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PION CYWILNY
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1. Nr szkolenia: C 1/13
2. Temat:
Prawo spadkowe – wybrane zagadnienia.
18 marca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny – oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy zmodyfikowała
przede wszystkim prawo spadkowe, wprowadzając nową instytucję – zapis
windykacyjny.

Charakter

nowej

instytucji

powoduje,

że

w

praktyce

orzeczniczej problemy interpretacyjne dopiero się pojawiają. W 2012 r.
zmiany wprowadzone powyższą ustawą były przedmiotem szkolenia, które
cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a ze względu na ograniczoną
liczbę

miejsc

jedynie

niewielka

grupa

chętnych

mogła

uczestniczyć

w szkoleniu. Stąd, biorąc również pod uwagę znaczenie wprowadzonych
zmian, w 2013 r. planowane jest powtórzenie tej oferty szkoleniowej.

3. Tematy szczegółowe:


Zapis

windykacyjny

–

zagadnienia

powstałe

w

związku

z

wprowadzeniem instytucji.


Forma oświadczeń woli o odrzuceniu spadku bądź jego przyjęciu.
Terminy do złożenia oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku.



Ważność

testamentów

i

innych

rozporządzeń

testamentowych

dotyczących spadku w odniesieniu do spadków sporządzonych za
granicą zgodnie z prawem państwa obcego, a niezgodnie z prawem
polskim, na tle prawa międzynarodowego i umów międzynarodowych.


Procedura zabezpieczenia spadku, spis inwentarza oraz procesowe
uprawnienia wykonawcy testamentu.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie wydziałów cywilnych sądów rejonowych i okręgowych

5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50
7. Termin i miejsce: 11-14 marca 2013 r., Jastrzębia Góra
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium
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1. Nr szkolenia: C 2/13
2. Temat:
Postępowanie nieprocesowe i prawa rzeczowe – wybrane zagadnienia.
Kontynuacją szkoleń z 2012 r. są szkolenia dotyczące wybranych elementów
postępowania nieprocesowego i praw rzeczowych. Tematyka zajęć wiąże się
z dziedzinami, które regulują szybko rozwijające się stosunki społeczne.
Zmiany tych stosunków rodzą w praktyce sądowej nowe problemy, które
wymagają dyskusji i wymiany doświadczeń. Wśród tematów szczegółowych
znajdą się m.in. zagadnienia dotyczące służebności, podziału majątku
obejmującego np. przedsiębiorstwa oraz użytkowanie wieczyste.

3. Tematy szczegółowe:


Służebność przesyłu. Praktyczne aspekty regulacji służebności
przesyłu, zagadnienia intertemporalne związane z omawianymi
przepisami.



Postępowanie o zniesienie współwłasności, dział spadku, podział
majątku wspólnego – węzłowe problemy w świetle aktualnego
orzecznictwa Sądu Najwyższego.



Problematyka udziału rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu
cywilnym. Metodologia sporządzania operatu szacunkowego.



Kontradyktoryjność

w

postępowaniu

nieprocesowym;

granice

podejmowania przez sąd czynności z urzędu w świetle aktualnego
orzecznictwa Sądu Najwyższego.
4. Adresaci szkolenia:
sędziowie i referendarze wydziałów cywilnych i wieczystoksięgowych sądów
rejonowych i okręgowych

5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50
7. Termin i miejsce: 13-16 maja 2013 r., Jastrzębia Góra
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium
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1. Nr szkolenia: C 3/13
2. Temat:
Księgi wieczyste.
W 2012 r. zostało zaproponowane szkolenie skierowane do orzeczników
z wydziałów ksiąg wieczystych, z założeniem, że w kolejnych latach zostanie
ono powtórzone tak, aby umożliwić uczestniczenie w nim wszystkim
zainteresowanym. Szkolenie to kompleksowo omawia problemy z zakresu
postępowania wieczystoksięgowego, zwłaszcza te, które dotyczą ostatnio
dokonanych

nowelizacji.

niekoniecznie

dotyczące

W

ostatnich

bezpośrednio

kilku
ksiąg

latach

zmiany

wieczystych,

oraz

prawa,
rozwój

stosunków gospodarczych powodują pojawianie się różnorodnych problemów.
Trudności

te

dotyczą

zagadnień

podmiotowych,

przedmiotowych

i proceduralnych. Celem tego szkolenia jest ujednolicenie praktyki oraz
doskonalenie warsztatu pracy sędziów i referendarzy sądowych, pracujących
w wydziałach ksiąg wieczystych. Podobnie, jak w 2012 r., szkolenie będzie
dwuzjazdowe.

3. Tematy szczegółowe:
Zjazd I – zmiany podmiotowe i postępowanie egzekucyjne
Zmiana dłużnika i wierzyciela.
Pełnomocnictwo w postępowaniu wieczystoksięgowym, współuczestnictwo,
udział wspólników spółek osobowych w postępowaniu.
Tożsamość osób wpisanych w księgach wieczystych (zmiana imion i nazwisk,
osoby nieeuropejskiego pochodzenia).
Komornik w postępowaniu wieczystoksięgowym.
Czynności

procesowe

sądu

wieczystoksięgowego

w

postępowaniu

egzekucyjnym.
Czytanie map geodezyjnych.
Wpis hipoteki na podstawie tytułu wydanego w e-postępowaniu.
Zjazd II – prawo materialne i procesowe – wybrane zagadnienia
Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz zwolnienie od opłat.
Nowelizacje Ustawy o księgach wieczystych z 26 czerwca 2009 r. oraz
20 lutego 2011 r. Hipoteka przymusowa; Opóźnione miejsce hipoteczne,
umowa o zmianie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych.
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Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Kognicja sądu wieczystoksięgowego a postępowanie dowodowe.
Wyrok zastępujący oświadczenie woli osoby.
Skarga na orzeczenie referendarza.
Wpływ zmian prawa spadkowego na praktykę sądów wieczystoksięgowych.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie i referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych

5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50
7. Zjazdy oraz termin i miejsce:
zjazd I – 6-9 maja 2013 r., Karpacz
zjazd II – 7-10 października 2013 r., Jastrzębia Góra

8. Czas trwania szkolenia: 32 godz. lekcyjnych (dwa zjazdy każdy po 16 godz.)
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Nr szkolenia: C 4/13
2. Temat:
Postępowanie klauzulowe – wybrane zagadnienia.
Zagadnienia dotyczące postępowania klauzulowego były już w 2012 r.
przedmiotem szkolenia Krajowej Szkoły (szkolenia jednodniowe w sześciu
apelacjach). W 2013 r. zostanie powtórzone szkolenie na ten temat
w pozostałych pięciu apelacjach. Zmiany i uzupełnienia w jego programie
zależą od zakończenia procesu legislacyjnego, dotyczącego zmiany Kodeksu
postępowania cywilnego, która zakłada rozszerzenie kompetencji referendarzy
sądowych w postępowaniu egzekucyjnym o tę tematykę.

3. Tematy szczegółowe:


Zakres

kompetencji

powierzony

referendarzom

sądowym

w

postępowaniu procesowym.


Orzekanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności sądowym
i pozasądowym tytułom egzekucyjnym.



Czynności referendarza w postępowaniu egzekucyjnym (temat
związany z proponowanymi zmianami KPC – będzie przedmiotem
szkolenia w sytuacji uchwalenia powyższych zmian).

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie i referendarze sądowi orzekający w sprawach klauzulowych

5. Liczba edycji: 5
6. Liczba uczestników: 50
7. Termin i miejsce: w siedzibach sądów apelacyjnych lub okręgowych
Edycja A – C 4/A/13; do uzgodnienia
Edycja B – C 4/B/13; do uzgodnienia
Edycja C – C 4/C/13; do uzgodnienia
Edycja D – C 4/D/13; do uzgodnienia
Edycja E – C 4/E/13; do uzgodnienia

8. Czas trwania szkolenia: 6-8 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Nr szkolenia: C 5/13
2. Temat:
Wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe.
W pionie cywilnym zostaną zorganizowane szkolenia poświęcone wybranym
zagadnieniom materialnoprawnym oraz procesowym. W ramach szkoleń
omówione będą zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i problemów
w praktyce orzeczniczej, wskazane przez sędziów orzekających w pionie
cywilnym w każdej z apelacji. Przed stworzeniem szczegółowego programu
zwrócimy się za pośrednictwem prezesów sądów do uczestników szkolenia
o ich wskazanie oraz przedstawienie przez sędziów orzekających w drugiej
instancji najczęstszych błędów w praktyce orzeczniczej. O poprowadzenie
zajęć poprosimy sędziów orzekających w II instancji oraz pełniących funkcję
wizytatorów.

Powinno

to

stanowić

gwarancję

spełnienia

oczekiwań

uczestników, co do tematyki i jakości szkolenia, wyrażanych w ankietach
ewaluacyjnych, oraz umożliwi omówienie najczęstszych uchybień w pracy
orzeczniczej. Dostosowując szkolenie do potrzeb uczestników oraz kierując
się

pragnieniem

zaproponowana

przeszkolenia
tematyka

jak

będzie

największej
omówiona

w

grupy

adresatów,

ramach

szkoleń

jednodniowych.

3. Tematy szczegółowe:


Aktualne problemy orzecznicze w pawie materialnym i procesowym.



Najczęstsze błędy orzecznicze w praktyce.

Tematy zostaną uzupełnione odrębnie w każdej apelacji.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa cywilnego w sądach I i II
instancji

5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 40 w każdej edycji
7. Edycje, termin i miejsce: w siedzibach sądów okręgowych lub apelacyjnych
na obszarze danej apelacji.
Edycja A – C 5/A/13; do uzgodnienia
Edycja B – C 5/B/13; do uzgodnienia
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Edycja C – C 5/C/13; do uzgodnienia
Edycja D – C 5/D/13; do uzgodnienia
Edycja E – C 5/E/13; do uzgodnienia
Edycja F – C 5/F/13; do uzgodnienia
Edycja G – C 5/G/13; do uzgodnienia
Edycja H – C 5/H/13; do uzgodnienia
Edycja I – C 5/I/13; do uzgodnienia
Edycja J – C 5/J/13; do uzgodnienia
Edycja K – C 5/K/13; do uzgodnienia

8. Czas trwania szkolenia: 6 – 8 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium
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1. Nr szkolenia: C 6/13
2. Temat:
Szkolenie systemowe z zakresu prawa Unii Europejskiej.
Szkolenie to ma na celu zapoznanie wszystkich sędziów z podstawową
problematyką stosowania prawa unijnego przez krajowe sądy powszechne,
z podstawami funkcjonowania prawa polskiego w multicentrycznym systemie
prawnym, konsekwencjami bezpośredniej skuteczności i pierwszeństwa
prawa unijnego w rozpoznawanych sprawach. Będzie ono powtórzeniem
szkolenia z 2012 r. i zostanie przeprowadzone jako szkolenie jednodniowe w
apelacjach, w których nie odbyło się w 2012 r.

3. Tematy szczegółowe:
Zastosowanie i konsekwencje prawa unijnego w rozpoznawanych na co dzień
sprawach oraz zasady rozpoznawania spraw „o charakterze unijnym”.
Dokonywanie wykładni prawa w sposób wymagany przez prawo unijne oraz
orzekania

z

uwzględnieniem

konsekwencji

zasad

pierwszeństwa

oraz

bezpośredniego i pośredniego skutku prawa unijnego.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach cywilnych

5. Liczba edycji: 5
6. Liczba uczestników: 40 w każdej edycji
7. Edycje, termin i miejsce:
Edycja A – C 6/A/13; do uzgodnienia
Edycja B – C 6/B/13; do uzgodnienia
Edycja C – C 6/C/13; do uzgodnienia
Edycja D – C 6/D/13; do uzgodnienia
Edycja E – C 6/E/13; do uzgodnienia
w miastach będących siedzibą sądów apelacyjnych.

8. Czas trwania szkolenia: do 8 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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PION GOSPODARCZY
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1. Nr szkolenia: C 7/13
2. Temat:
Zagadnienia związane z rejestracją spółek.
1 stycznia 2012 r. weszły w życie: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca teleinformatyczny
wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustawa z dnia
13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Konieczne
jest zatem, w związku ze zmianami w prawie, przeprowadzenia szkolenia,
obejmującego

zagadnienia

prawne

zmienione

powyższymi

regulacjami.

Tematyka ta była już przedmiotem szkolenia w 2012 r., jednak ograniczona
liczba miejsc na szkoleniach oraz rodząca się dopiero praktyka, uzasadniają
potrzebę powtórzenia tej tematyki w ofercie szkoleniowej w 2013 r.

3. Tematy szczegółowe:


Spółka

z

ograniczoną

wykorzystaniu

wzorca

odpowiedzialnością
umowy

zawarta

udostępnionego

w

przy

systemie

teleinformatycznym – wybrane zagadnienia.


Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z 13 marca 2011 r.
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.



Wykreślenie spółki: kognicja sądu w zakresie merytorycznego
badania dołączonych dokumentów, przeniesienie spółki za granicę,
uprawnienia likwidatora i koszty.



Moc

prawna

odpisów,

wyciągów

i

zaświadczeń

oraz

skutki

dotychczasowych wpisów w KRS.
4. Adresaci szkolenia:
sędziowie i referendarze sądowi orzekający w wydziałach rejestrowych

5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50
7. Termin i miejsce: 13-16 maja 2013 r., Jastrzębia Góra;
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium, warsztaty
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1. Nr szkolenia: C 8/13
2. Temat:
Postępowanie upadłościowe i naprawcze – wybrane zagadnienia.
Zagadnienia związane z postępowaniem upadłościowym były przedmiotem
oferty szkoleniowej w 2012 r., jednak nadal jest to tematyka najczęściej
wskazywana przez podmioty uprawnione do przedstawiania propozycji
tematów szkoleń jako wymagająca ciągłego kształcenia. W 2013 r. tematyka
szkolenia zostanie zmieniona tak, aby była ona jak najbardziej dostosowana
do potrzeb adresatów. W programie szkolenia znajdzie się także czas na
dyskusję panelową.

3. Tematy szczegółowe:


Kognicja sądu I i II instancji w postępowaniu upadłościowym.



Skutki prywatnoprawne i publicznoprawne ogłoszenia upadłości.



Upadłość deweloperska.



Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie wydziałów gospodarczych sądów wszystkich szczebli

5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50
7. Termin i miejsce: 7-10 października 2013 r., Jastrzębia Góra
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium
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1.

Nr szkolenia: C 9/13

2.

Temat:
Nowy

model

postępowania

w

sprawach

gospodarczych

i

cywilnych

po

nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z 16 września 2011 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw, Dz. U. Nr 233, poz. 1381).
Likwidacja odrębnego postępowania gospodarczego spowodowała, że na sądach
gospodarczych będzie ciążyć większa niż dotychczas odpowiedzialność za
organizację procesu. Uchyleniu przepisów ogólnych o odrębnym postępowaniu
gospodarczym towarzyszą istotne zmiany w aksjologii procedury cywilnej
wyrażające się nowym brzmieniem art. 207 i art. 217 kpc. Aby wskazać
problemy orzecznicze związane z interpretacją kpc po zmianach i ujednoliceniu
praktyki

stosowania

znowelizowanych

przepisów,

zorganizowane

zostanie

jednodniowe szkolenie w każdej apelacji dotyczące powyższej tematyki. Przed
stworzeniem szczegółowego programu zwrócimy się za pośrednictwem prezesów
sądów apelacyjnych z prośbą o wskazanie zagadnień budzących najwięcej
kontrowersji i problemów orzeczniczych.

3. Tematy szczegółowe:


Nowy model postępowania gospodarczego, po zmianach kpc .



Postępowanie dowodowe w świetle nowego brzmienia art. 207 kpc
i art. 217 kpc.



Aktualne problemy orzecznicze w prawie materialnym i procesowym.

