KRAJOWA SZKOŁA
SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
Kraków, dnia 5 marca 2020 roku.
OAS – II.420.3.2020
Dot. praktyk aplikantów ósmego rocznika aplikacji sędziowskiej po XXIV zjeździe

Do
patronów praktyk
oraz patronów koordynatorów
aplikantów aplikacji sędziowskiej

W oparciu o § 2 oraz § 9 zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury w Krakowie Nr 132/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych
zasad odbywania praktyk przez aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej uprzejmie
przedstawiam szczegółowy zakres tematyczny, który winien być przedmiotem praktyk
aplikantów aplikacji sędziowskiej odbywanych w terminie od 1 – 26 czerwca 2020 r., po
XXIV zjeździe aplikacji sędziowskiej.
Założeniem praktyki co do zasady jest zaznajomienie aplikantów z czynnościami i
metodyką pracy sędziego oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej i
znajomości orzecznictwa. Praktyka winna utrwalać wiedzę zdobytą podczas bezpośrednio
poprzedzających ją zajęć seminaryjnych w ramach zjazdu.
Zgodnie z programem aplikacji sędziowskiej po XXIV zjeździe aplikanci mają odbyć
praktyki w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego w dniach 1-12.06.2020 r.,(2 tygodnie)
oraz rejestru zastawów w dniach 15-26.06.2020 r., (2 tygodnie). Realizując poniższe zalecenia
należy oczywiście mieć na względzie miejsce, w którym aplikant docelowo będzie odbywał
praktykę.
Patron praktyki oraz patron koordynator powinni przy pracy z aplikantami poświęcić
uwagę podstawowym zagadnieniom prawa materialnego, takim jak: powstanie i organizacja

spółek prawa handlowego, łączenie i podział spółek, przekształcenia spółek, likwidacja spółek;
Krajowy Rejestr Sądowy - osoby prawne jako podmioty rejestrowe (spółki, fundacje,
stowarzyszenia, spółdzielnie), rodzaje spółek - spółki osobowe, kapitałowe, w tym kontekście
spółka cywilna; spółka europejska; zastaw rejestrowy i rejestr zastawów: ustanowienie zastawu
rejestrowego, przedmiot zastawu rejestrowego, prawa i obowiązki zastawcy i zastawnika,
przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego, zaspokojenie zastawnika.
Nadto patron praktyki oraz patron koordynator powinni przy pracy z aplikantami
poświęcić szczególną uwagę zagadnieniom procesowym, związanym z prowadzeniem
gospodarczych rejestrów sądowych - Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru zastawów
(postępowanie o wpis do KRS, znaczenie wpisów ujawnionych w rejestrze dla reprezentacji
przedsiębiorców i innych podmiotów podlegających rejestracji; znaczenie wpisów do rejestru
zastawów dla zabezpieczenia obrotu gospodarczego, postępowanie o wpis do rejestru
zastawów jako instrument zabezpieczania kredytów).
W związku z powyższym zaleca się, aby aplikanci zapoznawali się z konkretnymi
sprawami z powyżej przedstawionego zakresu, aby zostało im zapewnione uczestnictwo
w przygotowywaniu projektów orzeczeń w tych dziedzinach oraz aby powierzano im jak
najwięcej czynności, mających utrwalić ich wiedzę praktyczną i teoretyczną.
Uprzejmie informuję, że przedmiotem sprawdzianu, który aplikanci będą pisać po
odbyciu praktyki (27 lipca 2020 r.), będzie sporządzenie na podstawie spreparowanych akt
postanowienia rozpoznającego skargę na orzeczenie referendarza sądowego dotyczące wpisu
do KRS lub do rejestru zastawów, co oznacza, iż koniecznym jest zwrócenie szczególnej uwagi
na nabycie przez aplikantów umiejętności samodzielnego opracowywania projektów orzeczeń
wraz z uzasadnieniem w tym przedmiocie.
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