UCHWAŁA nr 75/2012
Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 21 maja 2012 r.
w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”, uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Rada Programowa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwana dalej
„Radą Programową”, rozpatruje wnioski o zaopiniowanie kandydatów na
wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej
„Krajową Szkołą”, składane przez:
1) osoby zainteresowane ubieganiem się o status wykładowcy Krajowej
Szkoły,
2) Dyrektora Krajowej Szkoły,
3) Radę Programową.
2. Kandydaci na wykładowców zgłaszani są do zaopiniowania przez Radę
Programową nie później niż trzy miesiące przed terminem szkolenia
przewidzianego w harmonogramie szkoleń zawodowych bądź programach
aplikacji. W wypadkach uzasadnionych, dopuszczalne jest przedstawienie
kandydata w krótszym terminie.
3. Nie podlegają opiniowaniu przez Radę Programową:
1) osoby, które prowadzą zajęcia w ramach umowy Krajowej Szkoły
z podmiotem zewnętrznym, w tym zagranicznym,

2) osoby, które prowadzą w Krajowej Szkole zajęcia z dyscyplin, które nie
stanowią realizacji harmonogramów działalności szkoleniowej Krajowej
Szkoły,
3) podmioty wyłonione w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
4) osoby prowadzące wykłady gościnnie,
5) osoby, które po raz pierwszy prowadzą zajęcia w ramach szkoleń
zawodowych w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin oraz osoby, które
prowadzą zajęcia w ramach aplikacji w wymiarze nieprzekraczającym 20
godzin, w trakcie nie więcej niż dwóch zjazdów.
§ 2.
1. Opinia Rady Programowej jest wydawana na podstawie kwestionariusza
wypełnionego i podpisanego przez kandydata na wykładowcę, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Rada może zwolnić z obowiązku
złożenia kwestionariusza kandydata na wykładowcę szkolenia i doskonalenia
zawodowego, zgłaszanego przez Dyrektora Krajowej Szkoły lub Radę
Programową.
2. Przy wydawaniu opinii Rada Programowa uwzględnia, przedstawione przez
Dyrektora Krajowej Szkoły oraz kandydata na wykładowcę, opinie i inne
dokumenty, zawierające potwierdzenie jego kwalifikacji zawodowych oraz
umiejętności dydaktycznych.
3. W przypadku, gdy kandydat na wykładowcę prowadził już zajęcia
szkoleniowe w Krajowej Szkole, Dyrektor przedstawia Radzie Programowej
swoją opinię, zawierającą ocenę tych zajęć w zakresie:
1) merytorycznego przygotowania zajęć,
2) umiejętności przekazywania treści i tworzenia sprzyjającego klimatu do
wspólnej pracy z uczestnikami szkolenia,
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3) metod szkolenia, rytmu pracy i stosowanych środków dydaktycznych,
4) umiejętności współpracy z Krajową Szkołą oraz innymi osobami
prowadzącymi zajęcia.
§ 3.
1. Przewodniczący Rady Programowej pozostawia bez dalszego biegu wniosek
o zaopiniowanie kandydata na wykładowcę, jeżeli:
1) wniosek dotyczy kandydata na wykładowcę, który nie spełnia wymogów
określonych w art. 53 ustawy,
2) do wniosku nie dołączono kwestionariusza, o którym mowa w § 2 ust. 1
zdanie pierwsze.
2.
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Przewodniczący Rady Programowej niezwłocznie zawiadamia Dyrektora
Krajowej Szkoły.
§ 4.
Rada Programowa może postanowić o wysłuchaniu kandydata na wykładowcę
przed jego zaopiniowaniem, w takim przypadku kandydata zaprasza się na
posiedzenie Rady Programowej, informując o celu zaproszenia.
§ 5.
Przed głosowaniem nad opinią o kandydacie na wykładowcę Przewodniczący
Rady Programowej zarządza dyskusję.
§ 6.
1. Członkowie Rady Programowej dokonują oceny kandydata na wykładowcę,
w szczególności na podstawie następujących kryteriów:
1) stażu i dorobku zawodowego,
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2) doświadczenia dydaktycznego w szkoleniu kadr sądownictwa lub
prokuratury, w tym ewentualnego przebiegu i oceny dotychczasowej
współpracy z Krajową Szkołą, bądź w pracy naukowo-dydaktycznej,
3) wartości i przydatności oferty szkoleniowej przedstawionej przez
kandydata,

opinii

przełożonych

bądź

innych

osób

(instytucji),

potwierdzających kwalifikacje kandydata.
2. Członkowie Rady Programowej wyrażają swoją opinię o kandydacie na
wykładowcę w drodze głosowania tajnego, na kartach do głosowania
zawierających listę kandydatów, oddając głos za albo przeciw. Niedopuszczalne
jest wstrzymanie się od głosu.
§ 7.
Za zaopiniowanego pozytywnie przez Radę Programową uważany jest kandydat
na wykładowcę, który uzyskał bezwzględną większość oddanych głosów „za”.
§ 8.
O wyniku opiniowania kandydatów na wykładowców Przewodniczący Rady
Programowej niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Krajowej Szkoły oraz
zarządza publikację na stronach internetowych Krajowej Szkoły uchwały,
w części dotyczącej kandydatów pozytywnie zaopiniowanych przez Radę
Programową.
§ 9.
Treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu na stronach
internetowych Krajowej Szkoły.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty podjęcia.
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§ 11.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 21/2010 Rady
Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 marca
2010 r. w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Przewodniczący Rady Programowej
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
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