Założenia
do sprawdzianu dodatkowego z zakresu wiedzy nabytej po V zjeździe
9 rocznika aplikacji prokuratorskiej, który zostanie przeprowadzony
w dniu 8 listopada 2018 r.
1. Sprawdzian dodatkowy z zakresu wiedzy i umiejętności nabytych przez aplikantkę
przeprowadzony zostanie na podstawie § 10 ust. 1 i 2, § 11 ust. 1 i 2 oraz § 14 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej
i prokuratorskiej (Dz. U. z 2018, poz. 371), art. 15 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o KSS i P (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 624) oraz zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie Nr 219/2018 z dnia 21 marca 2018 r. z późn. zm.
w
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2. Sprawdzian dodatkowy przeprowadzi komisja powołana do przeprowadzenia sprawdzianu
na podstawie Zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr
682/2018 z dnia 22 października 2018 r.
3. Przedmiotem sprawdzianu dodatkowego, zgodnie z treścią zatwierdzonego przez Radę
Programową KSSiP programu aplikacji prokuratorskiej będzie przygotowanie projektu
postanowienia o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów (lub lekarzy psychiatrów
i seksuologa) wraz z uzasadnieniem albo wniosku o obserwację w zakładzie leczniczym.
4. Sprawdzian dodatkowy trwać będzie 2 godziny (120 minut).
5. Podczas sprawdzianu dodatkowego aplikantka ma prawo korzystać z materiałów własnych
w postaci tekstów drukowanych następujących ustaw: kodeksu karnego, kodeksu
postępowania karnego, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r.
Regulamin

wewnętrznego
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prokuratury (Dz. U. z 2017 r.,poz. 1206 z późn. zm.) oraz ewentualnie z materiałów
dostarczonych przez KSSiP. Materiały własne nie mogą zawierać komentarzy, orzecznictwa
i wzorów pism procesowych.
6. Sprawdzian dodatkowy zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej – przy użyciu
sprzętu komputerowego Krajowej Szkoły.

7. Opuszczenie sali w trakcie sprawdzianu dodatkowego jest możliwe wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody osoby nadzorującej (tj. członka komisji
lub pracownika, który udziela wsparcia technicznego i organizacyjnego w celu zapewnienia
prawidłowego przebiegu sprawdzianu). Aplikantka przed opuszczeniem sali wprowadza
system informatyczny w stan blokady.
8. Podczas sprawdzianu dodatkowego aplikantka nie może posiadać i używać telefonu
komórkowego, a także innych urządzeń elektronicznych lub nośników danych, w tym
pozwalających na komunikowanie się z osobami z zewnątrz. Członek Komisji lub osoba
odpowiedzialna za zorganizowanie zjazdu może wykluczyć ze sprawdzianu dodatkowego
aplikantkę, jeśli w trakcie jego trwania komunikuje się z osobami z zewnątrz, posiada
urządzenie lub materiały, których posiadanie jest niedozwolone, bądź w inny sposób zakłóca
prawidłowy przebieg sprawdzianu.
9. Projekt postanowienia o powołaniu biegłych albo wniosek o obserwację w zakładzie
leczniczym będący przedmiotem sprawdzianu dodatkowego aplikantka opatrzy sygnaturą
sprawy oraz datami właściwymi dla biegu postępowania, wynikającymi z akt sprawy oraz
imionami i nazwiskami uczestniczących w nim osób. Stan faktyczny sprawy oceniany jest na
podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu przeprowadzania sprawdzianu.
10. Praca pisemna oceniana będzie przy uwzględnieniu, w szczególności, następujących
kryteriów:
A. Kryteria formalne


właściwy tytuł,



wskazanie jednostki prowadzącej postępowanie,



oznaczenie sprawy oraz - wynikających z przedłożonych akt – miejsca i daty
sporządzenia postanowienia,



wskazanie osoby wydającej postanowienie lub sporządzającej wniosek wraz
z jej tytułem zawodowym,



wskazanie w jakiej sprawie (czego dotyczącej ma miejsce procedowanie),



powołanie podstawy prawnej decyzji lub wniosku,



zakreślenie terminu do sporządzenia opinii lub celu obserwacji,



pouczenie biegłych o odpowiedzialności karnej,



pouczenia stron,



zarządzenie w przedmiocie doręczenia postanowienia,



właściwe miejsce podpisu prokuratora.

B. Kryteria merytoryczne


określenie przedmiotu postanowienia lub wniosku,



wskazanie podejrzanego wraz z kwalifikacją prawną zarzucanego mu czynu,



sprecyzowanie zagadnień stawianych biegłym do rozstrzygnięcia,



przekazanie właściwych materiałów do potrzeb opiniowania,



właściwe uzasadnienie postanowienia.

C. Kryteria językowe


poprawna polszczyzna i język prawniczy,



poprawne posługiwanie się terminologią i nazewnictwem z psychiatrii
sądowej,



właściwy układ graficzny postanowienia.

11. Komisja ocenia prace w skali od 0 do 5. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu dodatkowego
jest uzyskanie co najmniej 2 punktów. Od wystawionej przez Komisję oceny ze sprawdzianu
nie przysługuje odwołanie. Do pracy sprawdzianowej jest sporządzany arkusz oceny
zawierający uzasadnienie wystawionej oceny podlegający udostępnieniu zainteresowanej
aplikantce.
12. Aplikantka uczestnicząca w sprawdzianie dodatkowym zobowiązana jest zapoznać się
z treścią i przestrzegać wszystkich postanowień zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie Nr 219/2018 z dnia 21 marca 2018 r. z późn. zm.
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Komisja do przeprowadzenia sprawdzianu:
1. Maria Ambroziak – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Łomży – przewodnicząca,
2. Krzysztof Wójcik – prokurator byłej Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie obecnie
wykonujący obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie,
3. Andrzej Leciak – prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku.
Dnia 24 października 2018 roku

