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Wstęp

Nabór na aplikacje sędziowską i prokuratorską oraz na aplikację sędziowską uzupełniającą odbywa się 
w drodze konkursu, który znacząco różni się od egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, 
notarialną i komorniczą. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że wśród absolwentów prawa uchodzi on za naj-
trudniejszy spośród wyżej wymienionych. Ze stwierdzeniem tym nie sposób się nie zgodzić. Przede wszystkim 
aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury może zostać ograniczona liczba osób, wedle limitów 
określanych co roku przez Ministra Sprawiedliwości, których wielkość zależna jest od potrzeb kadrowych sądów 
i prokuratury. Dla kandydatów oznacza to, że muszą uzyskać taki wynik konkursu, by po jego przeprowadzeniu 
znaleźć się wysoko na liście kwalifi kacyjnej, wyprzedzając pozostałych kandydatów – nie jest zatem wystarcza-
jące osiągnięcie określonego progu punktów. Tymczasem z roku na rok osób przystępujących do konkursu jest 
coraz więcej. Wynika to z atrakcyjności obu aplikacji, które cechują się wysokim poziomem kształcenia i choć 
kończą się niezwykle trudnymi egzaminami państwowymi, to zasadniczo gwarantują wykonywanie wymarzo-
nego zawodu.

Kwestie przeprowadzenia konkursu reguluje ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 
z 23.1.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 624 ze zm.) oraz wiele przepisów wykonawczych. 

Konkurs składa się z dwóch etapów:
1) testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;
2) pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumen-

tacji prawniczej oraz kwalifi kowania stanów faktycznych do zakresów właściwych norm prawnych.
Test w latach 2009–2017 jako jedyny spośród testów na aplikacje prawnicze zawierał cztery możliwe 

odpowiedzi, spośród których tylko jedna była prawidłowa. Od roku 2018 zmniejszono propozycje odpowiedzi 
z czterech na trzy. Wbrew pozorom nie jest to jednak znaczące ułatwienie. Po pierwsze, pytania konkursowe 
na aplikacje sędziowską i prokuratorską często sformułowane są tak, by sprawdzić czy kandydat rozumie istotę 
danej instytucji. Tym samym literalna znajomość brzmienia przepisu może okazać się niewystarczająca, a z kolei 
mniejsza liczba odpowiedzi wystarczająco pomocna. Po drugie, do kolejnego etapu konkursu – tzw. kazusów 
–  zostają dopuszczeni kandydaci, stosownie do liczby uzyskanych punktów z testu, w liczbie odpowiadającej 
sumie dwukrotności limitów przyjęć na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w danym roku. Już zatem 
na etapie testowym należy „wyprzedzić” konkurencję. Przekroczenie progu punktów wskazywanego corocznie 
przez Ministra Sprawiedliwości (od roku 2017 jest to 100 pkt, w poprzednich latach – 120 pkt) zazwyczaj okazy-
wało się niewystarczające, aby zostać zakwalifi kowanym do etapu drugiego. Po trzecie, ta zmiana formuły testu 
spowodować może zwiększenie znaczenia pisemnego etapu konkursu, jeżeli wyniki uzyskane z testów będą 
między kandydatami bardziej zbliżone. 

Dwuetapowość naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską jest jego cechą wyróżniającą spośród 
innych naborów na aplikacje prawnicze. Kandydaci zmierzyć się muszą z pracami pisemnymi, które oceniane 
są surowo. Wystarczy wskazać, że średnia liczba punktów uzyskanych przez kandydatów w naborze w 2019 r. 
wynosiła 29 na 75 możliwych do uzyskania. W poprzednich latach wyniki te nie były znacząco różne1.

Z powyższych spostrzeżeń wysuwa się wniosek, że w nauce do konkursu na aplikacje sędziowską i proku-
ratorską niezbędne jest nie tylko zapamiętanie ogromnej ilości informacji zawartych w licznych aktach prawnych, 
ale przede wszystkim zrozumienie ich istoty. Z tym założeniem powstała publikacja, którą macie Państwo przed 

1 2017 r. – 31,4 pkt, 2016 r. – 31,9 pkt, 2015 r. – 33,7 pkt, 2014 r. – 33,8 pkt.
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sobą. Nie jest celem autorek wyczerpanie materii, z jaką kandydaci mogą spotkać się na konkursie – taka pozycja 
nie byłaby w ogóle technicznie możliwa. Główny nacisk jest położony na wskazanie tego, czym, zdaniem autorek, 
warto kierować się w nauce do obu etapów konkursu, zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie i zapropono-
wanie pewnej metodyki pracy, przydatnej również w trakcie samego rozwiązywania testów i sporządzania pracy 
pisemnej. W związku z tym założeniem w niniejszym opracowaniu znajdą Państwo również zadania konkursowe 
z dotychczasowych naborów – stanowią one bowiem punkt wyjścia, od którego należy zacząć przygotowania do 
konkursu. Ich szczegółowa analiza, której podjęły się autorki, pozwoli zrozumieć zadania stawiane przez komisję 
i sprostać im w dniu konkursu.

Począwszy od wydania drugiego, z uwagi na obszerność publikacji oraz pragnienia zachowania najwyższej 
staranności o jej wartość merytoryczną, jako współautorka dołączyła Paulina Jabłońska.

Powodzenia!
Aleksandra Karpińska

Paulina Jabłońska
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