odbywajà aplikanci zgodnie z programem, od-
powiednio, aplikacji ogólnej, s´dziowskiej albo proku-
ratorskiej, odpowiednio spoÊród s´dziów i prokurato-
rów, za ich zgodà. Za sprawowanie patronatu przys∏u-
guje wynagrodzenie.

2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owy tryb wyznaczania patronów
koordynatorów oraz patronów praktyk i sta˝y, zakres
ich obowiàzków oraz warunki sprawowania patronatu
nad aplikantami, uwzgl´dniajàc zakres wiedzy teore-
tycznej i praktyki niezb´dny do zajmowania stanowi-
ska s´dziego, prokuratora, asystenta s´dziego, refe-
rendarza sàdowego lub asystenta prokuratora, a tak-
˝e specyfik´ tych urz´dów.

3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia patronów ko-
ordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk
i sta˝y, w wymiarze nie wi´kszym ni˝ 50 % kwoty ba-
zowej stanowiàcej podstaw´ wynagrodzenia zasadni-
czego s´dziów i prokuratorów, ustalonej w ustawie
bud˝etowej na dany rok, uwzgl´dniajàc zakres i na-
k∏ad ich pracy.

Art. 50. 1. Dyrektor Krajowej Szko∏y mo˝e przy-
znaç aplikantowi nagrod´ za szczególne osiàgni´cia
lub zadania wykonywane na rzecz Krajowej Szko∏y
poza jego obowiàzkami.

2. Nagrodami sà:

1) nagroda pieni´˝na w wysokoÊci do 30 % kwoty
przyznanego stypendium;

2) pochwa∏a pisemna udzielona przez Dyrektora Kra-
jowej Szko∏y.

3. Informacja o nagrodzie zamieszczana jest w ak-
tach osobowych aplikanta.

Art. 51. 1. Dyrektor Krajowej Szko∏y mo˝e ukaraç
aplikanta karà porzàdkowà za przewinienie polegajàce
na naruszeniu obowiàzków lub uchybieniu godnoÊ-
ci aplikanta.

2. Karami porzàdkowymi sà:

1) upomnienie;

2) nagana.

3. Nie mo˝na ukaraç aplikanta po up∏ywie 30 dni
od dnia powzi´cia wiadomoÊci o przewinieniu lub
3 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 ukaraniu karà po-
rzàdkowà do∏àcza si´ do akt osobowych aplikanta.
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7. Po up∏ywie roku od uprawomocnienia si´ decy-
zji o ukaraniu karà porzàdkowà Dyrektor Krajowej
Szko∏y zarzàdza usuni´cie odpisu decyzji z akt osobo-
wych aplikanta, je˝eli w tym czasie nie ukarano apli-
kanta innà karà.

Art. 52. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb przeprowadzania nabo-
ru dla kandydatów na aplikacj´ ogólnà oraz tryb
powo∏ywania i dzia∏ania zespo∏u konkursowego
i komisji konkursowej — majàc na uwadze koniecz-
noÊç okreÊlenia zakresu wiedzy podlegajàcej
sprawdzeniu w trakcie konkursu, zapewnienia
sprawnego i obiektywnego przeprowadzenia nabo-
ru oraz dokonania w∏aÊciwej selekcji kandydatów;

2) organizacj´, szczegó∏owe warunki i tryb odbywania
aplikacji ogólnej, s´dziowskiej i prokuratorskiej,
szczegó∏owe warunki odbywania w trakcie aplikacji
s´dziowskiej sta˝u na stanowiskach asystenta s´-
dziego i referendarza sàdowego, jak równie˝ spo-
sób ustalania systemu punktowego oceny zalicza-
nia sprawdzianów i ich poprawek, praktyk i sta˝u
obj´tych programem poszczególnych aplikacji, ma-
jàc na wzgl´dzie zakres wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej niezb´dnej do zajmowania stanowiska, od-
powiednio, referendarza sàdowego, asystenta s´-
dziego, asystenta prokuratora lub s´dziego i proku-
ratora oraz koniecznoÊç jednolitej i obiektywnej
oceny wiedzy i kwalifikacji aplikantów, a tak˝e wzór
dyplomu ukoƒczenia aplikacji ogólnej;

3) zakres, szczegó∏owe warunki i tryb przeprowadza-
nia egzaminu s´dziowskiego i prokuratorskiego
oraz tryb powo∏ywania i dzia∏ania zespo∏u egzami-
nacyjnego i komisji egzaminacyjnej, majàc na
uwadze zakres odbytej aplikacji, potrzeb´ przepro-
wadzenia pisemnej i ustnej formy egzaminu s´-
dziowskiego i prokuratorskiego, a tak˝e koniecz-
noÊç zagwarantowania w∏aÊciwej organizacji i od-
powiedniego poziomu merytorycznego tych egza-
minów oraz zapewnienia jednakowych warunków
ich sk∏adania przez wszystkich aplikantów, a tak˝e
wzory dyplomów ukoƒczenia aplikacji s´dziow-
skiej i prokuratorskiej;

4) wysokoÊç stypendium, a tak˝e tryb wyp∏acania
i zwrotu stypendium, majàc na uwadze rodzaj
aplikacji i warunki jej odbywania;

5) wysokoÊç op∏aty egzaminacyjnej za przystàpienie
do egzaminu s´dziowskiego lub prokuratorskiego,
uiszczanej przez osoby nieb´dàce aplikantami Kra-
jowej Szko∏y — nie wy˝szej ni˝ równowartoÊç
minimalnego wynagrodzenia za prac´, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 paêdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ —
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏owego i efek-
tywnego przeprowadzenia naboru.

Rozdzia∏ 5

Wyk∏adowcy i pracownicy Krajowej Szko∏y

Art. 53. Wyk∏adowcami Krajowej Szko∏y mogà byç
s´dziowie, prokuratorzy i nauczyciele akademiccy
oraz inne osoby posiadajàce specjalistycznà wiedz´
z okreÊlonej dziedziny, a tak˝e s´dziowie i prokurato-
rzy w stanie spoczynku.

Art. 54. 1. W Krajowej Szkole mogà byç zatrudnieni
pracownicy administracyjni oraz pracownicy obs∏ugi.

2. Do pracowników Krajowej Szko∏y stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 9, 10, 11, 12, 12a, 12b, 12c
i 14a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach
sàdów i prokuratury oraz art. 10, 17, 22, 23, 26, 27 i 28
ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach
urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86,
poz. 953, z póên. zm.5)).

Art. 55. 1. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, warunki wynagradzania
za prac´ dla pracowników, o których mowa w art. 54,
i przyznawania im innych Êwiadczeƒ zwiàzanych
z pracà.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, po-
winno w szczególnoÊci okreÊlaç:

1) kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników
Krajowej Szko∏y;

2) inne, poza wynagrodzeniem zasadniczym, sk∏ad-
niki uzasadnione zw∏aszcza pe∏nieniem okreÊlonej
funkcji lub zajmowaniem okreÊlonego stanowi-
ska, szczególnymi w∏aÊciwoÊciami pracy, warun-
kami wykonywanej pracy oraz kwalifikacjami za-
wodowymi pracowników.

Rozdzia∏ 6

Przetwarzanie danych osobowych

Art. 56. 1. Dyrektor Krajowej Szko∏y przetwarza da-
ne osobowe aplikantów w zakresie niezb´dnym do re-
alizacji programu aplikacji i zadaƒ Krajowej Szko∏y.

