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Szanowny Panie Dyrektorze,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób, które w dniu 20 

stycznia 2021 r. będą przystępować do egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską 

i prokuratorską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Kandydaci na 

aplikantów wyrażają obawę o zdrowie swoje i swoich najbliższych, niewystarczające środki 

bezpieczeństwa, problemy logistyczne oraz brak możliwości odzyskania opłaty za egzamin 

w przypadku skierowania kandydata na kwarantannę lub izolację w związku z zakażeniem 

bądź podejrzeniem zakażenia się koronawirusem.

Na stronie internetowej KSSiP umieszczono informację, iż do egzaminu wstępnego 

przystąpi 1772 osoby1. Egzamin wstępny odbędzie się w Krakowie w dwóch lokalizacjach – 

na terenie Tauron Arena oraz w hotelu Metropolo Kraków by Golden Tulip. Kandydatów 

przyporządkowano do odpowiednich sektorów wg nazwisk2. Skarżący wskazują, iż mimo 

przedsięwzięcia ww. środków bezpieczeństwa i zapewnienia różnych lokalizacji dla 

zdających, organizatorzy nie wzięli pod uwagę faktu, iż kandydaci będą podróżować na 

egzamin wstępny z całej Polski, co wiąże się niejednokrotnie nie tylko z koniecznością 

odbycia podróży środkami publicznego transportu, lecz również wymaga zarezerwowania 

1 Załącznik nr 1 do komunikatu nr 1/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 5 stycznia 
2021 r, .https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/zalacznik_nr_1_do_komunikatu_1.2021.pdf
2 Informacja Przewodniczącej Komisji konkursowej z dnia 5 stycznia 2021 r. 
https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/informacja_1.pdf
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noclegu. Kandydaci podnoszą także, iż miejsca parkingowe zostały zapewnione jedynie dla 

członków komisji.

Dodatkowo trzeba zauważyć, iż obecnie istnieje tylko jeden przypadek na podstawie 

którego można uzyskać zwrot opłaty za egzamin - w przypadku złożenia przez kandydata, 

nie później niż na 21 dni przed terminem pierwszego etapu konkursu, pisemnego 

oświadczenia o odstąpieniu od udziału w konkursie Dyrektor Krajowej Szkoły, na wniosek 

kandydata, zwraca 2/3 uiszczonej opłaty3. W roku 2020 opłata wynosi 1.300 zł. Skarżący 

wskazują, iż w przypadku gdy zostaną objęci izolacją lub kwarantanną przed drugim etapem 

egzaminu, to nie odzyskają opłaty, która w bieżącym roku jest bardzo wysoka, albowiem 

brak jest podstawy prawnej do takiego żądania.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, koniecznym jest zapewnienie kandydatom 

startującym w konkursie na aplikacje w KSSiP optymalnych warunków, celem zdawania 

tak ważnego i wymagającego egzaminu. Osoby te poświęciły wiele miesięcy na 

przygotowania, sam zaś egzamin wywołuje wiele emocji i stresu. Dodatkowym czynnikiem, 

który znacząco wpływa na kandydatów jest trwająca epidemia. Mimo przełożenia terminu 

egzaminu, organizatorzy konkursu nie zdołali rozwiązać problemów już wcześniej 

zgłaszanych przez kandydatów do KSSiP i nadal pozostawiają ich z wieloma 

wątpliwościami. 

W związku z powyższym, 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), Rzecznik 

Praw Obywatelskich, stojąc na straży prawa do nauki oraz prawa do uzyskiwania informacji 

o działalności organów władzy publicznej, zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmą 

prośbą o udzielenie wyjaśnień i niezwłoczne zajęcie stanowiska w sprawie tegorocznego 

konkursu na aplikację sędziowską i prokuratorską oraz podjętych środków bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie z upoważnienia RPO/

3 Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1366).
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