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566
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikacj´ ogólnà
oraz trybu powo∏ywania i dzia∏ania zespo∏u konkursowego i komisji konkursowej
Na podstawie art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sàdownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. Konkurs na aplikacj´ ogólnà mo˝e byç przeprowadzony nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 miesi´cy
od dnia opublikowania zarzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci o naborze na aplikacj´ w danym roku. Dyrektor Krajowej Szko∏y Sàdownictwa i Prokuratury, zwany dalej „Dyrektorem Krajowej Szko∏y”, równoczeÊnie z publikacjà zarzàdzenia og∏asza nabór na aplikacj´ ogólnà.
§ 2. 1. OkreÊlony w og∏oszeniu o naborze na aplikacj´ ogólnà termin z∏o˝enia zg∏oszenia do konkursu,
zwanego dalej „zg∏oszeniem”, uwa˝a si´ za zachowany, je˝eli przed jego up∏ywem zg∏oszenie zosta∏o
nadane w placówce pocztowej operatora publicznego
lub innego uprawnionego operatora pocztowego.
2. Zg∏oszenie mo˝e równie˝ z∏o˝yç kandydat, który
z∏o˝y∏ zaÊwiadczenie, z którego wynika, ˝e zda∏
wszystkie egzaminy i odby∏ praktyki przewidziane
w planie wy˝szych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do naboru takiego kandydata jest
z∏o˝enie przez niego, nie póêniej ni˝ 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, odpisu dyplomu
lub zaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.
§ 3. 1. Je˝eli zg∏oszenie zosta∏o z∏o˝one po terminie, przewodniczàcy komisji konkursowej odmawia
dopuszczenia kandydata do udzia∏u w konkursie.
Przywrócenie terminu do z∏o˝enia zg∏oszenia jest niedopuszczalne.
2. Je˝eli zg∏oszenie nie spe∏nia wymogów formalnych okreÊlonych w art. 16 ust. 5 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sàdownictwa
i Prokuratury, zwanej dalej „ustawà”, przewodniczàcy
komisji konkursowej wzywa kandydata listem poleconym do usuni´cia braków w terminie 7 dni od dnia
dor´czenia tego listu, z pouczeniem, ˝e nieusuni´cie
braków spowoduje pozostawienie zg∏oszenia bez rozpoznania. O pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpoznania przewodniczàcy komisji konkursowej zawiadamia
kandydata listem poleconym za poÊwiadczeniem odbioru.
§ 4. 1. W terminie nie d∏u˝szym ni˝ miesiàc od
dnia zakoƒczenia przyjmowania zg∏oszeƒ Dyrektor
Krajowej Szko∏y og∏asza list´ kandydatów zakwalifikowanych do udzia∏u w konkursie oraz termin i miejsce
przeprowadzenia obu etapów konkursu.
2. Zg∏oszenie kandydata, który nie zosta∏ zakwalifikowany do udzia∏u w konkursie, podlega zwrotowi.

§ 5. 1. Zespó∏ konkursowy, o którym mowa
w art. 17 ust. 3 ustawy, Dyrektor Krajowej Szko∏y powo∏uje nie póêniej ni˝ w terminie miesiàca od dnia
publikacji zarzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci o naborze na aplikacj´ ogólnà.