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których
mowa w ust. 1, przepis art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póên. zm.6))
stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 7

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 57. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r.
Nr 1, poz. 4 i Nr 26, poz. 156) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 16 dodaje si´ ust. 4a—4c w brzmieniu:

„4a. Prawomocne orzeczenie sàdu dyscyplinarne-
go o wydaleniu ze s∏u˝by prokuratorskiej oraz
prawomocne orzeczenie sàdu orzekajàce wo-

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589 oraz
z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.
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bec prokuratora Êrodek karny pozbawienia
praw publicznych, zakazu zajmowania stano-
wiska prokuratora, degradacji lub wydale-
nia z zawodowej s∏u˝by wojskowej, pociàga
za sobà z mocy prawa utrat´ stanowiska pro-
kuratora; stosunek s∏u˝bowy prokuratora wy-
gasa z chwilà uprawomocnienia si´ orze-
czenia.

4b. W przypadku uchylenia orzeczenia sàdu dys-
cyplinarnego o wydaleniu ze s∏u˝by prokura-
torskiej przez Sàd Najwy˝szy w wyniku kasa-
cji, o której mowa w art. 83 ust. 2, prokurato-
ra przywraca si´ do s∏u˝by na dotychczas zaj-
mowanym stanowisku z zachowaniem cià-
g∏oÊci stosunku s∏u˝bowego i z prawem do
wynagrodzenia za okres faktycznego pozo-
stawania poza s∏u˝bà.

4c. W przypadku uchylenia, w trybie okreÊlonym
w ust. 4b, orzeczenia sàdu dyscyplinarnego
o wydaleniu ze s∏u˝by prokuratorskiej, wyda-
nego w stosunku do b´dàcego oficerem pro-
kuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury, przywrócenie do tej s∏u˝by na-
st´puje na stanowisko równorz´dne przezna-
czone dla osoby nieb´dàcej oficerem.”;

2) w art. 50:

a) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Do Ministerstwa SprawiedliwoÊci albo
Krajowej Szko∏y Sàdownictwa i Prokuratu-
ry mo˝e byç delegowany jedynie prokura-
tor wyró˝niajàcy si´ wysokim poziomem
wiedzy prawniczej oraz wykazujàcy znajo-
moÊç problematyki w zakresie powierza-
nych mu obowiàzków.”,

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Prokurator Generalny mo˝e delegowaç
prokuratora, za jego zgodà, do wykonywa-
nia czynnoÊci w Radzie Programowej Kra-
jowej Szko∏y Sàdownictwa i Prokuratury
lub prowadzenia zaj´ç szkoleniowych w tej
szkole.”,

c) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Obowiàzki, o których mowa w ust. 6, mogà
byç powierzone prokuratorowi delegowa-
nemu do pe∏nienia czynnoÊci w Krajowej
Szkole Sàdownictwa i Prokuratury.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Prokurator delegowany do pe∏nienia czyn-
noÊci administracyjnych w Ministerstwie
SprawiedliwoÊci lub Krajowej Szkole Sà-
downictwa i Prokuratury, a tak˝e do prowa-
dzenia zaj´ç szkoleniowych w Krajowej
Szkole Sàdownictwa i Prokuratury ma pra-
wo do wynagrodzenia zasadniczego przy-
s∏ugujàcego na zajmowanym stanowisku
prokuratorskim oraz dodatku za d∏ugoletnià
prac´. W okresie delegowania prokurator
otrzymuje dodatek funkcyjny okreÊlony
w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie
art. 62 ust. 2.”,

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb i szczegó∏owe warun-
ki delegowania prokuratorów do pe∏nienia
obowiàzków w Ministerstwie Sprawiedli-
woÊci, a tak˝e pe∏nienia czynnoÊci admini-
stracyjnych lub prowadzenia zaj´ç szkole-
niowych w Krajowej Szkole Sàdownictwa
i Prokuratury oraz tryb i szczegó∏owe wa-
runki realizacji prawa do nieodp∏atnego za-
kwaterowania i zwrotu kosztów zamieszka-
nia w miejscu delegowania, w tym maksy-
malnà wysokoÊç zwrotu kosztów faktycz-
nie poniesionych oraz wysokoÊç miesi´cz-
nego rycza∏tu, przy uwzgl´dnieniu mo˝li-
woÊci zró˝nicowania jego wysokoÊci w za-
le˝noÊci od miejscowoÊci delegowania,
a tak˝e tryb, szczegó∏owe warunki i zakres
innych Êwiadczeƒ, majàc na wzgl´dzie za-
kres Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pracowni-
kom odbywajàcym podró˝e s∏u˝bowe oraz
czasowo przenoszonym.”;

3) 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 prokuratury, w Prokuratorii Generalnej
Skarbu Paƒstwa na stanowisku: prezesa, wice-
prezesa, starszego radcy lub radcy Prokurato-
rii Generalnej Skarbu Paƒstwa, a tak˝e okresy
wykonywania zawodu adwokata, radcy praw-
nego lub zajmowania samodzielnego stanowi-
ska w organach w∏adzy publicznej, z którym
zwiàzana by∏a praktyka prawnicza, oraz inne
okresy zatrudnienia, je˝eli z tego tytu∏u przy-
s∏ugiwa∏ zwi´kszony wymiar urlopu.”;

4) tytu∏ rozdzia∏u 5 otrzymuje brzmienie: „Asesorzy
prokuratury”;

5) uchyla si´ art. 90—94a i art. 97;

6) po art. 99 dodaje si´ art. 99a w brzmieniu:

„Art. 99a. Wynagrodzenie zasadnicze asesora
ustala si´ wed∏ug zasad okreÊlonych
w art. 62 ust. 1 zdanie pierwsze, w try-
bie okreÊlonym w przepisach wydanych
na podstawie art. 62 ust. 2.”;

7) w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do asesorów powszechnych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury stosuje si´ odpowied-
nio przepisy dotyczàce prokuratorów tych pro-
kuratur, a do asesorów wojskowych — przepi-
sy dotyczàce prokuratorów wojskowych jed-
nostek organizacyjnych prokuratury, z wy∏à-
czeniem art. 50 ust. 2a, 3 i 4, art. 51a, art. 62
ust. 1—1d i ust. 1h—1k oraz art. 62a ust. 1 —
w zakresie art. 69—71, art. 73 i 74, art. 99—102
i art. 104 ustawy, o której mowa w art. 62a
ust. 1 — oraz art. 62a ust. 2—5, a tak˝e art. 62b,
62c i 65a.”;
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8) w art. 100a w ust. 5:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Rzeczy-
pospolitej Polskiej i uzyska∏ tytu∏ zawodowy
magistra lub zagraniczne studia prawnicze
uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ukoƒczy∏ aplikacj´ prokuratorskà lub aplika-
cj´ ogólnà w Krajowej Szkole Sàdownictwa
i Prokuratury.”;

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

„1. Zwolnienie asesora ze s∏u˝by w wojskowych
jednostkach organizacyjnych prokuratury na-
st´puje w przypadkach okreÊlonych w art. 100
ust. 3, a tak˝e w przypadku gdy przepisy o s∏u˝-
bie wojskowej przewidujà zwolnienie z zawo-
dowej lub okresowej s∏u˝by wojskowej.”;

10) w art. 111:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prokuratorów wojskowych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury, b´dàcych oficera-
mi, wyznacza na stanowiska s∏u˝bowe, prze-
nosi i zwalnia z nich Minister Obrony Naro-
dowej na wniosek Naczelnego Prokuratora
Wojskowego, w trybie okreÊlonym w przepi-
sach o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodo-
wych. Asesorów wojskowych jednostek or-
ganizacyjnych prokuratury wyznacza na sta-
nowiska s∏u˝bowe, przenosi i zwalnia z nich
Naczelny Prokurator Wojskowy.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

11) w art. 112 uchyla si´ ust. 2;

12) art. 116 otrzymuje brzmienie:

„Art. 116. 1. Do prokuratorów i asesorów wojsko-
wych jednostek organizacyjnych pro-
kuratury, b´dàcych oficerami, stosuje
si´ w sprawach nieuregulowanych
niniejszà ustawà przepisy dotyczàce
˝o∏nierzy zawodowych lub s∏u˝by
okresowej, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.