Tematy zostaną uzupełnione odrębnie w każdej apelacji.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa gospodarczego w sądach
I i II instancji

5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 30 w każdej edycji
7. Edycje, termin i miejsce: w siedzibach sądów okręgowych lub apelacyjnych
na obszarze danej apelacji.
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Edycja A – C 9/A/13; do uzgodnienia
Edycja B – C 9/B/13; do uzgodnienia
Edycja C – C 9/C/13; do uzgodnienia
Edycja D – C 9/D/13; do uzgodnienia
Edycja E – C 9/E/13; do uzgodnienia
Edycja F – C 9/F/13; do uzgodnienia
Edycja G – C 9/G/13; do uzgodnienia
Edycja H – C 9/H/13; do uzgodnienia
Edycja I – C 9/I/13; do uzgodnienia
Edycja J – C 9/J/13; do uzgodnienia
Edycja K – C 9/K/13; do uzgodnienia

8. Czas trwania szkolenia: 6-8 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium
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PION RODZINNY I NIELETNICH
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1. Nr szkolenia: C 10/13
2. Temat:
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – zadania i obowiązki sądu
opiekuńczego wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 149, poz. 887) oraz
omówienie

zmian

w

Kodeksie

postępowania

cywilnego

dotyczących

wykonywania kontaktów z dzieckiem.
W ramach pionu rodzinnego odbędzie się szkolenie, które poświęcone zostanie
tematyce

związanej

z

opieką

nad

dzieckiem

pozbawionym

opieki

rodziny

biologicznej. Od 1-go stycznia 2012 r. obowiązuje Ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 149,
poz.887), której uregulowania mają wpływ na czynności podejmowane przez sędziów
orzekających w sprawach rodzinnych. Przez okres obowiązywania tych nowych
przepisów pojawiły się problemy w ich interpretacji, co dodatkowo wzmacnia
potrzebę

realizacji

tego

modułu

szkoleniowego.

Program

szkolenia

zostanie

uzupełniony o problematykę związaną z orzekaniem i wykonywaniem orzeczeń sądu
opiekuńczego

w

sprawach

o

ustalenie

kontaktów

z

dzieckiem

w

świetle

obowiązujących przepisów, wprowadzonych Ustawą z dnia 26 maja 2011 r.
o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 144, poz. 854).
W dniu 26 maja 2011 r. została uchwalona przez Sejm RP nowelizacja Kodeksu
Postępowania Cywilnego w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących
kontaktów z dziećmi, a zatem istnieje konieczność omówienia zmian i wyjaśnienia
wątpliwości, które pojawiły się podczas stosowania tych regulacji.
Szkolenie będzie realizowane w dwóch etapach. Pierwszy etap to trzydniowe
wyjazdowe szkolenie dla sędziów wizytatorów do spraw rodzinnych z sądów
okręgowych, z których będą rekrutować się prowadzący szkolenia jednodniowe.
Podczas tego spotkania zostaną opracowane szczegółowe zagadnienia będące
przedmiotem drugiego etapu szkoleń jednodniowych we wszystkich apelacjach.
W ten sposób w szkoleniu weźmie udział znaczna grupa sędziów (około 600 osób).

3. Tematy szczegółowe:


Formy wspierania rodziny – instytucja asystenta rodziny;



Piecza zastępcza;
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Dobre praktyki i trudności w stosowaniu Ustawy o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej. Współpraca sądu opiekuńczego z innymi podmiotami.



Wykonywanie orzeczeń o kontaktach z dzieckiem w świetle zmian
wynikających z Ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. nr 144, poz. 854).



Problematyka współpracy sędziego rodzinnego z kuratorem sądowym –
metodyka postępowania i zagadnienia praktyczne.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie

orzekający

w

sprawach

rodzinnych

w

sądach

rejonowych

i okręgowych
5. Liczba edycji: 1 wyjazdowa trzydniowa i 11 jednodniowych
6. Liczba uczestników: 50 w każdej z edycji
7. Termin i miejsce: Edycja A – C 10/A/13 - 10-13 czerwca 2013 r.
Jastrzębia Góra oraz 11 edycji w siedzibach sądów okręgowych lub
apelacyjnych na obszarze danej apelacji.
Edycja B – C 10/B/13; do uzgodnienia
Edycja C – C 10/C/13; do uzgodnienia
Edycja D – C 10/D/13; do uzgodnienia
Edycja E – C 10/E/13; do uzgodnienia
Edycja F – C 10/F/13; do uzgodnienia
Edycja G – C 10/G/13; do uzgodnienia
Edycja H– C 10/H/13; do uzgodnienia
Edycja I – C 10/I/13; do uzgodnienia
Edycja J – C 10/J/13; do uzgodnienia
Edycja K – C 10/K/13; do uzgodnienia
Edycja L – C 10/L/13; do uzgodnienia
8. Czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych na szkoleniu wyjazdowym
i 6-8 godzin na szkoleniach jednodniowych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Nr szkolenia: C 11/13
2. Temat:
Dochodzenie

roszczeń

alimentacyjnych

za

granicą

w

stosunkach

transgranicznych.

3. Tematy szczegółowe:


Omówienie

uregulowań

Rozporządzenia

Rady

(WE)

nr

4/2009

z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania
i wykonywania

orzeczeń

oraz

współpracy

w

zakresie

zobowiązań

alimentacyjnych.


Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych
z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych
w świetle Ustawy z 28 kwietnia 2011 r.



Dobre praktyki i trudności w stosowaniu przepisów odnoszących się do
stosunków transgranicznych.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie

orzekający

w

sprawach

rodzinnych

w

sądach

rejonowych

i okręgowych

5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50
7. Termin i miejsce: 25-27 marca 2013 r., Dębe
8. Czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Nr szkolenia: C 12/13
2. Temat:
Wybrane zagadnienia materialno prawne i procesowe – aktualne problemy
orzecznicze.
W ramach tego bloku omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej
kontrowersji i problemów w praktyce orzeczniczej, wskazywane przez sędziów
orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Przed stworzeniem
szczegółowego programu zwrócimy się za pośrednictwem prezesów sądów do
uczestników szkolenia o ich wskazanie oraz przedstawienie przez sędziów
orzekających w drugiej instancji najczęstszych błędów w praktyce orzeczniczej.
Jedna z części szkolenia zostanie poświęcona omówieniu zagadnień związanych
z wpływem zmian w Kodeksie postępowania cywilnego dokonanych ustawą z 16
września 2011 r. na postępowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.
W szkoleniach

zostanie

O prowadzenie

zajęć

zaplanowany

poprosimy

także

sędziów

czas

na

orzekających

dyskusję

panelową.

w II instancji

oraz

pełniących funkcję wizytatorów, co powinno być gwarancją spełnienia oczekiwań
uczestników, wyrażanych w ankietach ewaluacyjnych, oraz umożliwi omówienie
najczęstszych uchybień w pracy orzeczniczej. Mając na uwadze potrzebę
przeszkolenia jak największej grupy adresatów, zaproponowana tematyka będzie
omówiona

w

ramach

szkoleń

jednodniowych,

prowadzonych

w miastach

będących siedzibą sądów apelacyjnych.

3. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach I i II
instancji

4. Liczba edycji: 11
5. Liczba uczestników: 50 w każdej edycji
6. Edycje, termin i miejsce: w siedzibach sądów okręgowych lub apelacyjnych
na obszarze danej apelacji.
Edycja A – C 12/A/13; do uzgodnienia
Edycja B – C 12/B/13; do uzgodnienia
Edycja C – C 12/C/13; do uzgodnienia
Edycja D – C 12/D/13; do uzgodnienia
Edycja E – C 12/E/13; do uzgodnienia
Edycja F – C 12/F/13; do uzgodnienia
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Edycja G – C 12/G/13; do uzgodnienia
Edycja H – C 12/H/13; do uzgodnienia
Edycja I – C 12/I/13; do uzgodnienia
Edycja J – C 12/J/13; do uzgodnienia
Edycja K – C 12/K/13; do uzgodnienia

7. Czas trwania szkolenia: 6-8 godzin lekcyjnych
8. Forma szkolenia: seminarium, panel dyskusyjny
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PION PRACY
I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
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1. Numer szkolenia: C 13/13
2. Temat:
Czas pracy – wybrane zagadnienia.
Rozwiązanie stosunku pracy w praktyce orzeczniczej sądów.
Postępowanie przed sądem pracy – wybrane zagadnienia.
Zgodnie z założeniami harmonogramu kontynuowany będzie blok tematyczny,
poświęcony szczególnym regulacjom czasu pracy niektórych grup zawodowych.
W roku szkoleniowym 2013 omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące
czasu pracy kierowców oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
W przedmiotowym bloku szkoleniowym znajdą się także zagadnienia związane
z dochodzeniem przez pracownika roszczeń w związku z nieuzasadnionym lub
niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę oraz niezgodnym z prawem
rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Szkolenie poświęcone zostanie
także zagadnieniom kosztów sądowych, wartości przedmiotu sporu i zaskarżenia,
składowi sądu w sprawach z zakresu prawa pracy. Powtórzony zostanie także temat
wpływu postępowania upadłościowego na postępowanie w sprawach z zakresu
prawa pracy. Umieszczenie tego zagadnienia w programie szkolenia jest odpowiedzią
na liczne postulaty sędziów różnych szczebli. Tematyka ta przysparza bowiem nadal
wiele problemów w pracy orzeczniczej.
3. Tematy szczegółowe:


Szczególne regulacje czasu pracy niektórych grup zawodowych – wybrane
zagadnienia.

Czas

pracy

kierowców

i

pracowników

zatrudnionych

w podmiotach leczniczych.


Ocena przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę w kontekście działań
dyskryminacyjnych pracodawcy.



Roszczenia pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy
o pracę bez wypowiedzenia w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 27 listopada 2007 r. SK 18/05. Ustalenie rozmiarów szkody majątkowej.



Koszty sądowe, wartość przedmiotu sporu i zaskarżenia, skład sądu
w sprawach z zakresu prawa pracy.



Wpływ

postępowania

upadłościowego

na

toczące

się

postępowanie

w sprawach z zakresu prawa pracy.
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4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy w sądach wszystkich
szczebli
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50
7. Termin i miejsce: 26-29 sierpnia 2013 r., Jastrzębia Góra
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium, wykład
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1. Numer szkolenia: C 14/13
2. Temat:
Wypadek przy pracy – wybrane zagadnienia materialne i procesowe.
W ramach tego bloku tematycznego analizie poddane zostaną zagadnienia związane
z tematyką wypadków przy pracy, które nadal przysparzają wielu trudności w pracy
orzeczniczej sądów. Dotyczy to w szczególności postępowań przed sądem pracy,
w których pracownicy dochodzą od pracodawców roszczeń uzupełniających z tytułu
wypadków przy pracy, opartych na przepisach Kodeksu cywilnego. Omówione
zostaną także elementy ustawowej definicji wypadku przy pracy oraz zagadnienia
dotyczące

dopuszczalności

powództwa

o

ustalenie

wypadku

przy

pracy

z perspektywy spełnienia przesłanek z art. 189 kpc.
W trakcie szkolenia analizie poddane zostaną także zagadnienia praktyczne,
wyłaniające się w związku ze stosowaniem regulacji dotyczących ubezpieczenia
wypadkowego. Omówione zostaną zasady ustalania prawa do świadczeń, podstawy
wymiaru świadczeń i ich wysokości. Wszystkie zagadnienia zostaną przedstawione
w nawiązaniu do orzecznictwa Sądu Najwyższego i orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego.
3. Tematy szczegółowe:


Interes

prawny

pracownika

w

ustaleniu

wypadku

przy

pracy

w postępowaniu przed sądem pracy.


Ustawowa definicja wypadku przy pracy. Analiza orzecznictwa Sądu
Najwyższego.



Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy
w praktyce orzeczniczej.



Zakres świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.



Związanie

sądu

w

sprawach

z

zakresu

ubezpieczeń

społecznych

prawomocną decyzją organu rentowego i prawomocnym wyrokiem w sprawie
pracowniczej.
4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych w sądach rejonowych i okręgowych
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50
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7. Termin i miejsce: 17-20 września 2013 r., Jastrzębia Góra
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium, warsztaty
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1. Numer szkolenia: C 15/13
2. Temat:
Wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe – aktualne problemy
orzecznicze.
W ramach tego bloku tematycznego omówione zostaną zagadnienia budzące
najwięcej kontrowersji i problemów w praktyce orzeczniczej, wskazywane przez
sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych. Przed stworzeniem szczegółowego programu zwrócimy się za
pośrednictwem prezesów sądów do uczestników szkolenia o ich wskazanie oraz
przedstawienie przez sędziów orzekających w drugiej instancji najczęstszych
błędów w praktyce orzeczniczej. Jedna z części szkolenia zostanie poświęcona
omówieniu zagadnień związanych z wpływem zmian w Kodeksie postępowania
cywilnego dokonanych ustawą z 16 września 2011 r. na postępowanie w sprawach
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W szkoleniach zostanie także
zaplanowany czas na dyskusję panelową. O prowadzenie zajęć poprosimy sędziów
orzekających w II instancji oraz pełniących funkcję wizytatorów, co powinno być
gwarancją

spełnienia

oczekiwań

uczestników,

wyrażanych

w

ankietach

ewaluacyjnych, oraz umożliwi omówienie najczęstszych uchybień w pracy
orzeczniczej. Mając na uwadze potrzebę przeszkolenia jak największej grupy
adresatów, zaproponowana tematyka będzie omówiona w ramach szkoleń
jednodniowych, prowadzonych w miastach będących siedzibą sądów apelacyjnych.
3. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych w sądach I i II instancji
4. Liczba edycji: 11
5. Liczba uczestników: maksymalnie 40 w każdej edycji
6. Edycje i termin:
Edycja A – C 15/A/13; 2013 r.
Edycja B – C 15/B/13; 2013 r.
Edycja C – C 15/C/13; 2013 r.
Edycja D – C 15/D/13; 2013 r.
Edycja E – C 15/E/13; 2013 r.
Edycja F– C 15/F/13; 2013 r.
Edycja G – C 15/G/13; 2013 r.
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Edycja H – C 15/H/13; 2013 r.
Edycja I – C 15/I/13; 2013 r.
Edycja J– C 15/J/13; 2013 r.
Edycja K – C 15/K/13; 2013 r.
7. Czas trwania szkolenia: 6-8 godz. lekcyjnych
8. Forma szkolenia: seminarium, panel dyskusyjny
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1. Numer szkolenia: C 16/13
2. Temat:
Ubezpieczenia społeczne – wybrane zagadnienia.
W ramach tego bloku tematycznego powtórzone zostaną tematy, które cieszyły się
największą popularnością w latach poprzednich, w tym zagadnienie, dotyczące
odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie
społeczne. Ponownie analizie zostaną poddane kwestie związane ze wznowieniem
postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz problemy
związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczeń społecznych. Omówione zostaną także
zagadnienia towarzyszące wykładni przepisów Ordynacji podatkowej. W związku
z istotną

nowelizacją

przepisów

dotyczących

zasad

nabywania

świadczeń

emerytalnych i rentowych omówione zostaną także zmiany w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 11 maja 2012 r. Wszystkie tematy
przedstawione będą w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego i orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego.
3. Tematy szczegółowe:


Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania z tytułu nieopłaconych
składek na ubezpieczenie społeczne (w tym odpowiedzialność członków
zarządu spółek kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
dotyczących

niezbędnej

do

oceny

stanu

finansowego

podmiotu

gospodarczego dokumentacji finansowej w kontekście daty powstania
niewypłacalności).


Wykładania przepisów Ordynacji podatkowej w sprawach z zakresu
ubezpieczeń społecznych.



Wznowienie postępowania w sprawach emerytalno-rentowych w świetle
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. sygn. akt K 5/11.



Zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych.



Omówienie zmian w ustawie o emeryturach i rentach z FUS z 11 maja
2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 637)

1. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w sądach
wszystkich szczebli
5. Liczba edycji: 1
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6. Liczba uczestników: 50
7. Termin i miejsce: 28-30 październik 2013 r., Kraków
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium, warsztaty
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1. Numer szkolenia: C 17/13
2. Temat:
Szkolenie systemowe z zakresu prawa Unii Europejskiej.
Szkolenia mają zapoznać wszystkich sędziów z podstawową problematyką
stosowania prawa unijnego przez krajowe sądy powszechne, z podstawami
funkcjonowania prawa polskiego w multicentrycznym systemie prawnym,
konsekwencjami bezpośredniej skuteczności i pierwszeństwa prawa unijnego
w

rozpoznawanych

sprawach.

Szkolenia

są

kontynuacją

szkoleń

zainicjowanych w roku 2012.

