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OPIS KATEGORII PRACOWNIKÓW SĄDÓW w Polsce
1. Pracownicy sądów - kategoria / zawód
Nazwa kategorii
pracowników sądów

w języku polskim: Asystent sędziego
w języku angielskim: Judge assistant

Podstawa prawna /
akty prawne

w języku polskim:
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych

2. Dostęp do kategorii / zawodu
Główne warunki
dostępu

Kwalifikacje:



Dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych
Tytuł magistra prawa

Aspekty prawa UE: są obowiązkowe
Procedura dostępu

Procedura rekrutacyjna: przeprowadzana jest przez sądy
Przebieg procedury:



Konkurs organizowany przez sądy.
Egzamin pisemny: test (prawo cywilne i karne) oraz praca
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Państwo: Polska


Inne możliwości
dostępu

pisemna na temat jednego z dwóch podanych zagadnień
Egzamin ustny przed komisją egzaminacyjną

Możliwości przejścia z innych zawodów:
Tak




Kandydaci, którzy zdali egzamin sędziowski lub
prokuratorski albo ukończyli aplikację notarialną,
adwokacką lub radcowską, nie muszą odbywać 12miesięcznego szkolenia aby zostać asystentem sędziego
Osoby z tytułem magistra i inni przedstawiciele zawodów
prawniczych, np. adwokaci, mogą zostać asystentami
sędziego

3. Obowiązki / Zadania
Obowiązki ogólne




Asystowanie władzom sądowym przy sporządzaniu
orzeczeń
Sporządzanie analiz prawnych

Ta kategoria pracowników sądów odgrywa ważną rolę w
zakresie:






Rola względem
aspektów prawa UE

prawa cywilnego i postępowań cywilnych
(transgranicznych postępowań cywilnych)
prawa handlowego i postępowań handlowych
(transgranicznych postępowań handlowych)
prawa karnego i postępowań karnych (transgranicznych
postępowań karnych)
praw procesowych w postępowaniach karnych (takich jak
dostęp do tłumaczenia ustnego i pisemnego, dostęp do
adwokata, dostęp do informacji itp.)
dostępu do wymiaru sprawiedliwości
wykonywania czynności powierzonych przez sędziów i
prokuratorów

Aspekty prawa UE: są obecne, ale stanowią jedynie niewielką
część wszystkich czynności

4. Organizacja kategorii / zawodu
Struktura
organizacyjna



Sądy krajowe (zwierzchnikiem asystentów sędziego jest
prezes sądu)

Organizatorzy szkoleń
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Państwo: Polska

Liczba 1 organ na poziomie krajowym
Rodzaj Organ sektora publicznego

Nazwa

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (jedynie dla
bieżących szkoleń)
(Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - KSSIP)
Nie są organizowane żadnego rodzaju szkolenia wprowadzające
dla asystentów sędziego.
Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu sędziowskiego lub
prokuratorskiego albo nie ukończyli aplikacji notarialnej,
adwokackiej lub radcowskiej muszą przejść 12-miesięczne
szkolenie praktyczne na początku kariery w sądzie.

Organizacje zawodowe

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów

Źródło: Projekt pilotażowy — szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 3 – Aktualna
sytuacja w zakresie szkoleń pracowników sądów z prawa UE i promocja współpracy między podmiotami
organizującymi szkolenia na poziomie UE”, realizowany przez Europejski Instytut Administracji
Publicznej (EIPA) we współpracy z konsorcjum.
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