2. Stanowiskami równorz´dnymi pro-
kuratorów w powszechnych i wojsko-
wych jednostkach organizacyjnych
prokuratury sà odpowiednio stano-
wiska w:

1) Prokuraturze Krajowej i Naczelnej
Prokuraturze Wojskowej;

2) prokuraturze okr´gowej i wojsko-
wej prokuraturze okr´gowej;

3) prokuraturze rejonowej i wojsko-
wej prokuraturze garnizonowej.

3. Okres s∏u˝by lub pracy na stanowi-
sku prokuratora Naczelnej Prokuratu-
ry Wojskowej jest równorz´dny
z okresem pracy na stanowisku pro-
kuratora Prokuratury Krajowej i liczy
si´ od dnia obj´cia stanowiska pro-
kuratora Naczelnej Prokuratury Woj-
skowej.

4. Uposa˝enie prokuratorów i asesorów
wojskowych jednostek organizacyj-
nych prokuratury, b´dàcych oficera-
mi, okreÊlajà przepisy o uposa˝eniu
˝o∏nierzy.

5. Uposa˝enie, o którym mowa w ust. 4,
oraz wynagrodzenie prokuratorów
wojskowych jednostek organizacyj-
nych prokuratury, nieb´dàcych ofice-
rami, jest równe wynagrodzeniu pro-
kuratorów oraz asesorów w równo-
rz´dnych powszechnych jednostkach
organizacyjnych prokuratury.

6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy wykaz
stanowisk i funkcji prokuratorów
i asesorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury równo-
rz´dnych pod wzgl´dem wynagro-
dzenia i uposa˝enia ze stanowiskami
i funkcjami prokuratorów i asesorów
powszechnych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury, majàc na wzgl´-
dzie zakres wykonywanych przez
prokuratorów i asesorów czynnoÊci
s∏u˝bowych.”.

Art. 58. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 226, poz. 1676 oraz z 2008 r. Nr 237, poz. 1651)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 7a otrzymuje brzmienie:

„Art. 7a. Osoby pozostajàce ze sobà w stosunku
pokrewieƒstwa w linii prostej lub powi-
nowactwa w linii prostej albo w stosun-
ku przysposobienia, ma∏˝onkowie oraz
rodzeƒstwo nie mogà byç s´dziami
w tym samym sàdzie.”;

2) w art. 10 § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. S´dziowie sàdów wojskowych sà obowiàzani
braç udzia∏ w posiedzeniach Zgromadzenia.”;

3) w art. 19 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wojskowy sàd garnizonowy sk∏ada si´ z s´-
dziów tego sàdu.”;

4) w art. 22:

a) w § 1 pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) z∏o˝y∏ egzamin s´dziowski lub prokuratorski;

6) ukoƒczy∏ aplikacj´ s´dziowskà w Krajowej
Szkole Sàdownictwa i Prokuratury lub pra-
cowa∏ w charakterze asesora prokurator-
skiego co najmniej trzy lata;”,

b) uchyla si´ § 2,

c) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) adwokatów, radców prawnych oraz notariu-
szy, którzy wykonywali ten zawód co naj-
mniej przez 3 lata, a tak˝e osób, które, przez
taki sam okres, zajmowa∏y stanowiska: pre-
zesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy
Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa.”;
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5) w art. 22a:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kandydaci na stanowiska s´dziów sàdu
wojskowego spe∏niajàcy warunki, o któ-
rych mowa w art. 22, sà powo∏ywani do
zawodowej s∏u˝by wojskowej pe∏nionej
jako s∏u˝ba sta∏a na podstawie dobrowol-
nego zg∏oszenia si´ do tej s∏u˝by, po odby-
ciu szkolenia wojskowego i zdaniu egza-
minu na oficera.”,

b) uchyla si´ § 5;

6) uchyla si´ rozdzia∏ 6 i 7;

7) w art. 70:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do sàdów wojskowych, s´dziów wojsko-
wych oraz ∏awników stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 4 i art. 5, art. 40,
art. 42, art. 44—52, art. 53 § 1—3, art. 54,
art. 56, art. 57 § 1, art. 58 § 1 i § 4—6,
art. 60, art. 65, art. 66, art. 69 § 2, art. 70,
art. 71, art. 73—75, art. 77 § 2, § 2a, § 4,
§ 4a, § 5 i § 6, art. 78 § 1—4, art. 78a § 1—3
i § 6, art. 79, art. 80 § 4, art. 83, art. 84 § 3,
art. 85, art. 86, art. 89, art. 90, art. 91 § 1—7
i § 9—12, art. 92, art. 93, art. 94 § 1, § 3
i § 4, art. 95, art. 98 § 1, art. 99, art. 100
§ 1—4, art. 101 § 2—4, art. 102, 
art. 104—106, art. 108, art. 111, art. 114
§ 5—7, art. 115—118, art. 120—122,
art. 125—128, art. 130, art. 131, art. 133,
art. 147 § 3, art. 156, art. 159 § 1 pkt 5
i pkt 6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3
i art. 171—174 ustawy, o której mowa
w art. 32 § 6, oraz przepisy wydane na
podstawie art. 57 § 5, art. 58 § 7, art. 78
§ 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8 i art. 148 § 2 tej-
˝e ustawy, z tym ˝e:

1) okreÊlone w tych przepisach czynnoÊci
i uprawnienia Ministra SprawiedliwoÊci,
zgromadzenia ogólnego s´dziów, kole-
gium sàdu, prezesów sàdów rejono-
wych i okr´gowych oraz prezesa sàdu
dyscyplinarnego wykonujà odpowied-
nio: Minister SprawiedliwoÊci w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
Zgromadzenie S´dziów Sàdów Wojsko-
wych, kolegium wojskowego sàdu okr´-
gowego, prezesi sàdów wojskowych
i prezes sàdu dyscyplinarnego, a czyn-
noÊci i uprawnienia prezesa sàdu apela-
cyjnego w zakresie nadzoru administra-
cyjnego — Minister SprawiedliwoÊci za
poÊrednictwem dyrektora departamen-
tu, o którym mowa w art. 5 § 4;

2) uprawnienia okreÊlone w art. 92 § 1 po-
wo∏anej ustawy przys∏ugujà, je˝eli s´dzia
wojskowy nie naby∏ wczeÊniej prawa do
urlopu dodatkowego okreÊlonego
w przepisach ustawy z dnia 11 wrzeÊ-
nia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy
zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141,
poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208,
poz. 1308);

3) przepisów art. 131 powo∏anej ustawy
nie stosuje si´ w przypadkach okreÊlo-
nych w art. 15 niniejszej ustawy;

4) uprawnienia okreÊlone w art. 172—174
powo∏anej ustawy przys∏ugujà w przy-
padku okreÊlonym w art. 61 niniejszej
ustawy;

5) uprawnienia okreÊlone w art. 172 § 3
i art. 173 powo∏anej ustawy nie przys∏u-
gujà ∏awnikom w czynnej s∏u˝bie woj-
skowej;

6) obsada wolnych stanowisk s´dziow-
skich, o których mowa w art. 56 § 1 i 2
powo∏anej ustawy, nast´puje z uwzgl´d-
nieniem potrzeb kadrowych sàdownic-
twa wojskowego.”,

b) uchyla si´ § 1a,

c) § 2—4 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
prawa i obowiàzki s´dziów sàdów wojsko-
wych okreÊlajà przepisy o s∏u˝bie wojsko-
wej ˝o∏nierzy zawodowych.