3. Tematy szczegółowe:
Zastosowanie i konsekwencje prawa unijnego w rozpoznawanych na co dzień
sprawach oraz zasady rozpoznawania spraw „o charakterze unijnym”.
Dokonywanie wykładni prawa w wymagany przez prawo unijne sposób oraz
orzekania

z

uwzględnieniem

konsekwencji

zasad

pierwszeństwa

oraz

bezpośredniego i pośredniego skutku prawa unijnego.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych

5. Liczba edycji: 6
6. Liczba uczestników: 40 osób w każdej edycji
7. Edycje, termin i miejsce:
Edycja A – C 17/A/13; do uzgodnienia
Edycja B – C 17/B/13; do uzgodnienia
Edycja C – C 17/C/13; do uzgodnienia
Edycja D – C 17/D/13; do uzgodnienia
Edycja E – C 17/E/13; do uzgodnienia
Edycja F – C 17/E/13; do uzgodnienia
w miastach będących siedzibą sądów apelacyjnych

8. Czas trwania szkolenia: do 8 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: warsztaty i seminarium
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PION WSPÓLNY
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1. Nr szkolenia: C 18/13
2. Temat: (kontynuacja szkolenia)
Psychologiczne aspekty pracy sędziego – szkolenie systemowe.

Szkolenie jest kontynuacją modułu rozpoczętego w 2012 r. i skierowane jest dla tej
samej grupy adresatów. Tematy uzupełniają realizowany w poprzednim roku
program i pozwalają na kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z tzw.
„umiejętnościami miękkimi”.
3. Tematy szczegółowe:
Zjazd III
1. Umiejętności psychologiczne


Przesłuchanie świadka z zapisem obrazu i dźwięku. Ocena wiarygodności;



Zarządzanie czasem;



Stres i wypalenie zawodowe – metody zapobiegania;



Podstawy relaksacji.

Zjazd IV
2. Strategia i techniki kreowania wizerunku


Podstawy komunikacji społecznej;



Autoprezentacja. Kreowanie własnego wizerunku;



Wywieranie wpływu. Mnemotechniki, socjotechniki i psychotechniki;



Kontakty z mediami.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego,
rodzinnego i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach wszystkich
szczebli, którzy uczestniczyli w tym szkoleniu w 2012 r.
5. Liczba edycji: 4
6. Liczba uczestników: 50 w każdej edycji
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7. Edycje i zjazdy oraz termin i miejsce:
Edycja A – C 18/A/13; zjazd III – 23-25 stycznia 2013 r., Kraków
C 18/A/13; zjazd IV – 22-24 maja 2013 r., Dębe
Edycja B – C 18/B/13; zjazd III – 21-23 stycznia 2013 r., Kraków
C18/B/13; zjazd IV – 27 - 29 listopada 2013 r. Dębe
Edycja C – C 18/C/13; zjazd III – 11-14 marca 2013 r., Jastrzębia Góra
C 18/C/13; zjazd IV – 16-19 września 2013 r., Jastrzębia Góra
Edycja D – C 18/D/13; zjazd III – 25-27 lutego 2013 r., Kraków
C 18/D/13; zjazd IV – 11-13 września 2013 r., Dębe
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych – każdy ze zjazdów
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Nr szkolenia: C 19/13
2. Temat: Szkolenie dla nowo mianowanych sędziów.
Zapoznanie

wszystkich

prawidłowym

nowo

stosowaniem

mianowanych
procedur,

sędziów

z metodyką

prowadzeniem

rozpraw

pracy,
oraz

kształtowaniem właściwych postaw, odpowiadających konstytucyjnej gwarancji
prawa do rozpoznania sprawy przez niezawisłego sędziego.
Ważnym elementem proponowanego szkolenia będzie uświadomienie nowo
powołanym sędziom ich statusu w ujęciu ustrojowym i pracowniczym, jak
również wymagań stawianych przed nimi w życiu codziennym.
W ostatnich latach nastąpiła wyraźna zmiana pokoleniowa tej grupy zawodowej.
Wśród osób powoływanych na stanowisko sędziego dominują osoby, które
wcześniej pełniły obowiązki referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a więc
osoby, które nie miały możliwości odbycia okresu przygotowania do pełnienia
służby na stanowisku sędziego w formie, którą wcześniej przewidywała asesura
sądowa.

Z

uwagi

profesjonalizmu

na

oraz

konieczność

prezentowania

zagwarantowania

w

ich

przez

nich

pracy

konstytucyjnych, koniecznym jest prowadzenie szkoleń, które

pełnego

standardów
zapoznają

powołanych na stanowisko sędziego z powyższymi wymogami.
3. Tematy szczegółowe:
Szkolenie będzie prowadzone w ramach trzech zjazdów:
Zjazd I


Sędzia jako gwarant niezawisłości i niezależności władzy sądowniczej.



Etyka i godność urzędu sędziowskiego.



Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów.



Komunikacja interpersonalna, zachowanie na sali rozpraw.



Organizacja czasu pracy.



Panowanie nad stresem.

Zjazd II i III
Moduł drugi i trzeci zostanie dostosowany do potrzeb sędziów orzekających
w poszczególnych wydziałach i uwzględni specyfikę procedury oraz prawa
materialnego stosowanego w pracy orzeczniczej. Szczegółowa tematyka
modułów zostanie opracowana w oparciu o wyniki specjalnie opracowanych
dla nowo mianowanych sędziów ankiet.
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4. Adresaci szkolenia:
sędziowie nowo mianowani
5. Liczba edycji:
6. Liczba uczestników: zjazd I – 80 uczestników, pozostałe 2 zjazdy po około
50 osób (pozostali sędziowie będą uczestniczyć w kontynuacji szkolenia
z zakresu prawa karnego, organizowanego przez Dział Karny)
7. Edycje i zjazdy oraz termin i miejsce:
zjazd I – 20-22 marca 2013 r., Dębe
zjazd II – 08-11 kwietnia 2013 r., Karpacz
zjazd III – 20-23 maja 2013 r., Świnoujście
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych – każdy ze zjazdów
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Nr szkolenia: C 20/13
2. Temat:
Szkolenie systemowe z zakresu ochrony praw człowieka.
Szkolenia

mają

zapoznać

wszystkich

sędziów

sądów

powszechnych

z podstawami funkcjonowania systemu konwencyjnego oraz problematyką
najczęściej

pojawiającą

się

w

orzecznictwie

Trybunału

w Strasburgu

w sprawach przeciwko Polsce, w tym tzw. problemów strukturalnych.
3. Tematy szczegółowe:


Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jako żywy
instrument oraz podstawowe informacje o Europejskim Trybunale Praw
Człowieka

i

procedurze

postępowania,

relacja

pomiędzy

remedium

konwencyjnym a krajowym w postaci skargi konstytucyjnej, wykonywanie
orzeczeń Trybunału.


Dopuszczalność drogi sądowej w świetle Konwencji, błędne pouczenia sądów
a

prawo

strony

do

sądu,

przymus

adwokacko-radcowski

w

świetle

art. 6 Konwencji oraz odmowa przyznania adwokata lub radcy prawnego
z urzędu a prawo do sądu.


Dyskryminacja (test proporcjonalności), na przykładzie dyskryminacji osób
homoseksualnych, wymogi bezstronności sądu (test subiektywny, test
obiektywny)

i

należytej

obsady

sądu,

swoboda

wypowiedzi

(politycy,

dziennikarze, osoby prywatne), koszty sądowe w sprawach cywilnych ze
szczególnym

uwzględnieniem

problematyki

uzasadniania

orzeczeń

w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych.


Nadmierna długość postępowania sądowego ze szczególnym uwzględnieniem
przesłanek zachowania sądów krajowych oraz przyczynienia się skarżących
do przedłużenia postępowania sądowego oraz reguł przyznawania słusznego
zadośćuczynienia,

wznowienie

postępowania

w

sprawach

cywilnych,

realizacja kontaktów między rodzicami a dziećmi.
4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych
i opiekuńczych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
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5. Liczba edycji: 6
6. Liczba uczestników: 40 osób w każdej edycji
7. Edycje, termin i miejsce:
Edycja A – C 20/A/13; do uzgodnienia
Edycja B – C 20/B/13; do uzgodnienia
Edycja C – C 20/C/13; do uzgodnienia
Edycja D – C 20/D/13; do uzgodnienia
Edycja E – C 20/E/13; do uzgodnienia
Edycja F – C 20/F/13; do uzgodnienia
w miastach będących siedzibą sądów apelacyjnych
8. Czas trwania szkolenia: do 8 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: wykłady i warsztaty
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1. Nr szkolenia: C 21/13
2. Temat:
Zasady wykładni obowiązującego prawa prywatnego.
Zorganizowane zostaną, w ramach pilotażu w sześciu wybranych miastach
będących siedzibą sądów apelacyjnych, jednodniowe szkolenia z ogólnych
zasad wykładni obowiązującego prawa jako podstawowego instrumentu
sprawowania wymiaru

sprawiedliwości. Interpretacja przepisów

często

pozwala na pewną swobodę w nadawaniu abstrakcyjnie sformułowanym
przepisom sensu w duchu zdrowego rozsądku i sprawiedliwego wyważenia
interesu wszystkich stron. Szkolenie ma sprowokować do dyskusji na temat
roli sędziego i zakresu twórczej interpretacji dokonywanej przez sądy.
Zorganizowanie szkolenia na poziomie apelacji pozwoli uczestniczyć w nim
większej liczbie sędziów. W roku następnym planowana jest kontynuacja
szkolenia w pozostałych apelacjach.

3. Tematy szczegółowe:


Ogólne zasady i reguły wykładni.



Rola orzecznictwa Sądu Najwyższego, a rola orzeczeń innych sądów.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa
gospodarczego, prawa rodzinnego i nieletnich w sądach I i II instancji

5. Liczba edycji: 6
6. Liczba uczestników: 30 w każdej edycji
7. Edycje, termin i miejsce: w siedzibach sądów okręgowych lub apelacyjnych
na obszarze danej apelacji
Edycja A – C 21/A/13; do uzgodnienia
Edycja B – C 21/B/13; do uzgodnienia
Edycja C – C 21/C/13; do uzgodnienia
Edycja D – C 21/D/13; do uzgodnienia
Edycja E – C 21/E/13; do uzgodnienia
Edycja K – C 21/F/13; do uzgodnienia

8. Czas trwania szkolenia: 6-8 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium, dyskusja panelowa
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Nr szkolenia: C 22/13

1. Temat:
Metodyka pracy asystenta sędziego.
W ramach bloku szkoleniowego omówione zostaną wybrane zagadnienia
z zakresu

metodyki pracy

asystenta sędziego

oraz

z

zakresu

prawa

materialnego i procesowego. W każdej apelacji zostaną zorganizowane
jednodniowe szkolenia.

2. Tematy szczegółowe:


Metodyka pracy asystenta sędziego.



Psychologiczne aspekty pracy asystenta sędziego.

3. Adresaci szkolenia:
asystenci sędziego pracujący w wydziałach cywilnych, gospodarczych,
rodzinnych i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych sądów wszystkich
szczebli
5. Liczba uczestników: maksymalnie 50 w każdej edycji
6. Edycje i termin:
Edycja A – C 22/A/13;
Edycja B – C 22/B/13;
Edycja C – C 22/C/13;
Edycja D – C 22/D/13;
Edycja E – C 22/E/13;
Edycja F – C 22/F/13;
Edycja G – C 22/G/13;
Edycja H – C 22/H/13;
Edycja I – C 22/I/13;
Edycja J – C 22/J/13;
Edycja K – C 22/K/13;
7. Czas trwania szkolenia: 6-8 godz. lekcyjnych
8. Forma szkolenia: seminarium
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II. SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO

Podstawowym

założeniem

działalności

szkoleniowej

w

roku

2013

będzie

kontynuacja i rozwinięcie programu realizowanego w latach poprzednich. Celem
szkoleń dla sędziów orzekających w sprawach karnych oraz prokuratorów
i asesorów prokuratury winno być stałe podwyższanie kwalifikacji zawodowych
i umiejętności, zapewniających skuteczne i efektywne prowadzenie postępowań
karnych w ramach zadań ustawowych prokuratury i sądów powszechnych.
W systemie kształcenia kadr przewidziano uzupełnienie i aktualizację wiedzy
prokuratorów

i sędziów

na

temat

stanu

uregulowań

prawnych,

mających

bezpośredni wpływ na efektywność prowadzonych postępowań i działalności
prokuratury

i

sądów,

jak

też

kształtowanie

umiejętności

radzenia

sobie

w sytuacjach stresowych oraz efektywnej komunikacji interpersonalnej.
Jak w latach poprzednich oferta szkoleniowa projektowana jest w proporcjach:
40 do 60 procentowego udziału sędziów orzekających w sprawach karnych
w stosunku do prokuratorów i asesorów prokuratury. Wynika to z udostępnionych
danych liczbowych [stan na dzień 30.06.2012 roku]: prokuratorzy i asesorzy
prokuratury stanowią grupę 6.255 osób, zaś sędziowie orzekający w sprawach
karnych – 3.897 osób.
W przypadku odstępstw od tej zasady, odpowiednia informacja z uzasadnieniem
takiego rozwiązania będzie zawarta w opisie konkretnego szkolenia.
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Szkolenia systemowe.
1. Numer szkolenia: K 1/13
2. Temat szkolenia: Szkolenia dla sędziów, którzy objęli stanowisko sędziowskie
po raz pierwszy.
Jest to kontynuowanie systemowego szkolenia dla osób powołanych na urząd
sędziego po raz pierwszy. W roku 2012 przygotowano nową formułę tego szkolenia,
w której ramach jeden zjazd (organizowany przez Dział Cywilny), adresowany był dla
wszystkich sędziów z powyższej grupy (zjazd I), zaś problematyka wtedy omawiana
dotyczyła zakresu gwarancji niezawisłości i niezależności sędziego, etyki i godności
urzędu sędziowskiego, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, komunikacji
interpersonalnej, zachowania na sali rozpraw, organizacji czasu pracy oraz
panowania nad stresem. Po tym zjeździe przeprowadzane były odrębne szkolenia dla
sędziów orzekających w wydziałach karnych.
Zjazd II i zjazd III (organizowany przez Dział Karny, adresowany dla sędziów
orzekających w sprawach karnych) został dostosowany tematycznie dla potrzeb
sędziów orzekających w wydziałach karnych i były to szkolenia z zakresu metodyki
pracy

sędziego

w

sprawach

karnych. Zajęcia

miały

charakter

praktyczny,

zawierający przede wszystkim elementy metodyki pracy sędziego.
Z uwagi na sprawdzoną i wysoko ocenioną formułę tych szkoleń będą one
powtórzone w 2013 r.
3. Tematy szczegółowe:
Edycja A (II zjazd)


urząd sędziego w prawie o ustroju sądów powszechnych – uprawnienia
i obowiązki;



Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów jako spis zasad moralnych
w sprawowaniu
postępowania

funkcji

albo

dyscyplinarnego;

katalog

podstaw

odpowiedzialność

do

wszczęcia

dyscyplinarna

sędziów jako gwarant prawidłowości wykonywania zawodu przez
sędziów oraz zachowań licujących i nielicujących z godnością urzędu –
wybrane orzecznictwo w sprawach dyscyplinarnych;


Czynności

sądu

w

postępowaniu

przygotowawczym

(kontrola

odwoławcza decyzji wydawanych w postępowaniu przygotowawczym
oraz czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym poza kontrolą
odwoławczą);
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Wstępne

czynności

przed

sądem

I

instancji

i

przygotowanie

do rozprawy głównej;


Podstawy

prawne

i

faktyczne

dopuszczenia

dowodu

z

opinii

w postępowaniu karnym, rodzaje ekspertyz i ich wartość dowodowa;


Elementy taktyki i techniki przesłuchania oskarżonego i świadka
w

procesie

karnym,

z

uwzględnieniem

osób

należących

do

szczególnych kategorii (w podeszłym wieku, upośledzonych umysłowo,
chorych – w tym psychicznie, osób małoletnich);


Ocena wartości dowodowej zeznań świadków składanych po upływie
znacznego okresu od chwili popełnienia czynu zabronionego (podstawy
wywołania opinii psychologicznej).

4. Adresaci szkolenia: sędziowie orzekający w sprawach karnych,

którzy objęli

stanowisko sędziowskie po raz pierwszy
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: zostanie wskazana przez Dział Cywilny po przeprowadzeniu
modułów szkoleniowych, w których trakcie ustalona zostanie liczba osób,
skierowanych do orzekania w sprawach karnych.
7. Edycje i termin: 8-11 kwietnia 2013r., Jastrzębia Góra
8. Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
Edycja B (III zjazd)


Postępowanie w sprawach o wykroczenia;



Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;



Opiniowanie sądowo-lekarskie odnośnie rozstroju zdrowia, naruszenia
czynności narządu ciała, uszkodzeń ciała, naruszenia nietykalności
cielesnej;



Problematyka narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;



Problematyka

badania

wypadków

drogowych,

w

szczególności

w sytuacji przyczynienia się do nich pieszych.
4. Adresaci szkolenia: sędziowie orzekający w sprawach karnych,

którzy objęli

stanowisko sędziowskie po raz pierwszy
5. Liczba edycji: 1
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6.

