DYREKTOR
KRAJOWEJ SZKOŁY
SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
OAS-III.423.1.2021

ZARZĄDZENIE
Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 225/2021 z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia losowania kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej
egzaminowanych w 2021 roku aplikantów aplikacji sędziowskiej, którzy na egzaminie
sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów oraz taką samą średnią arytmetyczną
punktów ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 11 oraz art. 33a ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366, ze zm.) zarządzam
co następuje:
§1
1. Zarządzam przeprowadzenie losowania kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej
egzaminowanych

w

2021

roku

aplikantów

aplikacji

sędziowskiej,

wobec

stwierdzonego przypadku równej liczby punktów z egzaminu sędziowskiego oraz
takiej samej średniej arytmetycznej punktów ze wszystkich sprawdzianów w czasie
aplikacji uzyskanych przez aplikantów Ewelinę Gorzel i Jakuba Piotrowskiego.
2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
a) liście klasyfikacyjnej – należy przez to rozumieć listę, o której mowa w art. 33a ust. 1
ustawy powołanej w § 1,
b) losowaniu – należy przez to rozumieć losowanie, o którym mowa w ust. 1.
§2
1. Losowanie odbędzie się w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 12.00, w sali nr 102.
2. W celu przeprowadzenia losowania powołuję Komisję w następującym składzie:
- sędzia Robert Pelewicz – przewodniczący komisji,
- sędzia Alicja Gordziałkowska – członek komisji,
- Jolanta Król – sekretarz komisji.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia losowania zawiadamia się Ministra
Sprawiedliwości, Krajową Radę Sądownictwa oraz aplikantów Ewelinę Gorzel

i Jakuba

Piotrowskiego.

Komunikat

w

sprawie

przeprowadzenia

losowania

zamieszcza się na stronie internetowej Krajowej Szkoły.
4. Udział w losowaniu osób wymienionych w ust. 3 jest fakultatywny, a ich
niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia losowania.
5. Aplikant może wziąć udział w losowaniu osobiście lub przez ustanowionego w tym
celu pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
6. Warunkiem przystąpienia aplikanta lub jego pełnomocnika do losowania jest okazanie
aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
7. Losowanie odbywa się jawnie.
8. Aplikanci przystępują do losowania w kolejności alfabetycznej, wyciągając po jednym
losie z umieszczoną kolejną cyfrą. Liczba losów odpowiada liczbie aplikantów
uczestniczących w losowaniu. W przypadku niestawiennictwa aplikanta lub jego
pełnomocnika, za aplikanta głosuje wskazany przez Przewodniczącego członek
komisji, o której mowa w ust. 2. O wygranej w losowaniu decyduje wyciągnięcie losu
z niższą cyfrą.
9. Wynik losowania, stwierdzający kolejność miejsc aplikantów na liście klasyfikacyjnej
względem siebie, ogłaszany jest niezwłocznie po jego zakończeniu.
10. Sekretarz komisji sporządza listę obecności, na której aplikanci lub ich pełnomocnicy
potwierdzają podpisem przystąpienie do losowania. Ponadto sekretarz komisji
sporządza protokół z czynności, w którym zamieszczany jest w szczególności wynik
losowania. Protokół ten podpisują wszyscy członkowie komisji.
11. Niezależnie od protokołu, o którym mowa w ust. 10, przebieg losowania może być
utrwalony w formie audiowizualnej.
12. Komunikat o wyniku losowania zamieszcza się na stronie internetowej Krajowej
Szkoły.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

sędzia

Dariusz Pawłyszcze
/pismo podpisane podpisem elektronicznym/
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