§ 3. Uposa˝enie s´dziów sàdów wojskowych
okreÊlajà przepisy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy,
z tym ˝e nie mo˝e byç ono ni˝sze od wyna-
grodzenia s´dziów sàdów powszechnych
na stanowiskach równorz´dnych, ustalo-
nych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.

§ 4. Do s´dziów sàdów wojskowych stosuje
si´ odpowiednio art. 17 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie woj-
skowej ˝o∏nierzy zawodowych.”.

Art. 59. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pra-
cownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162,
poz. 1125, z póên. zm.7)) w art. 3 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. Od odbycia sta˝u urz´dniczego zwolnione sà
osoby, które ukoƒczy∏y aplikacj´ ogólnà, s´-
dziowskà lub prokuratorskà.”.

Art. 60. 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:
———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433,
Nr 102, poz. 690 i Nr 136, poz. 959.

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, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73,
poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136,
poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230,
poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507
i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57
i Nr 26, poz. 156.
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1) w art. 2 uchyla si´ § 3;

2) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Osoby pozostajàce ze sobà w stosunku
pokrewieƒstwa w linii prostej lub powino-
wactwa w linii prostej albo w stosunku
przysposobienia, ma∏˝onkowie oraz ro-
dzeƒstwo nie mogà byç s´dziami ani refe-
rendarzami sàdowymi w tym samym wy-
dziale sàdu.”;

3) w art. 31 w § 1 uchyla si´ pkt 10;

4) w art. 55 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. S´dziów sàdów powszechnych do pe∏nienia
urz´du na stanowisku s´dziowskim powo∏u-
je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na
wniosek Krajowej Rady Sàdownictwa, w ter-
minie miesiàca od dnia przes∏ania tego
wniosku.”;

5) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. § 1. Na stanowisko s´dziego sàdu rejo-
nowego mo˝e byç powo∏any ten,
kto:

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

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzy-
ska∏ tytu∏ zawodowy magistra
lub zagraniczne studia prawnicze
uznane w Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

4) jest zdolny, ze wzgl´du na stan
zdrowia, do pe∏nienia obowiàz-
ków s´dziego,

5) ukoƒczy∏ 29 lat,

6) z∏o˝y∏ egzamin s´dziowski lub
prokuratorski,

7) ukoƒczy∏ aplikacj´ s´dziowskà
w Krajowej Szkole Sàdownictwa
i Prokuratury lub pracowa∏ w cha-
rakterze asesora prokuratorskiego
— co najmniej przez trzy lata
przed wystàpieniem o powo∏anie
na stanowisko s´dziego.

§ 2. Wymagania okreÊlone w § 1 pkt 6 i 7
nie dotyczà tego, kto przed powo∏a-
niem:

1) zajmowa∏ stanowisko s´dziego
sàdu administracyjnego lub sàdu
wojskowego,

2) zajmowa∏ stanowisko prokuratora,

3) pracowa∏ w polskiej szkole wy˝-
szej, w Polskiej Akademii Nauk,
w instytucie naukowo-badaw-
czym lub innej placówce nauko-
wej i ma tytu∏ naukowy profesora
albo stopieƒ naukowy doktora ha-
bilitowanego nauk prawnych,

4) wykonywa∏ zawód adwokata, rad-
cy prawnego lub notariusza — co
najmniej przez trzy lata,

5) zajmowa∏ stanowisko prezesa, wi-
ceprezesa, starszego radcy lub
radcy w Prokuratorii Generalnej
Skarbu Paƒstwa — co najmniej
przez trzy lata.

§ 3. Na stanowisko s´dziego sàdu rejo-
nowego mo˝e byç powo∏any ten, kto
spe∏nia wymagania okreÊlone w § 1
pkt 1—6, ukoƒczy∏ aplikacj´ ogólnà
prowadzonà przez Krajowà Szko∏´
Sàdownictwa i Prokuratury, aplika-
cj´ notarialnà, adwokackà lub rad-
cowskà i z∏o˝y∏ odpowiedni egza-
min, oraz przez okres co najmniej
pi´ciu lat by∏ zatrudniony na stano-
wisku referendarza sàdowego w pe∏-
nym wymiarze czasu pracy.

§ 4. Na stanowisko s´dziego sàdu rejo-
nowego mo˝e byç powo∏any ten, kto
spe∏nia wymagania okreÊlone w § 1
pkt 1—6, ukoƒczy∏ aplikacj´ ogólnà
prowadzonà przez Krajowà Szko∏´
Sàdownictwa i Prokuratury, aplika-
cj´ notarialnà, adwokackà lub rad-
cowskà i z∏o˝y∏ odpowiedni egza-
min, oraz przez okres co najmniej
szeÊciu lat by∏ zatrudniony na stano-
wisku asystenta s´dziego w pe∏nym
wymiarze czasu pracy.

§ 5. Na stanowisko s´dziego sàdu rejo-
nowego mo˝e byç powo∏any ten, kto
zajmowa∏ stanowisko asesora proku-
ratorskiego przez okres co najmniej
trzech lat lub jedno ze stanowisk
okreÊlonych w § 2 pkt 2—4 w okresie
pi´ciu lat przed zg∏oszeniem na wol-
ne stanowisko s´dziowskie.

§ 6. Do okresu, o którym mowa w § 4,
wlicza si´ okres zatrudnienia na sta-
nowisku referendarza sàdowego
w pe∏nym wymiarze czasu pracy.

§ 7. W przypadku zatrudnienia w niepe∏-
nym wymiarze czasu pracy, okres,
o którym mowa w § 3—6, podlega
proporcjonalnemu wyd∏u˝eniu.”;

6) w art. 63 w § 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) zajmowa∏ stanowisko prezesa, wiceprezesa,
starszego radcy lub radcy Prokuratorii Gene-
ralnej Skarbu Paƒstwa — co najmniej przez
szeÊç lat,”;

7) w art. 64 w § 2 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmie-
niu:

„1a) zajmowa∏ stanowisko prezesa, wiceprezesa,
starszego radcy lub radcy Prokuratorii Gene-
ralnej Skarbu Paƒstwa — co najmniej przez
osiem lat,”;



Dziennik Ustaw Nr 26 — 2482 — Poz. 157

8) w art. 77 § 2a otrzymuje brzmienie:

„§ 2a. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e delegowaç
s´dziego, za jego zgodà, do pe∏nienia czyn-
noÊci w Radzie Programowej Krajowej Szko-
∏y Sàdownictwa i Prokuratury lub prowadze-
nia zaj´ç szkoleniowych w tej szkole.”;