Liczba

uczestników:

zostanie

wskazana

przez

Dział

Cywilny

po

przeprowadzeniu modułów szkoleniowych, w których trakcie ustalona zostanie
liczba osób, skierowanych do orzekania w sprawach karnych.
7. Edycje i termin: 13-16 maja 2013r., Świnoujście
8. Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: K2/13
2. Temat szkolenia: „Medyczno-sądowe i kryminalistyczne aspekty uzyskiwania
i dowodowego wykorzystania śladów biologicznych”
W roku 2012 przedstawiono sędziom orzekającym w sprawach karnych oraz
prokuratorom i asesorom prokuratury, cieszący się ogromnym zainteresowaniem,
kompleksowo przygotowany blok tematyczny szkoleń systemowych, omawiający
zagadnienia medyczno-sądowych i kryminalistycznych aspektów uzyskiwania oraz
dowodowego wykorzystania śladów biologicznych. Dowód z opinii biegłego albo
z opinii instytutu naukowego lub naukowo – badawczego jest powszechny we
współczesnym

procesie

karnym.

Obok

ekspertyz

tradycyjnych,

od

lat

funkcjonujących w procesie, jak np. daktyloskopijnej czy toksykologicznej, pojawiły
się w ostatnich latach ekspertyzy nowe, nie stosowane w postępowaniu karnym na
szerszą skalę, jak chociażby analiza DNA.
Zaproponowany w 2012 roku, a kontynuowany w roku 2013, blok tematyczny ma
w założeniu z jednej strony wyjaśnić i przybliżyć możliwości tego rodzaju ekspertyzy,
z drugiej zaś omówić praktyczne problemy właściwej komunikacji biegłego ze
zleceniodawcami ekspertyz, widziane przede wszystkim przez pryzmat pytań
zawartych w postanowieniach o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego oraz
wniosków opinii biegłego i ich interpretacji, tak przez samego biegłego, jak i przez
organy procesowe.
Szkolenia będą się odbywać w ramach szkoleń dwudniowych (16 godzin)
w ośrodkach szkoleniowych Krajowej Szkoły.
Grupa uczestników (200 osób (4 zespoły po 50 osób)) zostanie przeszkolona w ciągu
dwóch lat z każdego z bloków tematycznych, które składają się na całość
przygotowanego

programu

szkoleniowego.

W

ten

sposób

możliwe

będzie

kompleksowe przeszkolenie uczestników, decydujących się na tak intensywne
szkolenie.
Zakłada się, że szkolenia te będą powtarzane w kolejnych latach w następnych
grupach nowych uczestników.
Szkolenia prowadzone będą przez doświadczonych sędziów i prokuratorów,
mających

specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie, oraz doświadczonych biegłych

z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki (przede wszystkim pracowników
Instytutu Ekspertyz Sądowych), posiadających bogate doświadczenie dydaktyczne,
m.in. w szkoleniu kadr sądownictwa i prokuratury.
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BLOK I – Biologia sądowa;
3. Tematy szczegółowe:


Biologiczne

badania

identyfikacyjne

–

możliwości

analityczne

w badaniach kryminalistycznych.

4.



Badania antropologiczne.



Entomologia sądowa.

Adresaci

szkolenia:

prokuratorzy, asesorzy

prokuratury oraz sędziowie

orzekający w sprawach karnych
5. Liczba edycji: 4
6. Liczba uczestników: po 50 osób
7. Edycje i termin:
edycja A (K2/A/13) – 06-08 lutego 2013 r., Dębe
edycja B (K2/B/13) – 06-08 lutego 2013 r., Dębe
edycja C (K2/C/13) – 13-15 marca 2013 r., Dębe
edycja D (K2/D/13) – 13-15 marca 2013 r., Dębe
8. Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty

1. Numer szkolenia: K 3/13
2. Temat szkolenia: „Medyczno-sądowe i kryminalistyczne aspekty uzyskiwania
i dowodowego wykorzystania śladów biologicznych”.
BLOK II – Toksykologia sądowa;
3.Tematy szczegółowe:


Toksykologia:
- podstawy toksykologii
- metody analityczne w toksykologii
- zabezpieczanie materiału dowodowego do badan toksykologiczno-

chemicznych.


Toksykologia alkoholi:
- wpływ alkoholu na organizm człowieka;
- metody analizy płynów ustrojowych na zawartość alkoholu.

4. Adresaci szkolenia: prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz sędziowie
orzekający w sprawach karnych
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5. Liczba edycji: 4
6. Liczba uczestników: po 50 osób
7. Edycje i termin:
edycja A (K 3/A/13) – 19-22 sierpnia 2013 r., Jastrzębia Góra
edycja B (K 3/B/13) – 19-22 sierpnia 2013 r., Jastrzębia Góra
edycja C (K 3/C/13) – 09-12 sierpnia 2013 r., Jastrzębia Góra
edycja D (K 3/D/13) – 09-12 sierpnia 2013 r., Jastrzębia Góra
8. Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
Dwa kolejne bloki tematyczne zostaną przedstawione adresatom w roku 2014.

Blok III
Genetyka w kryminalistyce i medycynie sądowej;
3. Tematy szczegółowe:

4.



Zabezpieczanie śladów biologicznych



Rodzaje materiału do analizy DNA



Badania identyfikacyjne śladów biologicznych



Techniki badań DNA.

Adresaci

szkolenia:

prokuratorzy

asesorzy

prokuratury

oraz

sędziowie

orzekający w sprawach karnych
5. Liczba edycji: 4
6. Liczba uczestników: po 50 osób
BLOK IV
Dowód ze śladu biologicznego w postępowaniu karnym.
3. Tematy szczegółowe:


Sporządzanie postanowień o powołaniu biegłych z zakresu: biologii
sądowej, toksykologii sądowej i genetyki sądowej – wzory pytań



Elementy postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego mogące
sprawić trudności
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Układ

wzorcowy

opinii

z

zakresu

biologii

sądowej,

toksykologii

i genetyki sądowej


Wartość dowodowa opinii wymienionych w pkt. 3



Błędy i trudności w opiniowaniu

4. Adresaci szkolenia: prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz sędziowie
orzekający w sprawach karnych
5. Liczba edycji: 4
6. Liczba uczestników: po 50 osób
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Dział II. Szkolenia „umiejętności miękkich”.
Jednym

z

założeń

oferty

szkoleniowej

jest

kontynuowanie

przygotowanego

w roku 2012, odrębnego modułu tematycznego, służącego podnoszeniu kompetencji
retorycznych i negocjacyjnych, rozpoznawania technik manipulacyjnych i sztuki
radzenia

sobie

kształtowania

próbami

umiejętności

autoprezentacji,
zawodowego”

z

sposób

stanowiły

nieuczciwego

wywierania

komunikacyjnych

radzenia

sobie

podstawę

do

ze

i

wpływu.

perswazyjnych,

stresem

i

przedstawienia

Możliwość
umiejętność

„zespołem
propozycji

wypalenia
tematyki

szkoleniowej z zakresu umiejętności miękkich.
Blok I
Sztuka prowadzenia dyskusji i wystąpień publicznych


Techniki argumentacji i dyskusji;



Kultura żywego słowa;



Kultura języka;



Praktyka wystąpień publicznych.

Blok II
Stres, wypalenie zawodowe i techniki relaksacji


Stres i wypalenie zawodowe;



Zarządzanie czasem;



Trening relaksacyjny;



Trening asertywności.

Blok III
Kody w komunikacji interpersonalnej i społecznej


Komunikacja niewerbalna – etykieta sytuacyjna;



Komunikacja werbalna – poprawność językowa;



Komunikacja parawerbalna – emisja głosu;



Techniki efektywizowania procesu komunikacji.

Blok IV
Doskonalenie kompetencji psychologicznych i społecznych


Podstawy psychologii osobowości;
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Komunikacja w zespole i motywowanie innych;



Przywództwo i liderowanie;



Konflikty organizacyjne i sposoby ich rozwiązywania.

Szkolenia w ramach opisanych bloków tematycznych odbywać się będą, tak jak
w roku 2012, w ramach szkoleń wyjazdowych w ośrodkach szkoleniowych Krajowej
Szkoły w systemie szkoleń szesnastogodzinnych.
W bieżącym roku utworzono cztery pięćdziesięcioosobowe zespoły uczestników
szkoleń. Cała grupa uczestników (200 osób) jest obecnie szkolona z pierwszych
dwóch bloków tematycznych. Kolejne dwa bloki (III i IV) zostaną zrealizowane
w roku 2013. III blok w pierwszej połowie 2013 roku, a IV blok w drugiej połowie
2013 roku.
W roku 2012, w ramach dwóch zjazdów, zapoznano
z

umiejętnościami

prowadzenia

radzenia

dyskusji

i

sobie

ze

występowania

stresem

i

publicznego

uczestników szkoleń

wypaleniem
czy

zawodowym,

stosowania

technik

relaksacyjnych. Szkolenia te cieszą się ogromnym powodzeniem, czego dowodem są
doskonałe recenzje uczestników szkoleń, formułowane w ankietach ewaluacyjnych.
Aby zrealizować wcześniej przyjęte założenia, uczestnikom szkolenia, wyłonionym
w roku 2012, przedstawiona zostanie problematyka zawarta w dwóch ostatnich
blokach tematycznych.
1. Numer szkolenia: K 4 /13
2. Temat szkolenia: Kody w komunikacji interpersonalnej i społecznej.
3. Tematy szczegółowe:

4.



Komunikacja niewerbalna – etykieta sytuacyjna;



Komunikacja werbalna – poprawność językowa;



Komunikacja parawerbalna – emisja głosu;



Techniki efektywizowania procesu komunikacji.

Adresaci

szkolenia:

prokuratorzy, asesorzy

prokuratury

oraz

sędziowie

orzekający w sprawach karnych
5. Liczba edycji: 4
6. Liczba uczestników: po 50 osób – sędziowie i prokuratorzy oraz asesorzy
prokuratury zakwalifikowani do udziału w tym cyklu szkoleń w roku 2012
7. Edycje i termin:
edycja A (K 4/A/13) – 28-30 stycznia 2013 r., Kraków
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edycja B (K 4/B/13) – 27 lutego-01 marca 2013 r, Kraków
edycja C (K 4/C/13) – 06-09 maja 2013 r., Jastrzębia Góra
edycja D (K 4/D/13) – 03-06 czerwca 2013 r., Jastrzębia Góra
8. Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
1. Numer szkolenia: K 5 /13
2. Temat szkolenia: Doskonalenie kompetencji psychologicznych i społecznych.
3. Tematy szczegółowe:

4.



Podstawy psychologii osobowości;



Komunikacja w zespole i motywowanie innych;



Przywództwo i liderowanie;



Konflikty organizacyjne i sposoby ich rozwiązywania.

Adresaci

szkolenia:

prokuratorzy, asesorzy

prokuratury

oraz

sędziowie

orzekający w sprawach karnych
5. Liczba edycji: 4
6. Liczba uczestników: po 50 osób – sędziowie i prokuratorzy oraz asesorzy
prokuratury zakwalifikowani do udziału w tym cyklu szkoleń w roku 2012
7. Edycje i termin:
edycja A (K 5/A/13) – 30 września-03 października 2013 r., Jastrzębia Góra
edycja B (K 5/B/13) – 21-24 października 2013 r., Jastrzębia Góra
edycja C (K 5/C/13) – 14-16 października 2013 r., Kraków
edycja D (K 5/D/13) – 19-21 listopada 2013 r., Kraków
8. Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: K 6/13
2. Temat: Szkolenia z zakresu ochrony praw człowieka i systemu konwencyjnego
(Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku).
Szkolenia zostały opracowane tematycznie przez Dział Współpracy Międzynarodowej
Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury. Mają na celu zapoznanie wszystkich sędziów sądów
powszechnych

i

prokuratorów

z

podstawami

funkcjonowania

systemu

konwencyjnego oraz problematyką najczęściej pojawiającą się w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach przeciwko
Polsce, w tym tzw. „problemów strukturalnych”. Będą realizowane w ramach 11
szkoleń

jednodniowych

prowadzonych

w miastach

będących

siedzibą

sądów

apelacyjnych.
3. Tematy szczegółowe:
-

zagadnienia

ogólne

dotyczące

Konwencji

o

ochronie

praw

człowieka

i podstawowych wolności z 1950 roku, podstawowe informacje o Europejskim
Trybunale Praw Człowieka i procedurze postępowania, relacje pomiędzy remedium
konwencyjnym a krajowym w postaci skargi konstytucyjnej, wykonywanie orzeczeń
Trybunału;
- wprowadzenie do zagadnień karnych: prawo do wolności i bezpieczeństwa
osobistego (sądowa kontrola legalności pozbawienia wolności, bezzwłoczność
procedury, kontradyktoryjność i równość stron, dostęp do akt sprawy, udzielenie
gwarancji zapewniających stawienie się na rozprawę); prawo do rzetelnego procesu
(prawo do ustanowienia obrońcy z urzędu, zasada domniemania niewinności,
równość stron w zakresie przesłuchania świadków, prawidłowe uzasadnienie decyzji
procesowych);
- nadmierna długość postępowań karnych, warunki uznania postępowania karnego
za skuteczne w kontekście zarzucanego naruszenia art. 2 i 3 Konwencji; nadmierna
długość tymczasowego aresztowania;
- postępowanie karne jako forma ingerencji w sferę swobody wypowiedzi i warunki
jej dopuszczalności w świetle orzecznictwa Trybunału dotyczącego art. 10
Konwencji;
-

prawa

osób

pozbawionych

wolności

(warunki

pobytu

w

jednostkach

penitencjarnych, cenzura korespondencji, kontakt ze światem zewnętrznym, prawo
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do zawarcia związku małżeńskiego), sprawy Polski aktualnie zawisłe przed
Trybunałem;
4.

Adresaci

szkolenia:

sędziowie

orzekający

w

sprawach

karnych

oraz

prokuratorzy i asesorzy prokuratury
5. Liczba edycji: 11
edycja A (K6/A/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku, dla apelacji białostockiej;
edycja B (K6/B/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, dla apelacji gdańskiej;
edycja C (K6/C/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Katowicach, dla apelacji katowickiej;
edycja D (K6/D/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Krakowie, dla apelacji krakowskiej;
edycja E (K6/E/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Lublinie, dla apelacji lubelskiej;
edycja F (K6/F/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Łodzi, dla apelacji łódzkiej;
edycja G (K6/G/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Poznaniu, dla apelacji poznańskiej;
edycja H (K6/H/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie, dla apelacji rzeszowskiej;
edycja I (K6/I/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie, dla apelacji szczecińskiej;
edycja J (K6/J/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Warszawie, dla apelacji warszawskiej;
edycja K (K6/K/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu, dla apelacji wrocławskiej.
6. Liczba uczestników: 50 osób
7. Czas trwania: 7-8 godzin lekcyjnych
8. Forma szkolenia: wykłady i seminarium
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1. Numer szkolenia: K 7/13
2. Temat: Szkolenia z zakresu prawa Unii Europejskiej.
Szkolenia zostały opracowane tematycznie przez Dział Współpracy Międzynarodowej
Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury. Mają na celu zapoznanie wszystkich sędziów oraz
prokuratorów z podstawową problematyką stosowania prawa unijnego przez
krajowe
w

sądy

powszechne,

multicentrycznym

z podstawami

systemie

prawnym,

funkcjonowania

prawa

konsekwencjami

polskiego

bezpośredniej

skuteczności i pierwszeństwa prawa unijnego w rozpoznawanych sprawach. Będą
realizowane w ramach 11 szkoleń jednodniowych prowadzonych w miastach
będących siedzibą sądów apelacyjnych.
3. Tematy szczegółowe:
- zastosowanie prawa unijnego w rozpoznawanych sprawach i jego konsekwencje
oraz zasady rozpoznawania spraw „o charakterze unijnym”;
- przeprowadzanie wykładni prawa w sposób wymagany przez prawo unijne,
orzekanie z uwzględnieniem konsekwencji zasad pierwszeństwa oraz bezpośredniego
i pośredniego skutku prawa unijnego;
4.