2. Zespó∏ konkursowy przygotowuje:
1) test konkursowy jednokrotnego wyboru sprawdzajàcy wiedz´ z nast´pujàcych dziedzin: prawo
konstytucyjne wraz z zagadnieniami ustroju sàdów, prokuratury i innych organów ochrony prawnej; prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuƒczym; post´powanie cywilne;
prawo pracy; prawo spó∏ek handlowych; prawo
karne materialne wraz z materialnym prawem wykroczeƒ; post´powanie karne; prawo administracyjne materialne: ustrój samorzàdu terytorialnego; post´powanie administracyjne; post´powanie sàdowo-administracyjne; prawo gospodarcze
publiczne: ustawa o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej; prawo mi´dzynarodowe publiczne:
prawo traktatów i mi´dzynarodowa ochrona praw
cz∏owieka; prawo wspólnotowe: ustrój Wspólnot
Europejskich i Unii Europejskiej;
2) zestaw prawid∏owych rozwiàzaƒ zadaƒ zawartych
w teÊcie konkursowym, zwany dalej „kluczem rozwiàzaƒ”;
3) zadania w ramach pracy pisemnej, w postaci zestawu trzech kazusów, po jednym z prawa prywatnego obejmujàcego: prawo cywilne materialne
wraz z prawem rodzinnym i opiekuƒczym, post´powanie cywilne, prawo pracy oraz prawo spó∏ek
handlowych; prawa publicznego obejmujàcego:
prawo konstytucyjne, prawo administracyjne materialne oraz post´powanie administracyjne i post´powanie sàdowo-administracyjne, prawo mi´dzynarodowe publiczne (prawo traktatów, mi´dzynarodowà ochron´ praw cz∏owieka i prawo
wspólnotowe: ustrój Wspólnot Europejskich i Unii
Europejskiej), a tak˝e prawa karnego obejmujàcego prawo karne materialne, materialne prawo wykroczeƒ i post´powanie karne;
4) kryteria oceny pracy pisemnej.
§ 6. 1. Dyrektor Krajowej Szko∏y nie póêniej ni˝
miesiàc przed terminem przeprowadzenia konkursu
przedstawia test konkursowy i zestaw kazusów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 3, Ministrowi SprawiedliwoÊci do zatwierdzenia.
2. Test konkursowy i zestaw kazusów sà drukowane i przechowywane w sposób uniemo˝liwiajàcy ich
nieuprawnione ujawnienie, a nast´pnie sà przekazywane do komisji konkursowej w iloÊci odpowiadajàcej liczbie osób dopuszczonych do poszczególnych
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etapów konkursu, powi´kszonej o pi´ç egzemplarzy
testu konkursowego i zestawu kazusów, wraz z kluczem rozwiàzaƒ oraz kryteriami oceny pracy pisemnej.
3. Odbiór testu konkursowego i zestawu kazusów
potwierdza pisemnie przewodniczàcy komisji konkursowej.
4. Test konkursowy wraz z kluczem rozwiàzaƒ jest
przekazywany do poszczególnych zespo∏ów nadzorujàcych przebieg testu, o których mowa w art. 17
ust. 15 ustawy, w dniu wyznaczonym jako termin testu konkursowego, nie wczeÊniej ni˝ 2 godziny przed
jego rozpocz´ciem, w sposób uniemo˝liwiajàcy nieuprawnione ujawnienie, a nast´pnie jest odbierany
przez cz∏onka komisji konkursowej kierujàcego pracami zespo∏u oraz jednego z cz∏onków tego zespo∏u, za
pokwitowaniem odbioru, po uprzednim sprawdzeniu,
czy przesy∏ka jest w stanie nienaruszonym.
§ 7. 1. Komisj´ konkursowà, o której mowa
w art. 17 ust. 11 ustawy, powo∏uje Minister SprawiedliwoÊci nie póêniej ni˝ 3 miesiàce przed terminem
przeprowadzenia konkursu. Cz∏onkiem komisji konkursowej nie mo˝e byç cz∏onek zespo∏u konkursowego, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. Decyzj´ o powo∏aniu komisji konkursowej Dyrektor Krajowej Szko∏y zamieszcza na stronie internetowej Krajowej Szko∏y Sàdownictwa i Prokuratury,
zwanej dalej „Krajowà Szko∏à”, oraz w jej siedzibie
nie póêniej ni˝ na 30 dni przed terminem rozpocz´cia
konkursu.
3. Komisja konkursowa ocenia, czy kandydat spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 22 pkt 1, 3—5 ustawy.
§ 8. Przewodniczàcy komisji konkursowej kieruje
jej pracami i reprezentuje jà na zewnàtrz.
§ 9. Dyrektor Krajowej Szko∏y zapewnia obs∏ug´
administracyjnà i technicznà dzia∏alnoÊci zespo∏u konkursowego i komisji konkursowej.
§ 10. 1. Test konkursowy rozpoczyna si´ w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich miejscach wyznaczonych do jego przeprowadzenia.
2. Koszty przeprowadzenia testu konkursowego
ponosi Krajowa Szko∏a.