9) w art. 78:

a) § 1a otrzymuje brzmienie:
„§ 1a. Obowiàzki, o których mowa w § 1, mogà

byç powierzane s´dziemu delegowane-
mu do pe∏nienia czynnoÊci w Krajowej
Szkole Sàdownictwa i Prokuratury.”,

b) § 1b otrzymuje brzmienie:
„§ 1b. Do Ministerstwa SprawiedliwoÊci albo

Krajowej Szko∏y Sàdownictwa i Prokura-
tury mo˝e byç delegowany jedynie s´-
dzia wyró˝niajàcy si´ wysokim pozio-
mem wiedzy prawniczej oraz wykazujàcy
znajomoÊç problematyki w zakresie po-
wierzanych mu obowiàzków.”,

c) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. S´dzia delegowany do pe∏nienia czynnoÊ-

ci administracyjnych w Ministerstwie
SprawiedliwoÊci lub Krajowej Szkole Sà-
downictwa i Prokuratury, a tak˝e do pro-
wadzenia zaj´ç szkoleniowych w Krajowej
Szkole Sàdownictwa i Prokuratury ma pra-
wo do wynagrodzenia zasadniczego przy-
s∏ugujàcego mu na zajmowanym stanowi-
sku s´dziowskim oraz dodatku za d∏ugo-
letnià prac´. W okresie delegowania s´-
dzia otrzymuje dodatek funkcyjny, okreÊ-
lony w rozporzàdzeniu wydanym na pod-
stawie art. 91 § 8.”,

d) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´gni´ciu

opinii Krajowej Rady Sàdownictwa okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, tryb i szczegó-
∏owe warunki delegowania s´dziów do
pe∏nienia obowiàzków w Ministerstwie
SprawiedliwoÊci, a tak˝e pe∏nienia czyn-
noÊci administracyjnych lub prowadzenia
zaj´ç szkoleniowych w Krajowej Szkole
Sàdownictwa i Prokuratury oraz tryb
i szczegó∏owe warunki realizacji prawa do
nieodp∏atnego zakwaterowania i zwrotu
kosztów zamieszkania w miejscu delego-
wania, w tym maksymalnà wysokoÊç
zwrotu kosztów faktycznie poniesionych
oraz wysokoÊç miesi´cznego rycza∏tu,
z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci zró˝nicowa-
nia jego wysokoÊci w zale˝noÊci od miej-
scowoÊci delegowania, a tak˝e tryb, szcze-
gó∏owe warunki i zakres innych Êwiad-
czeƒ, majàc na wzgl´dzie zakres Êwiad-
czeƒ przys∏ugujàcych pracownikom odby-
wajàcym podró˝e s∏u˝bowe oraz czasowo
przenoszonym.”;

10) po art. 82a dodaje si´ art. 82b w brzmieniu:
„Art. 82b. S´dziemu, za jego zgodà, mo˝e zostaç

powierzony obowiàzek sprawowania
patronatu nad przebiegiem praktyk
i sta˝y aplikantów w Krajowej Szkole
Sàdownictwa i Prokuratury.”;

11) 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 stanowiskach: prezesa,
wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Pro-
kuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa, a tak˝e
okresy wykonywania zawodu adwokata, rad-
cy prawnego lub zajmowania samodzielne-
go stanowiska w organach w∏adzy publicz-
nej, z którym zwiàzana by∏a praktyka prawni-
cza, oraz inne okresy zatrudnienia, je˝eli z te-
go tytu∏u przys∏ugiwa∏ zwi´kszony wymiar
urlopu.”;

12) uchyla si´ dzia∏ III — „Asesorzy sàdowi i aplikacja
sàdowo-prokuratorska”;

13) w art. 149:

a) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ukoƒczy∏ aplikacj´ ogólnà prowadzonà
przez Krajowà Szko∏´ Sàdownictwa i Proku-
ratury lub zda∏ egzamin s´dziowski lub pro-
kuratorski, albo ukoƒczy∏ aplikacj´ notarial-
nà, adwokackà lub radcowskà i z∏o˝y∏ odpo-
wiedni egzamin.”,

b) uchyla si´ § 2 i 3;

14) po art. 151b dodaje si´ art. 151c w brzmieniu:

„Art. 151c. Referendarz mo˝e przystàpiç do egza-
minu s´dziowskiego po przepracowa-
niu 3 lat na stanowisku referendarza
lub asystenta s´dziego. Wniosek o do-
puszczenie do egzaminu s´dziowskie-
go referendarz zg∏asza Dyrektorowi
Krajowej Szko∏y Sàdownictwa i Proku-
ratury na miesiàc przed przeprowadze-
niem egzaminu, uiszczajàc wymaganà
op∏at´.”;

15) uchyla si´ art. 153;

16) po art. 153 dodaje si´ art. 153a w brzmieniu:

„Art. 153a. § 1. Na wniosek Dyrektora Krajowej
Szko∏y Sàdownictwa i Prokuratu-
ry, po zasi´gni´ciu opinii prezesa
w∏aÊciwego sàdu okr´gowego,
Minister SprawiedliwoÊci mianuje
na stanowisko referendarza apli-
kanta s´dziowskiego skierowane-
go na sta˝ w ramach realizacji pro-
gramu aplikacji s´dziowskiej.

§ 2. W przypadku aplikantów s´dziow-
skich odbywajàcych sta˝ na stano-
wisku referendarza, rozwiàzanie
stosunku pracy mo˝e nastàpiç
w razie:

1) skreÊlenia z listy aplikantów,

2) uznania aplikanta przez lekarza
orzecznika Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych za trwale nie-
zdolnego do pe∏nienia obowiàz-
ków referendarza.



Dziennik Ustaw Nr 26 — 2483 — Poz. 157

§ 3. W przypadku zniesienia sàdu lub
jego reorganizacji, powodujàcej
utrat´ mo˝liwoÊci dalszego za-
trudnienia aplikanta aplikacji s´-
dziowskiej, odbywajàcego sta˝ na
stanowisku referendarza, Minister
SprawiedliwoÊci, na wniosek Dy-
rektora Krajowej Szko∏y Sàdow-
nictwa i Prokuratury, po zasi´gni´-
ciu opinii prezesa w∏aÊciwego sà-
du okr´gowego, przenosi aplikan-
ta na inne miejsce w celu dalsze-
go odbywania sta˝u. Przepisów
art. 151a § 4 i 5 nie stosuje si´.”;

17) w art. 155:

a) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ukoƒczy∏ aplikacj´ ogólnà prowadzonà
przez Krajowà Szko∏´ Sàdownictwa i Proku-
ratury lub zda∏ egzamin s´dziowski lub pro-
kuratorski albo ukoƒczy∏ aplikacj´ notarial-
nà, adwokackà lub radcowskà i z∏o˝y∏ odpo-
wiedni egzamin.”,

b) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Asystent s´dziego mo˝e przystàpiç do eg-
zaminu s´dziowskiego po przepracowaniu
4 lat na stanowisku asystenta s´dziego lub
referendarza sàdowego. Wniosek o do-
puszczenie do egzaminu s´dziowskiego
asystent s´dziego zg∏asza Dyrektorowi
Krajowej Szko∏y Sàdownictwa i Prokuratu-
ry na miesiàc przed przeprowadzeniem
egzaminu, uiszczajàc wymaganà op∏at´.”;

18) po art. 155a dodaje si´ art. 155b w brzmieniu:

„Art. 155b. Prezes sàdu rejonowego zatrudnia na
stanowisku asystenta s´dziego apli-
kanta s´dziowskiego skierowanego na
sta˝ przez Dyrektora Krajowej Szko∏y
Sàdownictwa i Prokuratury na okres
odbywania sta˝u. Przepisu art. 155a
nie stosuje si´.”;

19) w art. 175a § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Minister SprawiedliwoÊci przetwarza dane
osobowe s´dziów, s´dziów w stanie spo-
czynku, referendarzy sàdowych, asystentów
s´dziów, dyrektorów i kierowników finanso-
wych sàdów oraz ich zast´pców w zakresie
niezb´dnym do prawid∏owego realizowania
obowiàzków i praw pracodawcy wynikajà-
cych ze stosunku pracy bàdê innych stosun-
ków s∏u˝bowych.”.

Art. 61. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajo-
wej Radzie Sàdownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082,
z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opiniuje programy szkolenia na aplikacji
ogólnej i s´dziowskiej, zakres i sposób prze-
prowadzania egzaminów s´dziowskich,”,

b) uchyla si´ pkt 6,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) opiniuje kandydatów na Dyrektora Krajowej
Szko∏y Sàdownictwa i Prokuratury,”,

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wskazuje 3 cz∏onków Rady Programowej
Krajowej Szko∏y Sàdownictwa i Prokura-
tury.”.