Adresaci

szkolenia:

sędziowie

orzekający

w

sprawach

karnych

oraz

prokuratorzy i asesorzy prokuratury
5. Liczba edycji: 11
edycja A (K7/A/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku, dla apelacji białostockiej;
edycja B (K7/B/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku, dla apelacji gdańskiej;
edycja C (K7/C/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Katowicach, dla apelacji katowickiej;
edycja D (K7/D/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Krakowie, dla apelacji krakowskiej;
edycja E (K7/E/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Lublinie, dla apelacji lubelskiej;
edycja F (K7/F/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Łodzi, dla apelacji łódzkiej;
edycja G (K7/G/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Poznaniu, dla apelacji poznańskiej;
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edycja H (K7/H/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie, dla apelacji rzeszowskiej;
edycja I (K7/I/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie, dla apelacji szczecińskiej;
edycja J (K7/J/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Warszawie, dla apelacji warszawskiej;
edycja K (K7/K/13) – szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu, dla apelacji wrocławskiej.
6. Liczba uczestników: 40 osób
7. Czas trwania: 7- 8 godzin lekcyjnych
8. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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Dział III. Szkolenia tematyczne, konferencje, narady.
1. Numer szkolenia: K8/13
2. Temat szkolenia: Kara łączna i wyrok łączny w orzecznictwie Sądu Najwyższego
i w praktyce – zagadnienia materialnoprawne i procesowe.
Szkolenie o

powyższej tematyce było już realizowane w 2010 roku. Propozycje

ponownego omawiania tej problematyki zostały przedstawione w roku bieżącym
przez liczne podmioty, o jakich mowa w przepisie § 5 statutu Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Krajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. Nr 65, poz. 550). Potrzebę zorganizowania
tego rodzaju szkolenia zasygnalizowała również Krajowa Rada Sądownictwa
w stanowisku z 20 kwietnia 2012 roku, a ponadto zainteresowanie powyższą
tematyką podkreślali w ankietach ewaluacyjnych uczestnicy szkoleń, prowadzonych
przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej.
3. Tematy szczegółowe:


Kara łączna - zasady łączenia kar i środków karnych;



Problematyka dopuszczalności łączenia grzywien orzeczonych w stawkach
dziennych i kwotowo za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia
i wykroczenia skarbowe;



Wyrok łączny:
- inicjatywa skazanego a działanie sądu z urzędu,
- łączenie kar orzekanych z warunkowym i bez warunkowego zawieszenia,
sposób grupowania kar łączonych w wyroku łącznym,
- powaga rzeczy osądzonej,
- zaliczenia na poczet kary,
- wpływ zarządzenia wykonania kary jednostkowej uprzednio warunkowo
zawieszonej na trwałość wyroku łącznego,
- orzekanie wyrokiem łącznym a kary łączne w wyrokach jednostkowych;

4.

Adresaci

szkolenia:

prokuratorzy, asesorzy

prokuratury oraz sędziowie

orzekający w sprawach karnych i asystenci sędziego
5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 60 osób
7. Termin i miejsce:
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edycja A (K8/A/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, dla apelacji białostockiej;
edycja B (K8/B/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, dla apelacji gdańskiej;
edycja C (K8/C/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Sądu Apelacyjnego w Katowicach, dla apelacji katowickiej;
edycja D (K8/D/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Sądu Apelacyjnego w Krakowie, dla apelacji krakowskiej;
edycja E (K8/E/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Sądu Apelacyjnego w Lublinie, dla apelacji lubelskiej;
edycja F (K8/F/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Sądu Apelacyjnego w Łodzi, dla apelacji łódzkiej;
edycja G (K8/G/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dla apelacji poznańskiej;
edycja H (K8/H/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, dla apelacji rzeszowskiej;
edycja I (K8/I/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, dla apelacji szczecińskiej;
edycja J (K8/J/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Sądu Apelacyjnego w Warszawie, dla apelacji warszawskiej;
edycja K (K8/K/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dla apelacji wrocławskiej.
8. Czas trwania: 6-7 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: K 9/13
2. Temat: Zasady etyki zawodowej sędziów i prokuratorów w związku z pełnieniem
służby i poza nią.
Tematyka powyższego szkolenia przedstawiona była przez podmioty zgłaszające
propozycje w oparciu o przepis § 5 statutu Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury, stanowiący załącznik do rozporządzenia ministra Sprawiedliwości
z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury (Dz.U. Nr 65, poz.550). Na konieczność prowadzenia szkoleń w tym
zakresie wskazywała, praktycznie w każdym ze swoich stanowisk, Krajowa Rada
Sądownictwa.
3. Tematy szczegółowe:


urząd sędziego w prawie o ustroju sądów powszechnych, a urząd prokuratora
w ustawie o prokuraturze;



immunitet sędziowski i prokuratorski, gwarancje konstytucyjne a ustrojowe;



Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Zbiór Zasad Etycznych Prokuratora
jako zbiór zasad moralny sprawowanych funkcji albo katalog podstaw
do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego;



odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i prokuratorów jako gwarant
prawidłowości wykonywania zawodu przez sędziów i prokuratorów oraz
zachowań licujących i nielicujących z godnością urzędu;



wybrane orzecznictwo w sprawach dyscyplinarnych sędziów i prokuratorów.

4. Adresaci szkolenia: prokuratorzy oraz asesorzy prokuratury i sędziowie
orzekający w sprawach karnych
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 60 osób
7. Termin i miejsce: 04-06 września 2013 r., Dębe
8. Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: wykłady i seminarium
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1. Numer szkolenia: K 10/13
2.

Temat

szkolenia:

Prawno-karne

i

psychologiczne

aspekty

przestępstw

dotyczących przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej wobec kobiet oraz
przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z udziałem małoletnich
jako pokrzywdzonych przestępstwem. Metodyka prowadzenia postępowań karnych
w sprawach dotyczących wymienionej kategorii przestępstw.
W

kolejnym

roku

szkoleniowym

należy

kontynuować

zajęcia

poświęcone

problematyce zwalczania przestępstw związanych z szeroko rozumianą przemocą
w rodzinie, włącznie z metodyką prowadzenia postępowań karnych w tych
sprawach. W ramach zajęć omówione zostaną m.in. instytucje zawarte w ustawie
z 29 lipca 2005 roku „O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” ( Dz. U. Nr 180, poz.
1493

–

ze

zm.)

oraz

przepisach

Kodeksu

postępowania

karnego, służące

wzmocnieniu ochrony osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Wiele uwagi
poświęcone będzie problematyce dotyczącej przemocy seksualnej wobec kobiet
i przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z udziałem małoletnich
jako pokrzywdzonych przestępstwem.
3. Tematy szczegółowe:
- przemoc rodzinna, sprawca i ofiary przemocy domowej, metodyka prowadzenia
postępowań karnych w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece;
- specyfika przestępstw seksualnych wobec kobiet, metodyka przesłuchania kobiety
pokrzywdzonej

przestępstwem, problem wtórnej wiktymizacji ofiar przemocy

seksualnej;
- przemoc seksualna wobec dzieci, dziecko jako ofiara przestępstwa przemocy
w rodzinie oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
- metodyka postępowania z małoletnim świadkiem/pokrzywdzonym w sprawach
przeciwko rodzinie i opiece, stosowanie art. 185a k.p.k. i art.185b k.p.k.;
- unormowania prawne, służące wzmocnieniu ochrony osób pokrzywdzonych
przemocą w rodzinie, zawarte w ustawie z 29 lipca 2005 r. „O przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie” (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.); instytucje zawarte
w ustawie z 10 czerwca 2010 r. „O zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych usta” (Dz. U. Nr 125, poz. 8420) oraz przepisach
Kodeksu

postępowania

karnego,

służące

wzmocnieniu

ochrony

osób

pokrzywdzonych przemocą w rodzinie;
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- pomoc ofiarom przestępstw – ocena potrzeb i inicjowanie wsparcia udzielanego
pokrzywdzonym,

współpraca

z

organizacjami

powołanymi

do

pomocy

pokrzywdzonym. instytucje pomocowe;
- zakres informacji przekazywanych pokrzywdzonym przez organy postępowania na
temat ich praw i możliwości uzyskania pomocy;
4.

Adresaci

szkolenia:

prokuratorzy,

asesorzy

prokuratury

oraz

asystenci

prokuratora
5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 50 osób
7. Edycje i termin:
edycja A (K10/A/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku, dla apelacji białostockiej;
edycja B (K10/B/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, dla apelacji gdańskiej;
edycja C (K10/C/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, dla apelacji katowickiej;
edycja D (K10/D/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, dla apelacji krakowskiej;
edycja E (K10/E/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, dla apelacji lubelskiej;
edycja F (K10/F/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, dla apelacji łódzkiej;
edycja G (K10/G/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, dla apelacji poznańskiej;
edycja H (K10/H/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, dla apelacji rzeszowskiej;
edycja I (K10/I/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, dla apelacji szczecińskiej;
edycja J (K10/J/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, dla apelacji warszawskiej;
edycja K (K10/K/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, dla apelacji wrocławskiej.
8. Czas trwania: 7-8 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: warsztaty i seminarium
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1.

Numer szkolenia: K 11/13

2. Temat szkolenia: Karnoprawna ochrona konsumenta.
Po przeprowadzeniu w 2010 roku ogólnego szkolenia dotyczącego „Metodyki
prowadzenia

postępowań karnych w sprawach o przestępstwa gospodarcze”,

a także w 2011 roku szkolenia nt. „Wybrane zagadnienia z zakresu przestępstw
przeciwko obrotowi gospodarczemu”, szkolenie w roku 2013 będzie kontynuacją tej
tematyki, przy czym nacisk zostanie przede wszystkim położony na karno-prawną
ochronę konsumenta, w jak najszerszej perspektywie. W kolejnych latach tematyka
powyższa niewątpliwie będzie przedmiotem dalszych szkoleń, z uwagi na znaczenie
tego zagadnienia i konieczność szkolenia kadr, zajmujących się ściganiem tego typu
przestępstw.
3. Tematy szczegółowe:


kredyt konsumencki jako potencjalny obszar zagrożeń naruszenia prawa,
usankcjonowany przepisami karnymi:
- zasady interpretacji ustawy z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim
– wykładnia literalna czy celowościowa?
- zasady zawierania umów o kredyt konsumencki po 18 grudnia 2011 roku;
- szczególne uprawnienia kredytobiorców;
- rekomendacje nadzorców bankowych i Związku Banków Polskich dotyczące
sposobu stosowania ustawy o kredycie konsumenckim;
- sankcja kredytu darmowego i inne sankcje cywilne;
- sankcje karne za naruszenia przepisów ustawy.



prawne możliwości wykluczenia podmiotów z uczestnictwa w obrocie
gospodarczym, wynikające z kodeksu karnego i innych ustaw – zajęcia
warsztatowe.
Warsztat pierwszy.
Zakaz

prowadzenia

działalności

gospodarczej

na

podstawie

Prawa

upadłościowego
i naprawczego:
a) przesłanki materialne orzekania;
b) dopuszczalność zainicjowania postępowania przez prokuratora;
c) przebieg postępowania.
Warsztat drugi.
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie prawa karnego:
a) zakaz jako środek zapobiegawczy;

62

b) zakaz jako środek karny.
Podsumowanie plenarne:
a) omówienie zagadnień spornych;
b) kwestia zbiegu zakazów;
c) egzekwowanie przestrzegania zakazów.


nadużycia

prawa

przy

czynnościach

windykacyjnych,

skutkujące

odpowiedzialnością karną.
4.

Adresaci

szkolenia:

prokuratorzy, asesorzy

prokuratury

oraz

sędziowie

orzekający w sprawach karnych i asystenci sędziego
5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 60 osób
7. Edycje i termin:
edycja A (K11/A/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku, dla apelacji białostockiej;
edycja B (K11/B/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, dla apelacji gdańskiej;
edycja C (K11/C/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, dla apelacji katowickiej;
edycja D (K11/D/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, dla apelacji krakowskiej;
edycja E (K11/E/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, dla apelacji lubelskiej;
edycja F (K11/F/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, dla apelacji łódzkiej;
edycja G (K11/G/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, dla apelacji poznańskiej;
edycja H (K11/H/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, dla apelacji rzeszowskiej;
edycja I (K11/I/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, dla apelacji szczecińskiej;
edycja J (K11/J/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, dla apelacji warszawskiej;
edycja K (K11/K/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, dla apelacji wrocławskiej.
8. Czas trwania: 7-8 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: K 12/13
2. Temat szkolenia: Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach
katastrof i zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
W październiku 2012 roku zorganizowano, w dwóch edycjach, szkolenie dla łącznej
grupy 100 prokuratorów, w którego trakcie omówiono metodykę postępowania
prokuratura i poszczególnych służb na miejscu zdarzenia o charakterze katastrofy.
W ramach kontynuacji

szkoleń z zakresu katastrof i zdarzeń o charakterze

terrorystycznym w przyszłym roku tej samej grupie prokuratorów przedstawiona
zostanie problematyka dotycząca zabezpieczenia dowodów dla potrzeb postępowania
przygotowawczego.

Chodzi

o

zachowanie

jednolitych

zasady

postępowania

w odniesieniu do podejmowanych działań z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki
postępowania przy poszczególnych rodzajach katastrof. Szczególne znaczenie
ma w tym wypadku ukazanie praktyczne specyfiki oględzin tego typu miejsc.
Zostaną nadto przeprowadzone zajęcia z odpowiednio przygotowanym psychologiem
na temat traumatycznych aspektów czynności procesowych, wykonywanych
na miejscu takich zdarzeń.
3. Tematy szczegółowe:


zespoły oględzinowe, ich skład i zakres obowiązków;



akcja ratownicza – priorytety działania;



analiza fonoskopijna w badaniach katastrof;



badania toksykologiczne materiałów biologicznych i niebiologicznych
z miejsca katastrof;



antropolog na miejscu katastrofy;



fizyczne

zabezpieczenie

przygotowanie

miejsca

miejsca

zdarzenia:

logistycznego

wyznaczenie

zarządzania,

sektorów,

utworzenie

tzw.

„pierścieni ochronnych”;


procesowe oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłych: sposoby
dokumentowania czynności oraz zabezpieczenia dowodów rzeczowych –
zajęcia praktyczne;



kryminalistyczne aspekty oględzin miejsca wybuchu:
- pokaz detonacji materiału wybuchowego;
- rodzaje śladów kryminalistycznych występujących na miejscu zdarzenia;
- postępowanie z materiałami dowodowymi zabezpieczonymi na miejscu
zdarzenia;
- udział i rola biegłych w oględzinach na miejscu zdarzenia;
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zadania i uprawnienia Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji
ratowniczej;



traumatyczne aspekty czynności procesowych na miejscu katastrofy:
-

kontrola

i

modyfikowanie

własnych

procesów

emocjonalnych

w sytuacjach trudnych;
- zjawisko stresu traumatycznego i jego konsekwencje psychologiczne;
-

taktyki

redukowania stresu

traumatycznego w

obliczu

zdarzeń

krytycznych.
4. Adresaci szkolenia: prokuratorzy
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50 osób
7. Edycje i termin: 27-29 maja 2013 r., Dębe
8. Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia K 13/13
2.

Temat

szkolenia:

Problematyka

stosowania

i

wykonywania

środków

zabezpieczających, związanych z umieszczeniem sprawcy w zakładzie zamkniętym
lub skierowaniem na leczenie ambulatoryjne w ujęciu praktycznym.
Istotnym elementem postępowań karnych, z którym w swojej pracy spotykają się
zarówno prokuratorzy, jak i sędziowie jest problematyka dotycząca stanu zdrowia
podejrzanego tempore criminis

oraz z punktu widzenia możliwości jego udziału

w postępowaniu przygotowawczym, a następnie postępowaniu sądowym, łącznie
z postępowaniem wykonawczym.
Na potrzebę przeprowadzenia szkoleń z tego zakresu wskazał w piśmie z 6 września
2011 r. Minister Sprawiedliwości.
3. Tematy szczegółowe:


problematyka

dopuszczenia

dowodu

z

opinii

biegłych,

obserwacja

psychiatryczna oraz ocena opinii biegłych, co do stanu zdrowia psychicznego,
łącznie z problematyką dociekania niejasności, niepełności oraz sprzeczności
między opiniami;


stan

zdrowia

zdrowotnych

psychicznego

podejrzanego/oskarżonego

i prawno-karnych

zabezpieczających;

problematyka

podstaw
stosowania

w

aspekcie

stosowania
tego

środka

środków
w

aspekcie

praktycznym – stosowanie środków leczniczych lub rehabilitacyjnych,
skierowanie na leczenie ambulatoryjne;


problematyka

wykonywania

środków

zabezpieczających

związanych

z umieszczeniem sprawcy w zakładzie psychiatrycznym lub zamkniętym
zakładzie leczenia odwykowego;


problematyka stosowania i wykonywania środka zabezpieczającego względem
sprawcy skazanego na karę

pozbawienia wolności bez warunkowego

zawieszenia jej wykonania za przestępstwo skierowane przeciwko wolności
seksualnej, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.
4. Adresaci szkolenia: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy
oraz asesorzy prokuratury
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 60 osób
7. Edycje i termin: 27-29 maja 2013 r., Dębe
8. Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: K 14/13
2.