§ 11. 1. Przed rozpocz´ciem poszczególnych etapów konkursu przewodniczàcy komisji konkursowej,
a w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 15 ustawy, cz∏onek komisji konkursowej kierujàcy pracami
zespo∏u informuje kandydatów o:
1) warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia w∏aÊciwego etapu konkursu;
2) przepisach porzàdkowych obowiàzujàcych w trakcie trwania w∏aÊciwego etapu konkursu;
3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
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4) sposobie og∏aszania wyników w∏aÊciwego etapu
konkursu.
2. Konkurs przeprowadza si´ z zachowaniem zasady anonimowoÊci.
3. Kandydat, przyst´pujàc do poszczególnych etapów konkursu, losuje kopert´, która jest opatrzona indywidualnym kodem. Numer kodu kandydat wpisuje
w prawym górnym rogu na pierwszej stronie odpowiednio: testu i pracy pisemnej. W kopercie jest
umieszczona czysta kartka, na której kandydat zapisuje swoje imi´ i nazwisko, umieszcza jà ponownie
w kopercie, zakleja jà i niezw∏ocznie przekazuje wyznaczonemu cz∏onkowi zespo∏u lub cz∏onkowi komisji
konkursowej. Przekazane koperty przewodniczàcy
przechowuje w przeznaczonym do tego zaplombowanym pomieszczeniu. Przewodniczàcy komisji konkursowej lub cz∏onek komisji konkursowej kierujàcy
pracami zespo∏u, lub wskazany przez nich cz∏onek komisji konkursowej lub zespo∏u poÊwiadczajà odbiór
od kandydata testu konkursowego, opatrzonego numerem kodu.
4. Otwarcie kopert z kluczem rozwiàzaƒ i kryteriami oceny pracy pisemnej nast´puje komisyjnie po zakoƒczeniu obu etapów konkursu.
5. Otwarcie kopert zawierajàcych imiona i nazwiska kandydatów nast´puje po sprawdzeniu i ocenie
odpowiednio testów konkursowych i prac pisemnych
przez komisj´ konkursowà. Wówczas nast´puje rozkodowanie prac.
§ 12. 1. Miejsce przeprowadzenia testu konkursowego oraz godziny rejestracji kandydatów okreÊla
przewodniczàcy komisji konkursowej nie póêniej ni˝
14 dni przed jego terminem, po czym informacje te
zostajà zamieszczone przez Dyrektora Krajowej Szko∏y na stronie internetowej Krajowej Szko∏y i w jej siedzibie.
2. Przed rozpocz´ciem testu komisja konkursowa
lub zespó∏ przeprowadza rejestracj´ kandydatów.
3. Niezg∏oszenie si´ kandydata do rejestracji, niezale˝nie od przyczyny, uznaje si´ za odstàpienie od
udzia∏u w konkursie.
§ 13. 1. Test konkursowy przeprowadza si´
w obecnoÊci co najmniej 3 cz∏onków komisji konkursowej, a w przypadku okreÊlonym w art. 17 ust. 15
ustawy — w obecnoÊci co najmniej 3 cz∏onków zespo∏u, w warunkach zapewniajàcych kandydatom samodzielnà prac´, przy czym w sali — poza zdajàcymi —
mogà przebywaç tylko cz∏onkowie komisji lub zespo∏u.
2. W trakcie testu konkursowego kandydat mo˝e
tylko w uzasadnionych przypadkach opuÊciç sal´, po
uzyskaniu zgody przewodniczàcego komisji konkursowej lub cz∏onka komisji konkursowej kierujàcego pracami zespo∏u, pod nadzorem cz∏onka komisji konkursowej lub zespo∏u wskazanego przez przewodniczàcego komisji konkursowej lub cz∏onka komisji konkursowej kierujàcego pracami zespo∏u.
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3. Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje
test przewodniczàcemu komisji konkursowej lub
cz∏onkowi komisji konkursowej kierujàcemu pracami
zespo∏u, który odnotowuje na nim godzin´ wyjÊcia,
a nast´pnie powrotu do sali.
4. Przewodniczàcy komisji konkursowej lub cz∏onek komisji konkursowej kierujàcy pracami zespo∏u
wyklucza z testu kandydata, który w trakcie trwania testu komunikowa∏ si´ z innym kandydatem lub z osobami z zewnàtrz, posiada∏ materia∏y lub urzàdzenia,
o których mowa w § 14 ust. 3, bàdê w inny sposób zak∏óca∏ przebieg testu — niezw∏ocznie po ujawnieniu
co najmniej jednego z tych faktów.