Art. 62. W ustawie z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r.
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208,
poz. 1308) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Przepisów art. 9, 10 pkt 1, art. 12, 13
ust. 1 oraz art. 14 i 15 nie stosuje si´
w przypadku powo∏ania do zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej s´dziów w sà-
dach wojskowych.

2. Powo∏anie do zawodowej s∏u˝by woj-
skowej s´dziów w sàdach wojskowych
reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 r. — Prawo o ustroju sàdów woj-
skowych.”;

2) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. Tryb post´powania i warunki których
spe∏nienie jest wymagane przy wyzna-
czaniu ˝o∏nierzy zawodowych na stano-
wiska s´dziów w sàdach wojskowych
oraz asesorów i prokuratorów w wojsko-
wych jednostkach organizacyjnych pro-
kuratury i odwo∏ywaniu z tych stanowisk
okreÊlajà przepisy ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju
sàdów wojskowych i ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U.
z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1,
poz. 4 i Nr 26, poz. 156 i 157).”;

3) w art. 25 ust. 1 i 1a otrzymujà brzmienie:

„1. Dowódca jednostki wojskowej, w której ˝o∏-
nierz zawodowy jest wyznaczony na stanowi-
sko s∏u˝bowe, mo˝e dodatkowo powierzyç ˝o∏-
nierzowi czasowe pe∏nienie obowiàzków s∏u˝-
bowych w tej jednostce na stanowisku nieob-
sadzonym lub obsadzonym, na którym wyzna-
czony ˝o∏nierz czasowo nie wykonuje zadaƒ
s∏u˝bowych. Nie dotyczy to s´dziów sàdów
wojskowych oraz asesorów i prokuratorów
wojskowych jednostek organizacyjnych proku-
ratury.

1a. Minister Obrony Narodowej w przypadkach,
o których mowa w ust. 1, mo˝e, uwzgl´dnia-
jàc potrzeby Si∏ Zbrojnych, powierzyç tak˝e
˝o∏nierzowi zawodowemu, pozostajàcemu
w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji, czaso-
we pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych w ka˝-

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

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256,
z 2005 r. Nr 169, poz. 1410 i Nr 249, poz. 2104, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, Nr 73, poz. 484, Nr 136, poz. 959 i Nr 227,
poz. 1680, z 2008 r. Nr 72, poz. 427 i Nr 96, poz. 621 oraz
z 2009 r. Nr 1, poz. 4.
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dej jednostce wojskowej. Nie dotyczy to s´-
dziów sàdów wojskowych oraz asesorów
i prokuratorów wojskowych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury.”;

4) w art. 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do ˝o∏nie-
rzy zawodowych pe∏niàcych zawodowà s∏u˝b´
wojskowà na stanowiskach s∏u˝bowych s´-
dziów sàdów wojskowych oraz asesorów
i prokuratorów wojskowych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury.”;

5) w art. 37 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje si´ do ˝o∏nie-
rzy zawodowych pe∏niàcych zawodowà s∏u˝b´
wojskowà na stanowiskach s∏u˝bowych s´-
dziów w sàdach wojskowych oraz asesorów
i prokuratorów wojskowych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury oraz w instytucjach cy-
wilnych.”;

6) w art. 45 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zwolnienie ˝o∏nierza zawodowego ze stanowi-
ska s∏u˝bowego s´dziego sàdu wojskowego
oraz asesora i prokuratora wojskowej jednost-
ki organizacyjnej prokuratury nast´puje
z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sàdów
wojskowych i ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze.”;

7) w art. 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Skierowanie s´dziów w sàdach wojskowych
oraz asesorów i prokuratorów w wojskowych
jednostkach organizacyjnych prokuratury okreÊ-
lajà przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
— Prawo o ustroju sàdów wojskowych i prze-
pisy ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o proku-
raturze.”;

8) w art. 80:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, gdy miesi´czne uposa˝enie
˝o∏nierza zawodowego pe∏niàcego zawodo-
wà s∏u˝b´ wojskowà na stanowisku s∏u˝bo-
wym s´dziego sàdu wojskowego albo ase-
sora lub prokuratora wojskowej jednostki or-
ganizacyjnej prokuratury jest ni˝sze od mie-
si´cznego wynagrodzenia przys∏ugujàcego
na równorz´dnym stanowisku s´dziego sà-
du powszechnego albo asesora lub prokura-
tora powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury, ˝o∏nierzowi przys∏uguje doda-
tek wyrównawczy w wysokoÊci ró˝nicy mi´-
dzy tym wynagrodzeniem a uposa˝eniem
nale˝nym na zajmowanym stanowisku.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wa-
runki otrzymywania dodatku wyrównawcze-
go, o którym mowa w ust. 2, z uwzgl´dnie-

niem okreÊlenia sk∏adników uposa˝enia
i wynagrodzenia przyjmowanych przy obli-
czaniu dodatku wyrównawczego, oraz spo-
sób ustalania porównywanego wynagro-
dzenia asesorów wynikajàcy z obowiàzujà-
cych ˝o∏nierzy zawodowych zasad op∏acania
sk∏adek na powszechne obowiàzkowe ubez-
pieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe
i chorobowe, a tak˝e terminy wyp∏acania te-
go dodatku.”;

9) w art. 85 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do s´dziów
sàdów wojskowych oraz asesorów i prokura-
torów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury, którym gratyfikacje jubileuszowe
przys∏ugujà w wysokoÊci i na zasadach okreÊ-
lonych odpowiednio w przepisach ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sà-
dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z póên. zm.10)) oraz ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. o prokuraturze.”.

Art. 63. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z póên. zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 66 w ust. 1 pkt 36 otrzymuje brzmienie:

„36) aplikanci Krajowej Szko∏y Sàdownictwa i Pro-
kuratury.”;

2) w art. 75 ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1
pkt 36, zg∏asza do ubezpieczenia zdrowotne-
go Krajowa Szko∏a Sàdownictwa i Prokuratu-
ry.”;

3) w art. 85 dodaje si´ ust. 18 w brzmieniu:

„18. Za osob´, o której mowa w art. 66 ust. 1
pkt 36, korzystajàcà ze Êwiadczenia okreÊlo-
nego w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szko-
le Sàdownictwa i Prokuratury, sk∏adk´ jako
p∏atnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpie-
czonego i odprowadza Krajowa Szko∏a Sà-
downictwa i Prokuratury.”;

———————
10) 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, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64,
poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112,
poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204,
poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457,
Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1,
poz. 4, Nr 9, poz. 57 i Nr 26, poz. 156 i 157.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz.1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 22, poz. 120.
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4) w art. 86 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36,
niekorzystajàcych ze Êwiadczenia okreÊlone-
go w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole
Sàdownictwa i Prokuratury, op∏aca Krajowa
Szko∏a Sàdownictwa i Prokuratury.”.

Art. 64. W ustawie z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie
ustawy o pracownikach sàdów i prokuratury (Dz. U.
Nr 102, poz. 690) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni
sà urz´dnicy, którzy najpóêniej w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy ukoƒczyli 40 rok ˝ycia
i posiadajà co najmniej 15-letni sta˝ pracy w sà-
dzie lub prokuraturze, pod warunkiem ˝e w okre-
sie 10 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy ukoƒczà
studium zawodowe jako cyklicznà form´ dosko-
nalenia zawodowego w Krajowej Szkole Sàdow-
nictwa i Prokuratury.”.

Rozdzia∏ 8

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 65. 1. Na stanowisko s´dziego sàdu rejonowe-
go mo˝e byç powo∏ana osoba, która spe∏nia wymaga-
nia okreÊlone w art. 61 § 1 pkt 1—6 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, i pra-
cowa∏a w charakterze asesora sàdowego co najmniej
przez 3 lata.