Temat

szkolenia:

Sprawcy

przestępstw

przeciwko

wolności

seksualnej

z zaburzeniami preferencji seksualnej.
Omawiane szkolenie, adresowane do sędziów i prokuratorów, mające edycję w 2012
roku, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Jego uczestnicy, wskazując na
praktyczny jego wymiar, postulowali przeprowadzenie kolejnych edycji, celem
zapoznania z przedmiotem omawianej materii szerszej grupy słuchaczy. Z tych też
względów tematyka ta zostanie przedstawiona kolejnym grupom adresatów.
3. Tematy szczegółowe:


zaburzenia na tle seksualnym – definicja, kryteria diagnostyczne, typologie;



kazirodztwo i zgwałcenia;



ekshibicjonizm i inne parafilie;



osobowość

sprawców

przestępstw

przeciwko

wolności

seksualnej

z zaburzeniami preferencji seksualnej. Pedofilia.


wywiad, skale i kwestionariusze. Metody projekcyjne. Aparatura pomiarowa
(pletyzmografia, wariograf i inne);



standardy leczenia na świecie, zalecenia IATSO. Leczenie w warunkach
ambulatoryjnych a leczenie w warunkach zamkniętych – kontrowersje,
skuteczność.



biegły seksuolog – problematyka dopuszczenia dowodu z opinii biegłych tych
specjalności; typowe kontrowersje i błędy;



leczenie

sprawców

przestępstw

przeciwko

wolności

seksualnej

z zaburzeniami preferencji seksualnej.
4. Adresaci szkolenia: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy
oraz asesorzy prokuratury
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 70 osób
7. Edycje i termin: 02-04 października 2013 r., Dębe
8. Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: K 15/13
2. Temat szkolenia: Udział prokuratora w postępowaniach z zakresu prawa
cywilnego, administracyjnego oraz w sprawach rodzinnych.
Szczególną uwagę poświęcić należy problematyce dotyczącej udziału prokuratora
w postępowaniu z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego.
W roku bieżącym organizowane były szkolenia z tej tematyki, w których trakcie
prokuratorzy wskazali, że istnieje konieczność prowadzenia szkolenia dla grupy
prokuratorów z poszczególnych apelacji, specjalizujących się w prowadzeniu
postępowań z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Zasadne

jest

kontynuowanie szkoleń o niniejszej problematyce jako szkoleń jednodniowych,
co pozwoli na przeszkolenie większej liczby osób.
Na konieczność szkoleń w tym zakresie wskazywali również przedstawiciele
podmiotów, o jakich mowa w paragrafie 5 statutu Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z 16 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury (Dz. U. Nr 65, poz.550).
3. Tematy szczegółowe:
 metodyka pracy prokuratora w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

–

najważniejsze

problemy

praktyczne

w

pracy

prokuratora: strony postępowania administracyjnego; działanie prokuratora
obok strony postępowania; działanie prokuratora w sytuacji, gdy określonym
osobom

lub

podmiotom

nie

przyznano

statusu

strony

postępowania

administracyjnego, które występują o podjęcie przez prokuratora określonych
działań; przesłanki udziału prokuratora w postępowaniach wyjaśniających
związanych

z

nieprawidłowościami

w

zakresie

przestrzegania

prawa

umieszczenia

osoby

budowlanego;
 udział

prokuratora

w

postępowaniu

dotyczącym

psychicznie chorej w zakładzie psychiatrycznym w świetle unormowań
zawartych w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. Nr 111 poz. 535), wnioski kierowane w tym przedmiocie przez
prokuratora do sądu;
 roszczenia

o

zadośćuczynienie

i

odszkodowanie

z

tytułu

czynu

niedozwolonego;
 przysposobienie – zagadnienia materialno-prawne i procesowe – adopcja
zagraniczna

uregulowania

wynikające

z

Konwencji

o

ochronie

dzieci
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i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego sporządzonej
w Hadze 29 maja 1993 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 448);
 wybrane zagadnienia dotyczące postępowań prowadzonych na podstawie
Konwencji, dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,
sporządzonej w Hadze 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz.
528 i Dz. U. z 1999 r. Nr 93, poz. 1085) oraz wiążącej się z nią Konwencji
o

prawach

dziecka,

przyjętej

przez

Zgromadzenie

Ogólne

Narodów

Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) oraz
kwestie przesłanek ochrony dzieci uprowadzonych za granicę na podstawie
przepisów powyższych Konwencji;
 wybrane zagadnienia dotyczące spółek prawa handlowego: zaskarżanie
uchwał organów spółek prawa handlowego oraz wznowienie postępowania
z

uwzględnieniem

uprawnień

prokuratora

wymienionych

w

ustawie

z 10 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę
o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 106 poz. 671), moc prawna
odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz skutki dotychczasowych wpisów
w KRS, z uwzględnieniem wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców,
spółek zawiązanych przed 1 września 1939 r., powołanie kuratora dla spółki;
 zaskarżalność uchwał wspólnot mieszkaniowych w świetle aktualnego
orzecznictwa Sądu Najwyższego.
4. Adresaci szkolenia: prokuratorzy oraz asesorzy prokuratury
5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 50
7. Edycje i terminy:
edycja A (K15/A/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku, dla apelacji białostockiej;
edycja B (K15/B/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, dla apelacji gdańskiej;
edycja C (K15/C/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, dla apelacji katowickiej;
edycja D (K15/D/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, dla apelacji krakowskiej;
edycja E (K15/E/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, dla apelacji lubelskiej;
edycja F (K15/F/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, dla apelacji łódzkiej;
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edycja G (K15/G/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, dla apelacji poznańskiej;
edycja H (K15/H/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, dla apelacji rzeszowskiej;
edycja I (K15/I/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, dla apelacji szczecińskiej;
edycja J (K15/J/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, dla apelacji warszawskiej;
edycja K (K15/K/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, dla apelacji wrocławskiej.
8. Czas trwania: 7-8 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: warsztaty i seminarium
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1. Numer szkolenia: K16/13
2. Temat szkolenia: Informatyka i księgowość śledcza. Zabezpieczanie istotnych
informacji dowodowych w zakresie danych informatycznych.
Szkolenie dotyczy wartości dowodowej informacji, zawartych na nośnikach danych
zabezpieczonych w toku postępowania przygotowawczego, oraz zagadnień z zakresu
szeroko rozumianej informatyki i księgowości śledczej. Szkolenie jest adresowane
do prokuratorów, którzy uczestniczą w czynnościach na miejscu zdarzenia oraz
którzy w swojej pracy stykają się z zagadnieniami informatyki i księgowości śledczej,
opiniami biegłych sądowych i instytucji specjalistycznych wydawanymi w tym
zakresie.
3. Tematy szczegółowe:


Informatyka śledcza i charakter dowodu elektronicznego;



Sposoby zabezpieczania dowodów elektronicznych:
-

zabezpieczenie

krytycznych

informacji,

zabezpieczanie

sprzętu,

zabezpieczenie nośników, wykonanie kopii;


Możliwości uzyskania informacji z dowodów elektronicznych:
- ogólny opis możliwości uzyskania informacji w zależności od rodzaju
dowodu i danych na nim zawartych; usuwania danych i możliwości
odzyskiwania danych;



Słabe i mocne strony dowodów elektronicznych:
- czas systemowy, przypisanie dowodu elektronicznego do osoby, adres IP,
dane zawarte w” chmurze”;



Księgowość śledcza i sposoby zabezpieczania dokumentacji finansowej:
- zabezpieczenie dokumentów księgowych i nośników danych (komputery
z działu księgowości);



Formułowanie pytań do biegłego z zakresu informatyki i księgowości śledczej:
- określenie okresu objętego analizą
- pytania o konkretne daty zdarzeń gospodarczych;



Założenia przyjmowane w trakcie opracowywania opinii:
- dlaczego należy przyjmować założenia uśredniające wyniki obliczeń;
- kiedy możemy mówić o błędzie nieistotnym;



Czasochłonność opinii:
- co wpływa na czas wykonywania opinii (pytania stawiane biegłemu);
- parametry niezbędne do szacowania kosztów i czasu analizy;



Naruszenie praw autorskich w komunikacji elektronicznej.
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4.

Adresaci

szkolenia:

prokuratorzy,

asesorzy

prokuratury

oraz

asystenci

prokuratora
5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 50 osób
7. Edycje i terminy:
edycja A (K16/A/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku, dla apelacji białostockiej;
edycja B (K16/B/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, dla apelacji gdańskiej;
edycja C (K16/C/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, dla apelacji katowickiej;
edycja D (K16/D/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, dla apelacji krakowskiej;
edycja E (K16/E/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, dla apelacji lubelskiej;
edycja F (K16/F/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, dla apelacji łódzkiej;
edycja G (K16/G/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, dla apelacji poznańskiej;
edycja H (K16/H/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, dla apelacji rzeszowskiej;
edycja I (K16/I/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, dla apelacji szczecińskiej;
edycja J (K16/J/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, dla apelacji warszawskiej;
edycja K (K16/K/13) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, dla apelacji wrocławskiej.
8. Czas trwania: 7-8 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: warsztaty i seminarium
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INNE

1. Numer szkolenia: K 17 /13
2. Temat: Narada szkoleniowa kierowników szkolenia w sądach i prokuraturach.

Narada szkoleniowa kierowników szkolenia w sądach i prokuraturach ma status
cyklicznego i stałego wydarzenia, realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa
i Prokuratury w kolejnych latach.

3. Tematy szczegółowe:


ocena

współpracy

Krajowej

Szkoły

Sądownictwa

i

Prokuratury

z sądami i prokuraturami


zadania kierowników szkolenia w sądach i prokuraturach w zakresie
współpracy

Krajowej

Szkoły

Sądownictwa

i

Prokuratury

z

sądami

i prokuraturami


warsztaty psychologiczne

4. Adresaci szkolenia: kierownicy szkolenia w sądach i prokuraturach
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 120 osób
7. Edycje i termin: 24-26 czerwca 2013 r., Kraków
8. Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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SZKOLENIA
DLA KURATORÓW SĄDOWYCH
ORAZ URZĘDNIKÓW SĄDÓW
I PROKURATURY

Szkolenia

organizowane

przez

Dział

Szkolenia

Kuratorów

Sądowych

i Urzędników KSSiP w 2012 roku cieszyły się bardzo dużą popularnością. Łącznie,
od stycznia do czerwca 2012 r., Dział Szkolenia Kuratorów Sądowych i Urzędników
przeszkolił ponad 2000 osób. Dla osiągnięcia zamierzonych przez szkołę efektów –
przeszkolenia oczekiwanej liczby osób oraz pogłębienia prezentowanych podczas
zajęć zagadnień – wiele ze zrealizowanych już tematów szkoleń wymaga powtórzenia
również w 2013 r. Stąd KSSiP ponownie proponuje m.in. tematykę związaną
z obrotem prawnym z zagranicą oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
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1. Numer szkolenia: U1/13
2. Temat: Przeciwdziałanie przemocy i innym patologiom życia rodzinnego w pracy
zawodowego kuratora sądowego.
Wysoki wskaźnik policyjnych statystyk, dotyczący liczby ofiar przemocy domowej,
uzasadnia kontynuowanie szkoleń z przedstawionego powyżej tematu. Zjawisko
przemocy w rodzinie, objawiające się zarówno w formie przemocy fizycznej,
psychicznej, seksualnej, jak i ekonomicznej stanowi duży problem społeczny
prowadząc do tzw. „wyuczonej bezradności”, prowadzącej u ofiary przemocy do
deficytów poznawczych, motywacyjnych i emocjonalnych. Szkolenia kierowane do
zawodowych kuratorów sądowych zawierające tematykę dotyczącą przemocy
w rodzinie cieszyły się w latach ubiegłych dużą popularnością. W ankietach
ewaluacyjnych uczestnicy szkoleń wskazywali na potrzebę kontynuowania szkoleń
w tym zakresie.
3. Tematy szczegółowe:


Omówienie

źródeł

prawa

dotyczących

zagadnień

związanych

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,


Metodyka pracy kuratora zawodowego

z rodziną

dotkniętą problemem

przemocy,


Realizacja orzeczeń sądowych

dotyczących

stosunków między rodzicami

i dziećmi w szczególności kontaktów z dzieckiem i przymusowego odebrania
dziecka,


Pomoc rodzinie zagrożonej „eurosieroctwem”,



Nadzór nad rodziną zagrożoną przemocą przez zespoły interdyscyplinarne
i grupy robocze.

4. Adresaci szkolenia: zawodowi kuratorzy sądowi dla dorosłych i rodzinni
5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 550
7. Edycja i termin szkolenia:

U1/A/13 – podany w terminie późniejszym

U1/B/13 – podany w terminie późniejszym
U1/C/13 – podany w terminie późniejszym
U1/D/13 – podany w terminie późniejszym
U1/E/13 – podany w terminie późniejszym
U1/F/13 – podany w terminie późniejszym
U1/G/13 – podany w terminie późniejszym
U1/H/13 – podany w terminie późniejszym
U1/I/13 – podany w terminie późniejszym
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U1/J/13 – podany w terminie późniejszym
U1/K/13 – podany w terminie późniejszym
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: U2/13
2. Temat: Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych
Wysoki wskaźnik przestępczości z udziałem obcokrajowców na terytorium Polski
oraz z udziałem obywateli polskich poza granicami kraju uzasadnia kontynuowanie
szkoleń w zakresie regulacji obrotu międzynarodowego w sprawach karnych,
skierowanych nie tylko do kadry prokuratorskiej, lecz także urzędników pionu
administracyjnego

powszechnych

jednostek

organizacyjnych

prokuratury.

Dodatkowym argumentem, przemawiającym za położeniem nacisku na tego typu
szkolenia, jest obecność Polski w strefie Schengen i związana z tym swobodna
migracja

zarówno

urzędników

obywateli

prokuratury,

polskich,

zawierające

jak

i

obcokrajowców.

tematykę

dotyczącą

Szkolenia

obrotu

dla

prawnego

z zagranicą, cieszyły się w latach ubiegłych dużą popularnością. W ankietach
ewaluacyjnych uczestnicy szkoleń zwracali uwagę na ważkość przedstawianej
tematyki oraz konieczność pogłębienia i poszerzenia wiedzy w omawianym na
zajęciach zakresie.
3. Tematy szczegółowe:


Omówienie źródeł prawa międzynarodowego i krajowego dotyczących obrotu
prawnego z zagranicą w sprawach karnych



Zasady sporządzania wniosków o udzielenie pomocy prawnej i realizacji
wniosków otrzymywanych z zagranicy, przejęcie i przekazanie ścigania,
przekazywanie osób skazanych w celu odbycia kary



Wykonywanie czynności z udziałem cudzoziemców oraz osób objętych
immunitetem, stosowanie innych niż tymczasowe aresztowanie środków
zapobiegawczych wobec cudzoziemców



Ekstradycja

i

Europejski

Nakaz

Aresztowania

oraz

poszukiwania

przygotowywanie

dokumentów

z wykorzystaniem Systemu Informacyjnego Schengen


Praktyka

czynności

biurowych

–

ekspediowanych za granicę, przygotowywanie dokumentów niezbędnych
do skierowania wniosku o ENA, sporządzanie protokołów z czynności
z udziałem cudzoziemców itp.
4. Adresaci szkolenia: urzędnicy prokuratury, którzy w ramach wykonywanych
obowiązków zajmują się obrotem prawnym z zagranicą
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50
7. Edycja i termin szkolenia: 04-07 czerwca 2013 r., Świnoujście
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
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9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: U3/13
2. Temat: Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych
Funkcjonowanie

polskiego

wymiaru

sprawiedliwości

w

strukturach

Unii

Europejskiej, a także w ramach współpracy z innymi podmiotami obrotu prawnego
z zagranicą, powoduje konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji urzędników
sądowych, wykonujących czynności w zakresie obrotu prawnego z zagranicą.
Jednocześnie wyniki ankiet ewaluacyjnych wskazują na duże zainteresowanie tego
typu szkoleniami i konieczność pogłębiania wiedzy w tym zakresie.
3. Tematy szczegółowe:


