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Szanowny Panie Dyrektorze,

w związku z postępowaniem prowadzonym w sprawie wniosku skierowanego do 

Rzecznika Praw Obywatelskich, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), pragnę zwrócić 

się do Pana Dyrektora z prośbą o przedstawienie odpowiednich wyjaśnień dotyczących 

zorganizowania stacjonarnie w dniu 19 października 2020 r. sprawdzianu z zakresu 

nabytej wiedzy dla aplikantów IX rocznika aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Od dnia 17 października br. miasto Kraków znalazło się w tzw. „czerwonej strefie”1. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.) pojazdem można przewozić tyle osób, ile 

wynosi:

a) 50% liczby miejsc siedzących albo

b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji 

technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo 

pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 

50% miejsc siedzących niezajętych (§ 26 ust. 1 pkt. 2) lit. a)). Dodatkowo, w „strefach 

1 https://www.gov.pl/web/koronawirus/powiaty-z-restrykcjami
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czerwonych” w szkołach ponadpodstawowych rekomendowana jest nauka w trybie 

zdalnym.2

Aplikanci sędziowscy mieszkają w całej Polsce. Konieczność wzięcia przez nich 

udziału w stacjonarnym sprawdzianie w czasie obowiązywania stanu epidemii w związku 

z pandemią wirusa SARS-CoV-2stanowi zagrożenie dla ich życia i zdrowia, albowiem 

często będą oni podróżować wiele kilometrów, przebywając w różnych warunkach 

transportowych i spotykając się z przypadkowymi ludźmi. Nawet zachowując największą 

ostrożność i stosując środki ochrony osobistej nie są w pełni bezpieczni i pozbawieni ryzyka 

zachorowania. Dodatkowo, zgromadzenie wielu osób przystępujących do sprawdzianu oraz 

członków Komisji niesie za sobą potencjalne ryzyko zakażenia. Krajowa Szkoła 

Sądownictwa i Prokuratury nie podaje zaś, w jaki sposób zapewni bezpieczne i higieniczne 

warunki osobom przystępującym do egzaminu oraz członkom komisji.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

Artykuł 68 ust. 1 statuuje podmiotowe prawo do ochrony zdrowia, które jest prawem 

socjalnym, rodzącym po stronie władz publicznych obowiązek jego ochrony i zapewnienia 

możliwości jego realizacji (zob. P. Tuleja (red.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz). W obecnym stanie epidemii należy zwracać szczególną uwagę na prawo 

jednostki do ochrony zdrowia. W ostatnich dniach liczba pozytywnych przypadków 

zachorowania na koronawirusa jest bardzo wysoka, a tym samym wzrasta ryzyko transmisji 

wirusa na inne osoby. Należy pamiętać, iż aplikanci po sprawdzianie wrócą do swoich 

rodzin i miejsc odbywania praktyk, gdzie mogą mieć styczność z osobami szczególnie 

narażonymi na zachorowanie. Skoro uczelnie wyższe poradziły sobie z egzaminowaniem 

studentów w trybie zdalnym, to wydaje się, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 

powinna rozważyć wykorzystanie środków, które są adekwatne dla aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Obywatelskich, stojąc na 

straży prawa do nauki oraz prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy 

publicznej, zwraca się do Pana Dyrektora z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień 

2 https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-
z-covid-19
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i niezwłoczne zajęcie stanowiska w sprawie sprawdzianów organizowanych stacjonarnie 

w KSSiP.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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