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Szanowny Panie Ministrze,

do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Skarżąca, wskazując na 
kolizję terminów przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą 
sędziowską z planowaną datą przeprowadzenia egzaminów zawodowych 
adwokackiego i radcowskiego w 2023 r.

Z komunikatu nr 43/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 
z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację uzupełniającą 
sędziowską w 2023 r. wynika, że konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską ma 
zostać przeprowadzony w formie testu sprawdzającego wiedzę w dniu 25 kwietnia 
2023 r.1 Natomiast w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 9 września 

1 https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/komunikat_o_naborze_na_aus_2023.pdf
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2022 r. wskazano, że planowana data egzaminów adwokackiego i radcowskiego 
została wyznaczona na dni 25-28 kwietnia 2023 r.2

Do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską mogą przystąpić asystenci 
sędziego i asystenci prokuratora, którzy na dzień przeprowadzenia konkursu 
posiadając co najmniej dwuletni staż pracy na tych stanowiskach, zaś do egzaminu 
zawodowego adwokackiego i radcowskiego, jeśli osoby te mają co najmniej czteroletni 
staż pracy. Skarżąca wskazuje, że wiele osób zatrudnionych na stanowiskach 
asystentów sędziego i asystentów prokuratora zamierza przystąpić zarówno do 
konkursu na aplikację sędziowską uzupełniającą, jak i do egzaminu zawodowego. 
Kolizja terminów pozbawia zainteresowanych możliwości przystąpienia do obu 
egzaminów. Wyznaczenie daty przeprowadzenia testu na aplikację uzupełniającą 
sędziowską na pierwszy dzień egzaminów zawodowych powoduje, że bądź stracą one 
rok i czas konieczny do przygotowania się, bądź zupełnie stracą możliwość podjęcia 
kształcenia w KSSIP w formie aplikacji sędziowskiej uzupełniającej, ponieważ nabór na 
tę aplikację obwarowany jest ograniczeniami co do wieku kandydatów. 

W myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217) Minister Sprawiedliwości ogłasza, 
w drodze zarządzenia, w zależności od potrzeb kadrowych sądów i prokuratury, nabór na 
aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz aplikację sędziowską i aplikację 
prokuratorską prowadzone w formie aplikacji uzupełniających i jednocześnie wyznacza 
limity przyjęć na te aplikacje. Wyznaczając limity przyjęć na aplikację prokuratorską i 
aplikację prokuratorską prowadzoną w formie aplikacji uzupełniającej, Minister 
Sprawiedliwości zasięga opinii Prokuratora Krajowego. Dyrektor Krajowej Szkoły 
zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 
1598 i 1641), zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej", a także na stronie 
internetowej Krajowej Szkoły, zarządzenie Ministra Sprawiedliwości, o którym mowa w ust. 
1 (ust. 2).

Natomiast stosownie do treści art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – 
Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184) i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) Minister Sprawiedliwości w 

2 https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/planowany-termin-przeprowadzenia-
egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego-w-2023-r
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porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką/ Krajową Radą Radców Prawnych zamieszcza 
w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu 
adwokackiego, ogłoszenie o egzaminie adwokackim, w którym podaje w szczególności.

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 ze zm.), 
Rzecznik Praw Obywatelskich, stojąc na straży prawa do nauki oraz prawa do 
uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, zwraca się do Pana 
Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień i niezwłoczne zajęcie stanowiska w 
sprawie kolizji egzaminów prawniczych w roku 2023 oraz o rozważenie zmiany 
terminu egzaminu na aplikację uzupełniającą sędziowską.

Z wyrazami poważania

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

Pan Włodzimierz Chróścik

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

Pan Przemysła Rosati

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Pan Dariusz Pawłyszcze

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 
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