Współpraca

sądowa

w

sprawach

karnych

pomiędzy

państwami

członkowskimi Unii Europejskiej


Współpraca sądowa w sprawach karnych pomiędzy innymi podmiotami
obrotu międzynarodowego



Praktyczna realizacja czynności biurowych w obrocie prawnym z zagranicą
w sprawach karnych

4. Adresaci szkolenia: urzędnicy sądów zatrudnieni w wydziałach karnych, którzy
w ramach wykonywanych obowiązków zajmują się obrotem prawnym z zagranicą
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50
7. Edycja i termin szkolenia: 23-26 września 2013 r., Jastrzębia Góra
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: U4/13
2. Temat: Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych
Funkcjonowanie

polskiego

wymiaru

sprawiedliwości

w

strukturach

Unii Europejskiej, a także w ramach współpracy z innymi podmiotami obrotu
prawnego z zagranicą, powoduje konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji
urzędników sądowych, wykonujących czynności w zakresie obrotu prawnego
z zagranicą. Jednocześnie wyniki ankiet ewaluacyjnych wskazują na duże
zainteresowanie tego typu szkoleniami i konieczność pogłębiania wiedzy w tym
zakresie.
3. Tematy szczegółowe:


Współpraca

sądowa

w

sprawach

cywilnych

pomiędzy

państwami

członkowskimi Unii Europejskiej


Współpraca sądowa w sprawach cywilnych pomiędzy innymi podmiotami
obrotu międzynarodowego



Praktyka

czynności

biurowych

w

obrocie

prawnym

z

zagranicą

w sprawach cywilnych
4. Adresaci szkolenia: urzędnicy sądów, którzy w ramach wykonywanych
obowiązków zajmują się obrotem prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50
7. Edycja i termin szkolenia: 17-20 czerwca 2013 r., Jastrzębia Góra
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: U5/13
2. Temat: Obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury SIP „Libra”.
System Informatyczny Prokuratury „Libra” jest narzędziem do elektronicznego
prowadzenia repertoriów, rejestrów, wykazów i innych ewidencji prawniczych. Jego
funkcjonowanie przyczynia się do usprawnienia pracy wymiaru sprawiedliwości
i ułatwia gromadzenie oraz selekcjonowanie danych na potrzeby postępowań
przygotowawczych. Jednocześnie, w związku z poszerzeniem zakresu zadań
systemów informatycznych, pojawiają się trudności związane z użytkowaniem SIP
„Libra”. Niniejsze szkolenie ma pomóc w pokonywaniu tych trudności osobom,
posługującym się tym systemem.
3. Tematy szczegółowe:


Prowadzenie

repertoriów,

rejestrów,

wykazów

i

innych

ewidencji

prawniczych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w SIP „Libra 2”,


Korzystanie

z

danych

udostępnionych

jednostkom

teletransmisję, zawartych i przetwarzanych w

prokuratury

przez

KRK, KRS, NKW, Noe.NET,

KCIK, PESEL, REGON, CEP, CEK, SIS,


Zasady obsługi SIP „Libra” w części dotyczącej postępowania sądowego,



Zasady przeprowadzania wizytacji, lustracji, kontroli z wykorzystaniem
Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra”.

4. Adresaci szkolenia: urzędnicy prokuratury
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50
7. Edycja i termin szkolenia: 26-28 listopada 2013 r., Kraków
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty

81

1. Numer szkolenia: U6/13
2. Temat: Sprawozdawczość statystyczna
Istotnym elementem w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości jest
sprawozdawczość

statystyczna.

Konieczne

jest

zatem

powtórzenie

szkoleń,

dotyczących sprawozdawczości statystycznej, które cieszyły się dużą popularnością
zarówno wśród urzędników prokuratury, jak i pracowników sądów, zajmujących się
opracowywaniem sprawozdań statystycznych.
3. Tematy szczegółowe:
a) urzędnicy sądów:


Gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych na poszczególnych
szczeblach sądownictwa: rejon, okręg, apelacja,



Reguły statystyczne obowiązujące przy przetwarzaniu danych na potrzeby
Biura Analiz i Etatyzacji Ministerstwa Sprawiedliwości,

b) urzędnicy prokuratury:


Podstawy

sporządzania

sprawozdań

statystycznych

w

powszechnych

w

powszechnych

jednostkach organizacyjnych prokuratury,


Omówienie

instrukcji

statystycznej

obowiązującej

jednostkach organizacyjnych prokuratury,


Statystyczne wykazy pomocnicze – praktyczne zastosowanie, gromadzenie
i przetwarzanie danych,



Omówienie zasad funkcjonalności programu statystycznego, funkcjonującego
w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

4. Adresaci szkolenia: urzędnicy sądów oraz urzędnicy prokuratury, którzy
w ramach wykonywanych obowiązków zajmują się sporządzaniem sprawozdań
statystycznych
5. Liczba edycji: 2 (1 dla urzędników sądów, 1 dla urzędników prokuratury)
6. Liczba uczestników: łącznie 100 (w każdej edycji 50 uczestników)
7. Edycja i termin szkolenia:


urzędnicy sądów:



urzędnicy prokuratury: U6/B/13 – 02-05 września 2013 r., Jastrzębia Góra

U6/A/13 – 15-17 maja 2013 r., Dębe

8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: U7/13
2. Temat: Analiza kryminalna
Proponowane szkolenie będzie miało z pewnością wpływ na podniesienie poziomu
pracy
o

prokuratur.

skomplikowanym

Analiza
lub

kryminalna,

złożonym

z

która

wielu

zazwyczaj

elementów

dotyczy

stanie

spraw

faktycznym,

a w szczególności postępowań, w których występują grupy przestępcze, pozwala na
typowanie sprawcy przy wykorzystaniu wiedzy naukowej z zakresu wiktymologii,
kryminalistyki, psychologii i psychiatrii. Ponadto, stosując analizę kryminalną,
można również badać prawidłowość zastosowanych w śledztwie metod, ujawniać
błędy i stymulować ich usuwanie, wprowadzając np. nowe wersje śledcze.
3. Tematy szczegółowe:


Wprowadzenie do iBase,



Podstawowe funkcje w iBase,



Możliwości analityczne iBase,



Projektowanie bazy danych,



Tworzenie nowej bazy danych iBase,



Import i eksport danych w iBase,



Współpraca (kompatybilność) iBase z Analyst’s Notebook,



Praktyczne zastosowanie iBase.

4. Adresaci szkolenia: urzędnicy prokuratury – analitycy kryminalni
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 12
7. Edycja i termin szkolenia: podane w terminie późniejszym
8. Czas trwania szkolenia: zgodnie z programem szkolenia
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: U8/13
2. Temat: Specjalistyczne szkolenie dla urzędników sądów, którym powierzono
funkcję transkrybentów.
W związku z zapisaną w ustawie Kodeks postępowania cywilnego możliwością
sporządzenia protokołu z przebiegu posiedzenia sądu za pomocą urządzenia
rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk powstała potrzeba przeprowadzenia
szkolenia dla transkrybentów, które zapozna ich z profesjonalnym przekładem
zapisu przebiegu rozprawy na tekst pisany.
3. Tematy szczegółowe:


Omówienie zasad i standardów transkrypcji,



Omówienie programu DykTak, sporządzanie przykładowej transkrypcji,



Omówienie sporządzonej transkrypcji i najczęściej występujących błędów,



Transkrypcja

w

ujęciu

prawnym,

nowelizacje

kpc

ze

szczególnym

uwzględnieniem modelu transkrypcji, zmiany w regulaminie urzędowania
sądów powszechnych,


Omówienie ogólnych zagadnień związanych z ochroną przetwarzania danych
prawem chronionych.

4.

Adresaci

szkolenia:

urzędnicy

sądowi

zatrudnieni

na

stanowiskach

transkrybentów
5. Liczba edycji: 6
6. Liczba uczestników: łącznie 120 (w każdej edycji 20 uczestników)
7. Edycja i termin szkolenia:

U8/A/13 – 16-19 kwietnia 2013 r., Karpacz

U8/B/13 – podane w terminie późniejszym
U8/C/13 – podane w terminie późniejszym
U8/D/13 – podane w terminie późniejszym
U8/E/13 – podane w terminie późniejszym
U8/F/13 – podane w terminie późniejszym
8. Czas trwania szkolenia: 8 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty

84

1. Numer szkolenia: U9/13
2. Temat: Elektroniczny nadzór administracyjny.
Szkolenie

stanowi

kontynuację

systemowego szkolenia zainicjowanego przez

Ministerstwo Sprawiedliwości, a realizowanego przez KSSiP w 2012 r. poza
„Harmonogramem działalności szkoleniowej”. Szkolenie to organizowane jest
z uwagi

na

realizację

priorytetów,

nałożonych

na sądy

przez Ministerstwo

Sprawiedliwości. Najważniejszymi z nich są m.in. zmiany legislacyjne, prowadzące
do poprawy sprawności postępowania i standaryzacji pracy sekretariatów sądowych
poprzez wprowadzenie „elektronicznego nadzoru administracyjnego”.
3. Tematy szczegółowe:


Założenia elektronicznego nadzoru administracyjnego,



Formy sprawowania elektronicznego nadzoru administracyjnego.

4. Adresaci szkolenia: prezesi i wiceprezesi sądów, przewodniczący wydziałów,
kierownicy sekretariatów, inspektorzy ds. biurowości oraz urzędnicy sądowi
5. Liczba edycji: 80
6. Liczba uczestników: ok. 8000
7. Edycja i termin szkolenia: podane w terminie późniejszym
8. Czas trwania szkolenia: 5 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: wykład
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STUDIUM ZAWODOWE DLA URZĘDNIKÓW SĄDÓW

1. Numer szkolenia: U9/13
2. Temat: Studium zawodowe dla urzędników sądów
3. Tematy szczegółowe:
Program

studium

został

określony

zarządzeniem

Ministra

Sprawiedliwości

z 17 grudnia 2010 r. w sprawie studium zawodowego jako cyklicznej formy
doskonalenia zawodowego urzędników sądów i prokuratury.
4. Adresaci szkolenia: urzędnicy sądów
5. Liczba edycji: 1 dla urzędników sądów
6. Liczba uczestników: 100 uczestników
7. Edycja i terminy szkolenia: podane w terminie późniejszym
8. Czas trwania szkolenia: 8 zjazdów merytorycznych (łącznie 120 godzin
lekcyjnych) oraz zjazd egzaminacyjny
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty

Jednocześnie w 2013 roku będą kontynuowane: XIII, XIV, XV i XVI edycja studium
zawodowego dla urzędników sądów.
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IV. Szkolenia
Międzynarodowe
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1. Numer szkolenia: M1/13
2. Temat: Program wymiany sędziów i prokuratorów w ramach Europejskiej Sieci
Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN.
Zapewnienie udziału sędziów i prokuratorów w programie wymiany w państwach
Unii

Europejskiej

oraz

państwach

stowarzyszonych

wynika

z

Programu

Sztokholmskiego UE (2010/C 115/01), który stanowi: „Zgodnie z założeniem Unii
i państw członkowskich do 2015 roku znaczna liczba osób powinna wziąć udział
w europejskim programie szkoleniowym lub w programie wymiany z innym
państwem członkowskim, które mogłyby stanowić element już wprowadzonych
programów szkoleniowych.”
3. Tematy szczegółowe:
Dwutygodniowe staże odbywają się w państwach członkowskich UE i mają na celu
zapoznanie się z zasadami organizacji i funkcjonowania organów wymiaru
sprawiedliwości oraz systemu prawnego państwa goszczącego, a także krzewienie
zasady wzajemnego zaufania, stanowiącej istotę współpracy sądowej w UE.
4. Adresaci: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: 2
6. Liczba uczestników: 50 osób na wymiany krótkoterminowe, tj. dwutygodniowe,
w tym 40 wymian grupowych i 10 wymian indywidualnych.
7. Edycja i termin:
edycja A (M1/A/13): II-IV kwartał 2013 r., państwa UE
edycja B (M1/B/13): II-IV kwartał 2013 r., Polska
8. Czas trwania: 10 dni roboczych
9. Forma szkolenia: staż
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1. Numer szkolenia: M2/13
2. Temat: Staże hospitacyjne w Republice Federalnej Niemiec we współpracy
z Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości Niemiec.
Zapewnienie udziału sędziów i prokuratorów w stażach w państwach UE
i w państwach stowarzyszonych wynika z Programu Sztokholmskiego UE (2010/C
115/01), który stanowi: „Zgodnie z założeniem Unii i państw członkowskich do 2015
roku znaczna liczba osób powinna wziąć udział w europejskim programie
szkoleniowym lub w programie wymiany z innym państwem członkowskim, które
mogłyby stanowić element już wprowadzonych programów szkoleniowych.”
3. Tematy szczegółowe:
Trzytygodniowe staże odbywające się w sądach i prokuraturach RFN.
4. Adresaci: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 4 osoby
7. Edycja i termin: II-IV kwartał 2013 r.
8. Czas trwania: 15 dni roboczych
9. Forma szkolenia: staż
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1. Numer szkolenia: M3/13
2.

Temat:

Wizyty

studyjne

w

Europejskim

Trybunale

Praw

Człowieka

w Strasburgu, w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz
staż

w

Eurojust.

Wizyty

studyjne

organizowane

w

ramach

członkostwa

w Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN.
Zapewnienie udziału sędziów i prokuratorów w stażach w instytucjach europejskich
wynika z Programu Sztokholmskiego UE (2010/C 115/01), który stanowi: „Należy
dążyć do realizacji celu w postaci systematycznych europejskich programów
szkoleniowych proponowanych wszystkim osobom, których to dotyczy. Obejmuje to
sędziów, prokuratorów, pracowników wymiaru sprawiedliwości …”
3. Tematy szczegółowe:
Wizyty

studyjne

mające

na

celu

zapoznanie

uczestników

z

zasadami

funkcjonowania instytucji wizytowanych oraz z zasadami współpracy organów
krajowych z tymi instytucjami.
4. Adresaci: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: do ustalenia przez EJTN
6. Liczba uczestników:
a.

20 osób na wizyty studyjne w Europejskim Trybunale Praw Człowieka
w

Strasburgu

i

w

Trybunale

Sprawiedliwości

Unii

Europejskiej

w Luksemburgu.
b.

2 osoby na trzymiesięczny staż w Eurojust.

c.

20 miejsc na wizyty studyjne dla aplikantów w europejskich szkołach
sądowniczych.