5. Wykluczenie odnotowuje si´ w protokole przebiegu testu oraz na egzemplarzu testu.
§ 14. 1. Test konkursowy sk∏ada si´ z 150 pytaƒ zawierajàcych cztery mo˝liwe propozycje odpowiedzi,
spoÊród których tylko jedna jest prawid∏owa. Za ka˝de prawid∏owe rozwiàzanie kandydat uzyskuje jeden
punkt.
2. Test konkursowy trwa 240 minut, liczonych od
momentu zebrania przez komisj´ konkursowà kopert,
o których mowa w § 11 ust. 3.
3. Kandydaci nie mogà korzystaç w czasie testu
konkursowego z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa ani innych opracowaƒ mogàcych
s∏u˝yç pomocà przy rozwiàzywaniu zadaƒ. Nie mogà
tak˝e posiadaç urzàdzeƒ s∏u˝àcych do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji.
§ 15. 1. Niezw∏ocznie po zakoƒczeniu testu konkursowego cz∏onkowie komisji konkursowej kierujàcy
pracami zespo∏ów przekazujà testy wype∏nione przez
kandydatów wraz z kopertami, o których mowa w § 11
ust. 3, oraz protoko∏ami z tego etapu konkursu przewodniczàcemu komisji konkursowej, w sposób uniemo˝liwiajàcy nieuprawnione ujawnienie.
2. Test sprawdza komisja konkursowa.
3. Komisja konkursowa opracowuje list´ kandydatów wed∏ug liczby punktów uzyskanych przez nich
z testu i przekazuje jà Dyrektorowi Krajowej Szko∏y
wraz z testami wype∏nionymi przez kandydatów.
§ 16. 1. Do drugiego etapu konkursu, zwanego dalej „pracà pisemnà”, zostajà dopuszczeni kandydaci,
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którzy uzyskali minimum punktów okreÊlane ka˝dego
roku przez Ministra SprawiedliwoÊci.
2. Dyrektor Krajowej Szko∏y, nie póêniej ni˝ 14 dni
przed terminem rozpocz´cia pracy pisemnej, zamieszcza na stronie internetowej Krajowej Szko∏y oraz w jej
siedzibie og∏oszenie zawierajàce:
1) list´ kandydatów dopuszczonych do pracy pisemnej;
2) wskazanie miejsca i godziny rozpocz´cia pracy pisemnej.
§ 17. 1. Praca pisemna trwa 120 minut.
2. W trakcie pracy pisemnej kandydaci mogà korzystaç z aktów prawnych udost´pnianych przez komisj´ konkursowà.
§ 18. 1. Oceny ka˝dej pracy pisemnej dokonujà,
niezale˝nie od siebie, dwaj cz∏onkowie komisji konkursowej. Ka˝dy z nich wystawia ocen´ w systemie
punktowym, przy zastosowaniu skali od 0 do 25 punktów za ka˝de zadanie, i sporzàdza pisemne uzasadnienie oceny, które do∏àcza si´ do protoko∏u z posiedzenia komisji. Liczba punktów przyznanych kandydatowi za prac´ pisemnà jest Êrednià ocen wystawionych
przez obu cz∏onków komisji konkursowej.
2. Komisja konkursowa przyst´puje do sprawdzenia prac pisemnych niezw∏ocznie po zakoƒczeniu tego
etapu konkursu i w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni
og∏asza jego wyniki.
3. Do pracy pisemnej stosuje si´ odpowiednio
przepisy § 12 ust. 2, § 13 i § 14 ust. 3 zdanie drugie.
§ 19. Z przeprowadzenia poszczególnych etapów
konkursu sporzàdza si´ protokó∏, który podpisujà
wszyscy cz∏onkowie komisji konkursowej, a w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 15 ustawy —
cz∏onkowie zespo∏u nadzorujàcego przebieg testu.
§ 20. Zg∏oszenie kandydata, który nie zosta∏ przyj´ty na aplikacj´, podlega zwrotowi.
§ 21. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Minister SprawiedliwoÊci: w z. K. Kwiatkowski

