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Nazwa
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Stworzenie profili kompetencyjnych sędziego i prokuratora

Najistotniejsze
cechy

Obecnie w Polsce trwa kompleksowa ocena potrzeb szkoleniowych,
która polega na stworzeniu profili kompetencyjnych sędziego i
prokuratora.
Wspomniane profile opracowuje grupa ekspertów, w skład której
wchodzą sędziowie i prokuratorzy z sądów różnej instancji i o różnej
właściwości, jak również wykładowcy akademiccy; profile są
przygotowywane z myślą o sędziach i prokuratorach pracujących w
sądach o różnej właściwości lub wykonujących określone zadania (np.
sędziach sądów karnych, sędziach sądów cywilnych, sędziach sądów
gospodarczych, sędziach sądów rodzinnych, prokuratorach,
prokuratorach zajmujących się sprawami gospodarczymi, osobach
prowadzących szkolenia dla sędziów/prokuratorów oraz opiekunach
aplikantów sędziowskich/prokuratorskich).
Profile te mają obejmować zarówno „kluczowe kompetencje miękkie” i
funkcje/obowiązki zawodowe, jak i „kompetencje twarde” (np.
znajomość obszaru prawa), co wiąże się np. z koniecznością
opracowania wytycznych dotyczących oczekiwanych zachowań i
postaw sędziów i prokuratorów zgodnych z etyką zawodową w oparciu
o istniejące przepisy prawne i oczekiwaną codzienną praktykę.
Ponieważ każdy sędzia i prokurator jest oceniany indywidualnie przez
inspektora, tj. sędziego lub prokuratora zajmującego wyższe
stanowisko, który zazwyczaj pracuje w sądzie wyższej instancji, system
umożliwi skuteczne porównanie faktycznych kompetencji każdego
sędziego z kompetencjami wskazanymi w ogólnym profilu osobowym,
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zapewniając tym samym istotne wskazówki dotyczące obszarów, na
których powinny koncentrować się działania szkoleniowe.
Jak do tej pory opracowano jedynie profile dla sędziów, prokuratorów,
osób prowadzących szkolenia i opiekunów zajmujących się
problematyką prawa handlowego.
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Dane
kontaktowe
instytucji

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP)
ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin
Polska
Nr tel.: +48 81 440 87 10
Faks: +48 81 440 87 11
E-mail: sekretariat@kssip.gov.pl
Strona internetowa: http://www.kssip.gov.pl

Inne uwagi

Mimo że każda instytucja organizująca szkolenia dla kadr wymiaru
sprawiedliwości w UE wdrożyła swój własny system oceny potrzeb
szkoleniowych, podczas przeprowadzania przedmiotowego badania
zidentyfikowano kilka szczególnie interesujących koncepcji.
Ten niedawno wprowadzony polski system ma również stworzyć
podwaliny dla opracowania nowego systemu oceny bazującego na
takim samym 360-stopniowym modelu oceny każdego sędziego i
prokuratora.
Z tego względu przedmiotowa praktyka może stać się interesującym
przykładem powiązania oceny potrzeb szkoleniowych z oceną
szkolenia. Ponieważ jednak opisywana procedura jest nadal w toku i na
jej wymierne rezultaty trzeba jeszcze poczekać, można ją uznać jedynie
za OBIECUJĄCĄ PRAKTYKĘ, którą należy ściśle monitorować.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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