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Pan

dr hab. Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2021 r. VII.561.1.2021.PKR, uprzejmie 

wyjaśniam, że termin konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską został 

wyznaczony Komunikatem nr 62/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa 

i Prokuratury z dnia 19 listopada 2020 r. na dni: 20 stycznia 2021 r. (I etap) i 4 lutego 2021 r. 

(II etap), wydanym w związku z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2020 

r. w sprawie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 r. (Dz. Urz. 

Min. Sprawiedl. z dnia 5 maja 2020 r. poz. 112). Sam konkurs został natomiast 

zorganizowany w oparciu o wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora 

Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów wstępnych na aplikację 

adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2020 r. z dnia 6 sierpnia 2020 r. (dalej: 

wytyczne) zastosowane odpowiednio. Jednocześnie Główny Inspektor Sanitarny 

poinformowany przez Krajową Szkołę o warunkach organizacji konkursu na aplikację 

sędziowską i aplikację prokuratorską nie wniósł zastrzeżeń. 

Na dzień dzisiejszy przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm., dalej: rozporządzenie) 

jednoznacznie regulują kwestię możliwości przeprowadzenia konkursu na aplikację 

sędziowską i aplikację prokuratorską oraz noclegu w tym czasie. Obowiązywanie powołanych 

przepisów zostało przedłużone do dnia 31 stycznia 2021 r. rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 901).

I etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską odbywa się 

w dwóch lokalizacjach: Tauron Arena Kraków przy ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie 
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oraz w hotelu Metropolo Kraków by Golden Tulip przy ul. Orzechowej 11 w Krakowie, 

by zapewnić uczestnikom odpowiednie warunki sanitarne, zgodne z wymogami 

rozporządzenia i wytycznymi. Ponadto na stronie internetowej www.kssip.gov.pl w zakładce 

„Dla kandydatów na aplikacje” – „Nabór na aplikacje” zostały opublikowane dokładne 

wytyczne w zakresie postępowania podczas I etapu konkursu na aplikację sędziowską 

i aplikację prokuratorską w związku z zagrożeniem Covid-19, a kandydaci na aplikację zostali 

zobowiązani do zapoznania się z nimi i bezwzględnego ich stosowania. Ta sama zasada 

dotyczy również osób odpowiedzialnych za organizację konkursu na aplikacje, a więc 

członków komisji, członków zespołów nadzorujących i pracowników Krajowej Szkoły. 

Jednocześnie przebieg konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w dniu 6 lipca 2020 r. 

udowodnił, że jest możliwa bezpieczna organizacja takiego wydarzenia przy minimalizacji 

wzajemnego kontaktu i ryzyka zakażenia.

Przesłanki zwrotu opłaty za udział w konkursie zostały jednoznacznie uregulowane 

w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366), który nie przewiduje stosowania żadnych 

wyjątków. 

 Na koniec należy wskazać, że z badań przeprowadzonych w Niemczech czy 

we Francji wynika, iż zakażenia w transporcie publicznym stanowią margines zakażeń, 

w związku z czym nie ma podstaw do podnoszenia argumentu narażania kandydatów 

na aplikantów na zakażenie przez zmuszenie ich do przyjazdu do Krakowa.

W związku z powyższym, należy wskazać, że Krajowa Szkoła Sądownictwa 

i Prokuratury zapewnia kandydatom na aplikacje optymalne warunki uczestnictwa 

w konkursie, którego I etap odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r., mając na uwadze obecną 

sytuację epidemiologiczną oraz obowiązujące przepisy prawa.

Ponadto Krajowa Szkoła musi liczyć się ze stanowiskiem samych aplikantów. 

Większość z nich ukończyła studia w lipcu 2020 r. i oczekuje jak najszybszego wyjaśnienia 

swojej sytuacji. Utrzymywanie dorosłych dzieci po ukończeniu studiów dla wielu rodzin jest 

dużym ciężarem finansowym.

Z poważaniem
Dyrektor

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

s ę d z i a
 Dar iusz  Paw łyszcze

/pismo podpisane podpisem elektronicznym/
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