Konsultowany projekt ustawy odnosi się do niezwykle istotnych kwestii regulujących
funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Z całą pewnością należy pozytywnie odnieść się
do kierunku zaproponowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej jednak do
projektowanej ustawy proponuje się wprowadzenie zmian, w głównej mierze odnoszących się
do wykonywania zawodu asystenta prokuratora (sędziego). Proponuje się następujące
zmiany: I. Zmianę art. 2 pkt 2b projektowanej ustawy na następującej treści: b) po ust. 7
dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. Na stanowisku starszego asystenta prokuratora może być
zatrudniony: 1) asystent, który zajmował stanowisko asystenta prokuratora przez co najmniej
sześciu lat, nie był karany za przewinienia dyscyplinarne i uzyskiwał pozytywne okresowe
oceny; 2) asystent, który zdał egzamin prokuratorski; 3) egzaminowany aplikant aplikacji
prokuratorskiej”; II. Zmianę art. 5 pkt 5 projektowanej ustawy na następującej treści: 5) w art.
155: a) po § 3a dodaje się § 3aa w brzmieniu: „§ 3aa. Na stanowisku starszego asystenta
sędziego może być zatrudniony: 1) asystent, który zajmował stanowisko asystenta sędziego
przez co najmniej sześciu lat, nie był karany za przewinienia dyscyplinarne i uzyskiwał
pozytywne okresowe oceny; 2) asystent, który zdał egzamin sędziowski; 3) egzaminowany
aplikant aplikacji sędziowskiej”; III. Dodanie w art. 5 projektowanej ustawy punktu 8 o treści:
8) w art. 155cb § 1 otrzymuje brzmienie: „§1. Staż asystencki trwa 6 miesięcy i ma na celu
teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności asystenta sędziego”.
Uzasadnienie: Artykuł 2 pkt 2b oraz art. 5 pkt 5 projektu zakłada wprowadzenie do Ustawy o
prokuraturze oraz Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych nowego stanowiska, to jest
odpowiednio: starszego asystenta prokuratora oraz starszego asystenta sędziego. Propozycję
tę należy uznać za pozytywną. Projektowane stanowisko stwarza bowiem realną ścieżkę
awansu zawodowego dla asystentów prokuratora (sędziego) na kształt ścieżki rozwoju
zawodowego asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych. Projekt zakłada,
iż na stanowisku starszego asystenta prokuratora (sędziego) może być zatrudniony asystent,
który zajmował stanowisko asystenta prokuratora (sędziego) przez co najmniej dziesięć lat,
nie był karany za przewinienia dyscyplinarne i uzyskiwał pozytywne okresowe ocen, bądź
egzaminowany aplikant sędziowski. Wydaje się, iż zaproponowany dziesięcioletni okres
stażu na stanowisku asystenta uprawniający do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku
starszego asystenta jest zbyt długi, co może zniechęcać kandydatów do ubiegania się o to
stanowisko. Warto w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 25 lipca 2002
r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) na stanowisku
starszego asystenta sędziego może być zatrudniony asystent sędziego, który zajmował

stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej pięć lat, nie był karany za przewinienia
dyscyplinarne, a także uzyskiwał pozytywne okresowe oceny kwalifikacyjne. Wydaje się, iż
okres sześciu lat uprawniający do ubiegania się o to stanowisko będzie odpowiednim okresem
zatrudnienia. Kandydaci z tak długim stażem pracy, częstokroć posiadający także inne
doświadczenie zawodowe, z pewnością będą posiadać odpowiednie kwalifikacje do objęcia
stanowiska starszego asystenta prokuratora (sędziego). Warto rozważyć także stworzenie
możliwości ubiegania się o stanowisko starszego asystenta prokuratora (sędziego) przez
osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin prokuratorski (sędziowski). Osoby te z
całą pewnością posiadają odpowiedni staż pracy na stanowisku asystenta prokuratora
(sędziego), a zdanie egzaminu stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji merytorycznych
tychże osób. Odnośnie propozycji dodania w art. 5 projektowanej ustawy punktu 8 o treści:
„w art. 155cb § 1 otrzymuje brzmienie: „§1. Staż asystencki trwa 6 miesięcy i ma na celu
teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności asystenta sędziego”
wskazać należy, iż proponowana zmiana stanowi niejako konsekwencją art. 2 pkt 3,
zakładającego dodanie do ustawy o prokuraturze art. 100aa ust. 1, zgodnie z którym osoby
podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki w
powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której są zatrudnieni. Staż trwa sześć
miesięcy. Wydaje się, że skrócenie czasu trwania stażu asystenckiego dla asystentów sędziów
z dwunastu do sześciu miesięcy i zrównanie długości stażu dla obu grup asystentów jest
konieczne. Niekonsekwencją bowiem byłoby różnicowanie długości stażu dla grup
zawodowych asystentów. Należ także podkreślić, iż osoby ubiegające się o stanowisko
asystenta prokuratora (sędziego) legitymują się uzyskaniem wykształcenia na jednolitych
magisterskich studiach prawniczych. Zdobyte wykształcenie daje merytoryczne podstawy do
należytego wykonywania zawodu asystenta prokuratora (sędziego). Staż powinien
koncentrować się głównie na zagadnieniach stricte merytorycznych, umożliwiających poprzez
przedstawienie metodyki pracy doskonalenie warsztatu zawodowego asystenta prokuratora
(sędziego). Zbędnym wydaje się zatem powtarzanie w ramach stażu asystenckiego treści
ogólnouniwersyteckich objętych programem studiów wyższych. Mając powyższe na uwadze
wnosi się o uwzględnienie powyższych zmian w toku konsultacji i w projekcie ustawy
Jan Szczygieł

