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Klíčové znaky:

V současnosti probíhá v Polsku komplexní posuzování vzdělávacích
potřeb založené na vytváření profilů kompetencí soudců a státních
zástupců.
Tyto profily vytváří skupina odborníků, která je složena ze soudců
a státních zástupců soudů různého stupně a s různou příslušností a z
vysokoškolských učitelů, přičemž dané profily se zaměří na soudce a
státní zástupce působící v různých oblastech příslušnosti nebo
vykonávající zvláštní úkoly (např. soudci trestních soudů, soudci
občanskoprávních soudů, soudci obchodních soudů, soudci rodinného
práva, státní zástupci, státní zástupci zabývající se obchodními věcmi,
školitelé soudců / státních zástupců a mentoři justičních/právních
čekatelů).
Tyto profily mají zahrnovat jak „měkké klíčové kompetence“ a profesní
úkoly/povinnosti, tak i „tvrdé kompetence“ (např. znalost dané oblasti
práva), což znamená, že budou například vypracovány rovněž pokyny
k očekávanému etickému chování a postojům soudců a státních
zástupců, jak vyplývá ze stávajících právních předpisů a předpokládané
každodenní praxe.
Jelikož je každý soudce a státní zástupce hodnocen individuálně
inspektorem (služebně starším soudcem nebo státním zástupcem, který
obvykle působí u soudu vyššího stupně), tento systém umožní účinné
srovnání skutečných kompetencí každého soudce s kompetencemi
obsaženými v obecném osobním profilu, což poskytne důležité
informace o oblastech, na něž by se mělo vzdělávání zaměřit.
V současnosti jsou dokončeny pouze profily pro soudce, státní zástupce,
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školitele a mentory, kteří pracují v oblasti obchodního práva.
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Kontaktní údaje Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) (Národní škola
instituce
soudnictví a státního zastupitelství)
Ul. Krakowskie Przedmiescie 62
20-076 Lublin
Polsko
Tel. + 48 81 440 87 10
Fax + 48 81 440 87 11
E-mail: sekretariat@kssip.gov.pl
Internetové stránky: http://www.kssip.gov.pl
Další poznámky

Ačkoli každá instituce justičního vzdělávání v EU zavedla svůj vlastní
systém posuzování vzdělávacích potřeb, při provádění této studie byly
shromážděny některé obzvláště zajímavé podněty.
Tento systém, který byl v Polsku nedávno zaveden, má sloužit rovněž
jako základ nového systému hodnocení, který vychází ze stejného
360stupňového hodnocení každého jednotlivého soudce a státního
zástupce.
Tento postup proto může představovat zajímavý příklad propojení mezi
posouzením vzdělávacích potřeb a vyhodnocením vzdělávání. Jelikož
tento proces dosud probíhá a hmatatelné výsledky se očekávají teprve
v budoucnu, lze jej považovat za SLIBNÝ POSTUP, který si zaslouží
podrobné sledování.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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