2. Na stanowisko s´dziego sàdu rejonowego mo-
˝e byç powo∏ana osoba mianowana na stanowisko
asesora sàdowego w okresie od 5 listopada 2005 r. do
4 listopada 2007 r., je˝eli spe∏nia wymagania okreÊlo-
ne w art. 61 § 1 pkt 1—4 i pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, ukoƒczy∏a
28 lat i pracowa∏a w charakterze asesora sàdowego co
najmniej przez rok.

3. Na stanowisko s´dziego sàdu rejonowego mo-
˝e byç powo∏ana osoba, która spe∏nia wymagania
okreÊlone w art. 61 § 1 pkt 1—5 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, ukoƒczy∏a
aplikacj´ sàdowà i z∏o˝y∏a egzamin s´dziowski na
podstawie przepisów obowiàzujàcych do dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, a po z∏o˝eniu tego egzami-
nu by∏a zatrudniona na stanowisku:

1) referendarza sàdowego co najmniej przez okres
2 lat w pe∏nym wymiarze czasu pracy lub

2) asystenta s´dziego co najmniej przez okres 2 lat
w pe∏nym wymiarze czasu pracy.

4. Na stanowisko s´dziego sàdu rejonowego mo-
˝e byç powo∏ana osoba, która nie ukoƒczy∏a aplikacji
sàdowej lub prokuratorskiej albo aplikacji okreÊlonej
w art. 149 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. —
Prawo o ustroju sàdów powszechnych, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, je˝eli spe∏nia wymagania
okreÊlone w art. 61 § 1 pkt 1—6 tej ustawy i by∏a za-
trudniona na stanowisku:

1) referendarza sàdowego co najmniej przez okres
6 lat w pe∏nym wymiarze czasu pracy albo

2) asystenta s´dziego co najmniej przez okres 6 lat
w pe∏nym wymiarze czasu pracy.

5. Do okresu, o którym mowa w ust. 3 i 4, wlicza
si´ okresy pracy odpowiednio na stanowisku asysten-
ta s´dziego albo referendarza sàdowego w pe∏nym
wymiarze czasu pracy.

6. W przypadku wykonywania pracy w niepe∏-
nym wymiarze czasu pracy okres, o którym mowa
w ust. 3—5, wyd∏u˝a si´ proporcjonalnie.

7. Warunkiem powo∏ania na stanowisko s´dziego
sàdu rejonowego jest zajmowanie stanowiska okreÊ-
lonego w ust. 3—4 w okresie 3 lat przed dniem zg∏o-
szenia na wolne stanowisko s´dziowskie.

Art. 66. 1. Warunek okreÊlony w art. 149 § 1 pkt 5
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sà-
dów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, spe∏nia osoba, która na podstawie przepisów
obowiàzujàcych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy odby∏a aplikacj´ referendarskà i z∏o˝y∏a
egzamin referendarski lub odby∏a aplikacj´ sàdowà
lub prokuratorskà, bàdê z∏o˝y∏a egzamin referendarski.

2. Warunek okreÊlony w art. 155 § 2 pkt 5 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów po-
wszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
spe∏nia osoba, która w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy by∏a zatrudniona na stanowisku asystenta s´-
dziego, oraz osoba, która na podstawie przepisów
obowiàzujàcych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy odby∏a aplikacj´ referendarskà i z∏o˝y∏a
egzamin referendarski albo odby∏a aplikacj´ sàdowà
lub prokuratorskà bàdê z∏o˝y∏a egzamin referendarski.

3. Osoba zatrudniona w dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy na stanowisku referendarza sàdowego
mo˝e przystàpiç do egzaminu s´dziowskiego okreÊlo-
nego w art. 70 ust. 1, je˝eli zajmowa∏a to stanowisko
co najmniej przez okres 3 lat i zg∏osi∏a prezesowi prze-
∏o˝onego sàdu apelacyjnego zamiar przystàpienia do
egzaminu na miesiàc przed jego przeprowadzeniem.
W takim przypadku referendarz sàdowy jest dopusz-
czany do egzaminu s´dziowskiego, w najbli˝szym ter-
minie przewidzianym dla aplikantów sàdowych.

4. Osoba zatrudniona w dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy na stanowisku asystenta s´dziego
mo˝e przystàpiç do egzaminu s´dziowskiego okreÊlo-
nego w art. 70 ust. 1, je˝eli zajmowa∏a to stanowisko
co najmniej przez okres 3 lat i zg∏osi∏a prezesowi prze-
∏o˝onego sàdu apelacyjnego zamiar przystàpienia do
egzaminu na miesiàc przed jego przeprowadzeniem.
W takim przypadku asystent s´dziego jest dopuszcza-
ny do egzaminu s´dziowskiego, w najbli˝szym termi-
nie przewidzianym dla aplikantów sàdowych.

5. Do okresu, o którym mowa w ust. 4, wlicza si´
okres pracy na stanowisku referendarza sàdowego
w pe∏nym wymiarze czasu pracy.

6. W przypadku wykonywania pracy w niepe∏-
nym wymiarze czasu pracy okres, o którym mowa
w ust. 3—5, wyd∏u˝a si´ proporcjonalnie.
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Art. 67. 1. Na stanowisko s´dziego wojskowego
sàdu garnizonowego mo˝e byç powo∏ana osoba, któ-
ra spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 22 § 1 pkt 1—5
i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustro-
ju sàdów wojskowych, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, i pracowa∏a w charakterze asesora sàdu
wojskowego co najmniej przez 3 lata.

2. Na stanowisko s´dziego wojskowego sàdu gar-
nizonowego mo˝e byç powo∏ana osoba mianowana
na stanowisko asesora sàdu wojskowego w okresie
od dnia 5 listopada 2005 r. do dnia 5 listopada 2007 r.,
je˝eli spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 22 § 1
pkt 1—3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o ustroju sàdów wojskowych, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, ukoƒczy∏a 28 lat i pracowa∏a w cha-
rakterze asesora sàdu wojskowego co najmniej przez
rok.

3. Na stanowisko s´dziego wojskowego sàdu gar-
nizonowego mo˝e byç powo∏ana osoba, która spe∏nia
wymagania okreÊlone w art. 22 § 1 pkt 1—5 i 7 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sàdów
wojskowych, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
ukoƒczy∏a aplikacj´ sàdowà i z∏o˝y∏a egzamin s´-
dziowski na podstawie przepisów obowiàzujàcych do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, a po z∏o˝eniu
tego egzaminu by∏a zatrudniona na stanowisku:

1) referendarza sàdowego co najmniej przez okres
2 lat w pe∏nym wymiarze czasu pracy lub

2) asystenta s´dziego co najmniej przez okres 2 lat
w pe∏nym wymiarze czasu pracy.

4. Prezes w∏aÊciwego wojskowego sàdu okr´go-
wego, po zasi´gni´ciu opinii kolegium wojskowego
sàdu okr´gowego, wyst´puje do dyrektora komórki
organizacyjnej, o której mowa w art. 5 § 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sàdów
wojskowych, z wnioskiem o zg∏oszenie Zgromadzeniu
S´dziów Sàdów Wojskowych kandydatury asesora
sàdu wojskowego na stanowisko s´dziego sàdu woj-
skowego.

Art. 68. 1. Z dniem 5 maja 2009 r. ustaje powierze-
nie asesorom sàdowym pe∏nienia czynnoÊci s´dziow-
skich.

2. Stosunki pracy nawiàzane z asesorami sàdowy-
mi na podstawie mianowania przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy wygasajà po up∏ywie 4 lat
od dnia mianowania, chyba ˝e wczeÊniej zostanà roz-
wiàzane lub wygasnà.

3. Do czasu ustania stosunku pracy asesor sàdowy
jest upowa˝niony do wykonywania czynnoÊci referen-
darza sàdowego.

4. Wynagrodzenie zasadnicze asesora sàdowego
ustala si´ na podstawie przepisów obowiàzujàcych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

5. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e rozwiàzaç sto-
sunek pracy z asesorem sàdowym po uprzednim wy-
powiedzeniu za zgodà kolegium sàdu okr´gowego.

6. Minister SprawiedliwoÊci przetwarza dane oso-
bowe asesorów sàdowych w zakresie niezb´dnym do
prawid∏owego realizowania obowiàzków i praw pra-
codawcy wynikajàcych ze stosunku pracy bàdê innych
stosunków s∏u˝bowych.

Art. 69. 1. Z dniem 5 maja 2009 r. ustaje powierze-
nie asesorom sàdów wojskowych pe∏nienia czynnoÊci
s´dziowskich.

2. Stosunki s∏u˝bowe zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej nawiàzane z asesorami sàdów wojskowych na
podstawie mianowania przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy wygasajà po up∏ywie 4 lat od dnia
mianowania, chyba ˝e wczeÊniej zostanà rozwiàzane
lub wygasnà.

3. Do czasu ustania stosunku s∏u˝bowego zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej asesor sàdu wojskowego
jest upowa˝niony do wykonywania czynnoÊci sekre-
tarsko-administracyjnych w wojskowym sàdzie garni-
zonowym.

4. Wynagrodzenie zasadnicze asesora sàdu woj-
skowego ustala si´ na podstawie przepisów obowiàzu-
jàcych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

5. Minister SprawiedliwoÊci przetwarza dane oso-
bowe asesorów sàdów wojskowych w zakresie nie-
zb´dnym do prawid∏owego realizowania obowiàzków
i praw pracodawcy wynikajàcych ze stosunku pracy
bàdê innych stosunków s∏u˝bowych.

6. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej mo˝e odwo∏aç aseso-
ra sàdu wojskowego. Do asesora sàdu wojskowego
odwo∏anego z zajmowanego stanowiska stosuje si´
przepisy dotyczàce ˝o∏nierzy zawodowej s∏u˝by sta∏ej.

Art. 70. 1. Aplikacja sàdowa rozpocz´ta przed
dniem 1 stycznia 2008 r. oraz koƒczàcy jà egzamin s´-
dziowski odbywajà si´ na podstawie przepisów obo-
wiàzujàcych przed tym dniem.

2. Aplikacja sàdowa w wojskowym sàdzie garnizo-
nowym rozpocz´ta przed dniem 1 stycznia 2008 r. oraz
koƒczàcy jà egzamin s´dziowski odbywajà si´ na pod-
stawie przepisów obowiàzujàcych przed tym dniem.

3. Aplikacja prokuratorska w powszechnych jed-
nostkach organizacyjnych prokuratury rozpocz´ta
przed dniem 1 stycznia 2008 r. oraz koƒczàcy jà egza-
min prokuratorski odbywajà si´ na podstawie przepi-
sów obowiàzujàcych przed tym dniem.

4. Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednost-
kach organizacyjnych prokuratury rozpocz´ta przed
dniem 1 stycznia 2008 r. oraz koƒczàcy jà egzamin
prokuratorski odbywajà si´ na podstawie przepisów
obowiàzujàcych przed tym dniem.

5. Aplikacja referendarska rozpocz´ta przed dniem
1 stycznia 2009 r. oraz koƒczàcy jà egzamin referen-
darski odbywajà si´ na podstawie przepisów obowià-
zujàcych przed tym dniem.



Dziennik Ustaw Nr 26 — 2487 — Poz. 157

6. Warunek okreÊlony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o pracownikach sàdów i prokuratu-
ry, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, spe∏nia
tak˝e ten, kto na podstawie przepisów obowiàzujà-
cych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
odby∏ aplikacj´ sàdowà lub prokuratorskà.

7. Przepisy art. 94 ust. 10 ustawy, o której mowa
w art. 57 oraz przepisy art. 23, 25 ust. 1 i 1a, art. 34
ust. 4, art. 37 ust. 5, art. 45 ust. 4, art. 47 ust. 3 i art. 85
ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 62, w brzmieniu
okreÊlonym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, stosuje si´ wobec wojskowych aplikantów
prokuratorskich do czasu zakoƒczenia przez nich apli-
kacji prokuratorskiej.

Art. 71. 1. S´dziemu lub prokuratorowi sprawujà-
cemu funkcj´ patrona co najmniej nad jednym etato-
wym aplikantem sàdowym lub prokuratorskim bàdê
trzema pozaetatowymi aplikantami sàdowymi lub pro-
kuratorskimi jednoczeÊnie, którzy rozpocz´li aplikacj´
przed dniem 1 stycznia 2008 r., przys∏uguje wynagro-
dzenie w wysokoÊci 15 % kwoty bazowej, stanowiàcej
podstaw´ wynagrodzenia zasadniczego s´dziów i pro-
kuratorów, ustalonej w ustawie bud˝etowej na dany
rok, za ka˝dy miesiàc sprawowania patronatu.

2. S´dziemu sprawujàcemu funkcj´ patrona co
najmniej nad jednym aplikantem referendarskim, któ-
ry rozpoczà∏ aplikacj´ referendarskà przed dniem
1 stycznia 2009 r., przys∏uguje wynagrodzenie w wy-
sokoÊci 15 % kwoty bazowej, stanowiàcej podstaw´
wynagrodzenia zasadniczego s´dziego, ustalonej
w ustawie bud˝etowej na dany rok, za ka˝dy miesiàc
sprawowania patronatu.

3. Przerwy w sprawowaniu patronatu z powodu
nieobecnoÊci patrona lub aplikanta, trwajàce do 7 dni
nie powodujà utraty prawa do wynagrodzenia za da-
ny miesiàc.

4. W odniesieniu do s´dziów przepisy ust. 1—3,
zaÊ w odniesieniu do prokuratorów przepisy ust. 1
oraz ust. 3 majà zastosowanie do patronatu sprawo-
wanego od dnia 1 stycznia 2008 r.

5. Za okres otrzymywania przez s´dziego lub pro-
kuratora dodatku funkcyjnego z tytu∏u sprawowania
patronatu wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
i 2, nie przys∏uguje.

Art. 72. 1. Krajowa Szko∏a jest nast´pcà prawnym
Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszech-
nych i Prokuratury.

2. Dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia Kadr
Sàdów Powszechnych i Prokuratury pe∏ni obowiàzki
Dyrektora Krajowej Szko∏y, do czasu powo∏ania tego
organu na podstawie i w trybie okreÊlonym w przepi-
sach niniejszej ustawy.

3. Kadencja Rady Programowej Krajowego Cen-
trum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Proku-
ratury wygasa z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

4. Pracownicy administracyjni i pracownicy obs∏u-
gi zatrudnieni w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr
Sàdów Powszechnych i Prokuratury z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy stajà si´ pracownikami Kra-
jowej Szko∏y.

Art. 73. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy, o której
mowa w art. 57, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝y-
cie przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie art. 50 ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 57,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 78 § 5 ustawy, o której mowa
w art. 60, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 78 § 5 ustawy, o której mowa w art. 60, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa
w art. 74, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 55 niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 74. Traci moc ustawa z dnia 1 lipca 2005 r.
o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Po-
wszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410
i Nr 264, poz. 2204 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433).

Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów: art. 57, 58,
60 pkt 1—5 i 19, art. 65 ust. 1 i 3—7, art. 66 ust. 1 i 2,
art. 67 ust. 1 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem 5 ma-
ja 2009 r.
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