7. Edycja i termin: do ustalenia przez EJTN
8. Czas trwania: od 2 do 5 dni roboczych, 3 miesięczny staż w Eurojust.
9. Forma szkolenia: staż
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1. Numer szkolenia: M4/13
2. Temat: Staże w europejskich szkołach sądowniczych dla trenerów kadry
sądowniczej, organizowane w ramach programu wymiany realizowanego przez
EJTN.
3. Tematy szczegółowe:
Organizacja stażu dla trenerów kadry sądowniczej wynika z realizacji zaleceń
Programu Sztokholmskiego UE (2010/C 115/01), który stanowi: „Należy dążyć do
realizacji celu w postaci systematycznych europejskich programów szkoleniowych
proponowanych wszystkim osobom, których to dotyczy. Obejmuje to sędziów,
prokuratorów, pracowników wymiaru sprawiedliwości …”. Tygodniowe staże dla
trenerów mają ich zapoznać z funkcjonowaniem instytucji kształcenia kadr
wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE. Podczas stażu trenerzy
poznają systemy kształcenia wstępnego i ustawicznego oraz struktury organizacyjne
instytucji kształcących.
4. Adresaci: sędziowie i prokuratorzy z doświadczeniem dydaktycznym
5. Liczba edycji: –
6. Liczba uczestników : 3
7. Edycja i termin: w ramach EJTN
8. Czas trwania: 5 dni roboczych
9. Forma szkolenia: staż
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1. Numer szkolenia: M5/13
2. Temat: Staże dla kuratorów sądowych we współpracy z Krajową Szkołą
Administracji Penitencjarnej ENAP w Agen (Francja).
Zapewnienie udziału kuratorów w stażach wynika z Programu Sztokholmskiego UE
(2010/C 115/01), który stanowi: „Należy dążyć do realizacji celu w postaci
systematycznych

europejskich

programów

szkoleniowych

proponowanych

wszystkim osobom, których to dotyczy. Obejmuje to sędziów, prokuratorów,
pracowników wymiaru sprawiedliwości …”
3. Tematy szczegółowe:
Staże mające zapoznać polskich kuratorów z zasadami funkcjonowania służby
kuratorskiej i penitencjarnej we Francji oraz kuratorów francuskich z systemem
kurateli oraz podstawami prawa karnego wykonawczego w Polsce.
4. Adresaci: kuratorzy sądowi
5. Liczba edycji: 3
6. Liczba uczestników: 8 osób
7. Edycja i termin:
edycja A (M6/A/13) – Kraków, I kwartał 2013 r.
edycja B (M6/B/13) – Agen, II kwartał 2013 r.
edycja C (M6/C/13) – Kraków, III-IV kwartał 2013 r.
8. Czas trwania: 5 dni roboczych
9. Forma szkolenia: staż
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1. Numer szkolenia: M6/13
2. Temat: Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej
Od 2003 r. Europejska Akademia Prawa (ERA) organizuje rokrocznie seminaria na
temat

europejskich

z artykułem

19

dyrektyw

TWE.

antydyskryminacyjnych

Dyrektywa

2000/43/WE

przyjętych

zabrania

zgodnie

wszelkiej

formy

dyskryminacji ze względów rasowych czy etnicznych. Dyrektywa 2000/78/WE
zabrania wszelkich form dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy ze względu
na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
Dyskusje i ćwiczenia w grupach wymagających czynnego udziału pozwolą
uczestnikom na wymianę poglądów i interakcję.
3. Tematy szczegółowe:
Skutki prawa Unii dla porządku prawnego państw członkowskich; prawodawstwo
UE z zakresu zwalczania dyskryminacji i definicja głównych pojęć: dyskryminacja
bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie; ciężar dowodu w sprawach
o dyskryminację; środki prawne i sankcje w prawie antydyskryminacyjnym; rola
sędziego krajowego i procedura prejudycjalna; zakaz dyskryminacji ze względu na
wiek w świetle orzecznictwa ETS.
4. Adresaci: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: 7
6. Liczba uczestników: 40 osób
7. Edycja: edycja … (M7/…/13)
kolejne numery (A, B, C …) będą nadawane na bieżąco w miarę napływania
szczegółowych informacji organizacyjnych z ERA
8. Termin: I-XII 2013 r.
9. Czas trwania: 2 dni robocze
10. Forma szkolenia: seminarium, warsztaty
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1. Numer szkolenia: M7/13
2. Temat: Szkolenia otwarte w ramach katalogu Europejskiej Akademii Prawa ERA
w Trewirze (Niemcy)
Udział polskich sędziów i prokuratorów w szkoleniach ERA zapewniony został na
mocy umowy o współpracy zawartej w 2012 r. pomiędzy Krajową Szkołą
Sądownictwa i Prokuratury a Akademią Prawa Europejskiego w Trewirze.
3. Tematy szczegółowe:
Dla uczestników z Polski dostępny jest pełny katalog szkoleń otwartych ERA
4. Adresaci: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: –
6. Liczba uczestników: 20 osób
7. Edycja i termin: –
8. Czas trwania: I-XII 2013
9. Forma wydarzenia: seminaria
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1. Numer szkolenia: M8/13
2. Temat: Szkolenia z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru
Sprawiedliwości EJTN.
Udział polskich sędziów i prokuratorów w szkoleniach stanowi wypełnienie,
zawartego

w

Programie

Sztokholmskim,

obowiązku

intensyfikacji

szkoleń,

obejmujących kwestie związane z Unią Europejską, które powinny być prowadzone
systematycznie dla wszystkich osób zawodowo uczestniczących w urzeczywistnianiu
przestrzeni

wolności,

bezpieczeństwa

i

sprawiedliwości,

zwłaszcza

sędziów,

prokuratorów, pracowników wymiaru sprawiedliwości. W ramach EJTN tworzony
jest katalog szkoleń organizowanych przez członków EJTN, a o uczestnictwo w nich
mogą aplikować sędziowie i prokuratorzy wszystkich państw członkowskich UE.
3. Tematy szczegółowe:
Szkolenia dotyczą zagadnień z zakresu prawa unijnego. Pełna lista szkoleń zostanie
przygotowana w ostatnim kwartale 2012 roku.
4. Adresaci: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: do ustalenia
6. Liczba uczestników: –
7. Edycja i termin:
edycja … (M9/…/13)
kolejne numery (A, B, C …) będą ustalone po publikacji katalogu przez EJTN
8. Czas trwania: 2 dni
9. Forma wydarzenia: seminaria
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1. Numer szkolenia: M9/13
2. Temat: Szkolenia zagraniczne organizowane przez instytucje szkolenia kadr
wymiaru sprawiedliwości z innych państw członkowskich UE
Udział w szkoleniach stanowi realizację zawartego w Programie Sztokholmskim
obowiązku

intensyfikacji

szkoleń,

obejmujących

kwestie

związane

z

Unią

Europejską, które powinny być prowadzone systematycznie dla wszystkich osób
zawodowo

uczestniczących

w

urzeczywistnianiu

przestrzeni

wolności,

bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zwłaszcza sędziów, prokuratorów, pracowników
wymiaru sprawiedliwości.
3. Tematy szczegółowe:
Szkolenia organizowane przez instytucje szkolące kadry wymiaru sprawiedliwości
w państwach UE nt. zagadnień dotyczących prawa europejskiego. Pełna lista
szkoleń aktualizowana jest na bieżąco w miarę napływania ofert.
4. Adresaci: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: –
6. Liczba uczestników: do ustalania na bieżąco w miarę napływania ofert
7. Edycja i termin:
edycja … (M10/…/13)
kolejne numery (A, B, C …) będą nadawane na bieżąco w miarę napływania
ofert
8. Czas trwania: do ustalania na bieżąco w miarę napływania ofert
9. Forma wydarzenia: seminaria
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1. Numer szkolenia: M10/13
2. Temat: Szkolenia w ramach projektu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru
Sprawiedliwości EJTN „Międzynarodowa współpraca sądowa w sprawach karnych”.
Seminaria stanowią część projektu realizowanego przez EJTN. W 2010 roku KSSiP
złożyła deklarację partnerską udziału w projekcie. Projekt jest finansowany przez
Komisję Europejską w ramach programu Criminal Justice I i Criminal Justice II.
Organizacja szkoleń w ramach tego projektu stanowi realizację zaleceń Programu
Sztokholmskiego. Celem szkoleń jest wzmacnianie współpracy sądowej w kierunku
utworzenia europejskiego obszaru sprawiedliwości w sprawach karnych, poprawa
kontaktów oraz wymiany informacji i dobrych praktyk, a także wzmacnianie
zaufania publicznego w celu zapewnienia ochrony praw ofiary i praw oskarżonego
w Europie.
3. Tematy szczegółowe:
Cykl seminariów poświęconych analizie porównawczej stosowania w poszczególnych
państwach członkowskich UE regulacji prawnych i mechanizmów w zakresie
postępowań karnych, ze szczególnym wskazaniem na procedurę europejskiego
nakazu aresztowania i wzajemnej pomocy prawnej.
4. Adresaci: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 15 osób
7. Edycja i termin:
edycja A (M11/A/13) – I kwartał 2013 r. (KSSiP jako instytucja wysyłająca
uczestników)
edycja B (M11/B/13) – Kraków, 24-27 listopada 2013 r. (KSSiP jako
instytucja goszcząca seminarium)
8. Czas trwania: 2 dni
9. Forma wydarzenia: seminaria
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1. Numer szkolenia: M11/13
2. Temat: Szkolenia w ramach projektu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru
Sprawiedliwości EJTN „Szkolenie językowe z terminologii

dotyczącej

współpracy

sądowej w sprawach cywilnych”.
Seminaria stanowią część projektu realizowanego przez EJTN. Projekt jest
finansowany przez EJTN i stanowi realizację zaleceń Programu Sztokholmskiego.
3. Tematy szczegółowe:
Seminaria organizowane są w postaci sesji szkoleń teoretycznych i praktycznych
z zakresu terminologii prawa cywilnego (język angielski i francuski)

oraz

problematyki europejskiej współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Celem
seminariów jest doskonalenie znajomości języka obcego oraz wymiana doświadczeń
w zakresie stosowania instrumentów europejskiej współpracy sądowej.
4. Adresaci: sędziowie
5. Liczba edycji: 4
6. Liczba uczestników: 240
7. Edycja i termin:
edycja A (M12/A/13) – Rzym, termin do ustalenia
edycja B (M12/B/13) – Barcelona, termin do ustalenia
edycja C (M12/C/13) – Kraków, 22-27 września 2013 r.
edycja D (M12/C/13) – Paryż lub Bordeaux, termin do ustalenia
8. Czas trwania: 5 dni roboczych
9. Forma wydarzenia: seminaria
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1. Numer szkolenia: M12/13
2. Temat: „Zwalczanie handlu ludźmi”
Projekt

obejmuje

trzy

konferencje

poświęcone

zwalczaniu

handlu

ludźmi

zaplanowane na lata 2012-2013, a organizowany jest we współpracy KSSiP
z holenderską i włoską szkołą sędziowską. Projekt finansowany przez Komisję
Europejską w ramach programu Prevention of and Fight Against Crime stanowi
realizację Programu Sztokholmskiego.
3. Tematy szczegółowe:
W czasie konferencji analizowane będą europejskie instrumenty prawne, służące
zwalczaniu handlu ludźmi oraz krajowa praktyka ich stosowania.
4. Adresaci: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 100
7. Edycja i termin: Kraków, 13-15 marca 2013 r.
8. Czas trwania: 2 dni robocze
9. Forma wydarzenia: konferencja
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1. Numer szkolenia: M13/13
2. Temat szkolenia: Szkolenie we współpracy z Akademią Prawa Europejskiego
ERA w Trewirze (Niemcy) z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych
w UE.
Szkolenie stanowi realizację umowy o współpracy zawartej w 2007 r. pomiędzy
Krajowym Centrum Szkolenia Kadry Wymiaru Sprawiedliwości i Prokuratury a
Akademią Prawa Europejskiego w Trewirze i jest współfinansowane ze środków
pomocowych UE. W szkoleniu będą uczestniczyć sędziowie z państw Grupy
Wyszehradzkiej.
3. Tematy szczegółowe:
- analiza praktycznych problemów stosowania instrumentów prawa UE z zakresu
współpracy sądowej w sprawach cywilnych,
- analiza zmian w rozporządzeniu Bruksela I.
4. Adresaci: sędziowie
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50 osób
7. Edycja i termin: Kraków, 30 stycznia-1 lutego 2013 r.
8. Czas trwania: 2 dni robocze
9. Forma wydarzenia: seminarium
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1. Numer szkolenia: M14/13
2. Temat szkolenia: EuroMed Justice III
Projekt EuroMed Justice III jest kontynuacją projektów Euromed i Euromed II.
Celem projektu jest organizowanie szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości,
mających na celu zwiększenie efektywności sądownictwa i dostępu do organów
wymiaru sprawiedliwości w państwach basenu Morza Śródziemnego.
3. Tematy szczegółowe:
Tematyka projektu dotyczy reformy sądownictwa, poprawy dostępu do pomocy
prawnej, rozdzielczości transgranicznych konfliktów rodzinnych oraz reformy
więziennictwa w państwach basenu Morza Śródziemnego.
Działania projektowe to organizacja sesji szkoleniowych w grupach roboczych
i wizyt

studyjnych.

Podmiotem

finansującym

jest

Komisja

Europejska,

zaś

wykonawcą projektu jest Europejski Instytut Sprawiedliwości. Z kolei KSSiP jest
instytucją goszczącą i współorganizatorem seminarium.
4.

Adresaci:

sędziowie

i

prokuratorzy,

prawnicy,

pracownicy

wymiaru

sprawiedliwości, urzędnicy Ministerstw Sprawiedliwości
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: do ustalenia
7. Edycja i termin: Kraków, 27-30 października 2013 r.
8. Czas trwania: 3 dni robocze
9. Forma wydarzenia: seminarium
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1. Numer szkolenia: M15/13
2. Temat szkolenia: Szkolenie we współpracy z Akademią Prawa Europejskiego
ERA z zakresu prawnych i politycznych praktyk zachowania równości płci
w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3. Tematy szczegółowe:
Szkolenia organizowane z inicjatywy Komisji Europejskiej, ogłoszonej wiosną 2012
roku (nr JUST/2012/GEND/PR/0053/A4, Gender Equality at EU level) w celu
podniesienia świadomości i dobrej woli przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości
w rozpowszechnianiu informacji na temat prawodawstwa w dziedzinie równości płci
w państwach UE. Szkolenie adresowane jest do sędziów, zaś jego tematyka dotyczy
analizy stosowania prawnych i politycznych praktyk zachowania równości płci
w ujęciu regionalnym i rozproszonym.
4. Adresaci: sędziowie
5. Liczba edycji: 1

6. Liczba uczestników: do ustalenia
7. Edycja i termin: Kraków, 27-29 listopada 2013 roku
8. Czas trwania: 3 dni robocze
9. Forma wydarzenia: seminarium
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1. Numer szkolenia: M16/13
2. Temat szkolenia:
Współpraca sądowa między państwami Grupy Wyszehradzkiej (V4).
Szkolenia realizują porozumienie partnerskie zawarte przez dyrektorów szkół,
kształcących kadry wymiaru sprawiedliwości w państwach Grupy Wyszehradzkiej,
stanowią również realizację Deklaracji Ministerstw Sprawiedliwości państw grupy
V4,

dotyczącej

współpracy

w

celu

zwiększania

efektywności

wymiaru

sprawiedliwości.
3. Tematy szczegółowe:
Szkolenia

przeznaczone

są

dla

sędziów

oraz

prokuratorów

z

apelacji

przygranicznych, zajmujących się współpracą sądową. Poszczególne szkolenia będą
poświęcone szczegółowym kwestiom w zakresie transgranicznej współpracy sądowej
oraz metodyki pracy. Szkolenie, organizowane w Polsce, będzie poświęcone
transgranicznym

działaniom,

służącym

zwalczaniu

nowoczesnych

form

przestępczości (grooming, stalking, itp.)
4. Adresaci: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: 4
6. Liczba uczestników: 60 osób z Polski (łącznie w projekcie 180 osób)
7. Edycja i termin:
edycja A (M17/A/13): Budapeszt, II kwartał 2013 r.,
edycja B (M17/B/13): Penzinok, III kwartał 2013 r.,
edycja C (M17/C/13): Kraków, 17-20 listopada 2013 r.,
edycja D (M17/D/13): Kromeriz, IV kwartał 2013 r.
8. Czas trwania: 2 dni robocze
9. Forma wydarzenia: seminaria
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1. Numer szkolenia: M17/13
2. Temat szkolenia: Szkolenie językowe dla sędziów i prokuratorów.
Szkolenie językowe organizowane jest we współpracy z partnerami z państw Grupy
Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja).

Szkolenie w formie serii

pięciodniowych seminariów ma na celu doskonalenie terminologii z prawniczego
języka

angielskiego

oraz

pogłębienie

znajomości

problematyki

europejskiej

współpracy sądowej w sprawach karnych.
3. Tematy szczegółowe: Stosowanie instrumentów europejskiego prawa karnego.
4. Adresaci: sędziowie, prokuratorzy
5. Liczba edycji: 4
6. Liczba uczestników: ok. 100
7. Edycja i termin:
M18/A/13 Polska, 25 lutego-1 marca 2013 r.
M18/A/13 Czechy, termin do ustalenia
M18/A/13 Węgry, termin do ustalenia
M18/A/13 Słowacja, termin do ustalenia
8. Czas trwania: 5 dni roboczych
9. Forma wydarzenia: seminaria
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1. Numer szkolenia: M18/13
2. Temat szkolenia: Ochrona ofiar przestępstw – wizyta studyjna
Celem

projektu

koordynowanego

przez

Francuską

Szkołę

Sędziowsko-

Prokuratorską (ENM) jest organizacja 6 wizyt studyjnych w różnych państwach
członkowskich UE w celu praktycznego zaznajomienia uczestników z problematyką
ochrony ofiar przestępstw. W ramach projektu ENM zorganizuje konferencję
inauguracyjną

oraz

dwa

seminaria

podsumowujące

we

Francji.

Projekt

dofinansowywany jest ze środków UE.
3. Tematy szczegółowe:
- ochrona ofiar wypadków zbiorowych,
- ochrona osób niepełnosprawnych, będących ofiarami przestępstw,
- ochrona osób w podeszłym wieku, będącymi ofiarami przestępstw,
4. Adresaci: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: 6
6. Liczba uczestników: do ustalenia
7. Edycja i termin: IV kwartał 2013 r., Warszawa (pozostałe edycje do ustalenia)
8. Czas trwania: do ustalenia
9. Forma wydarzenia: wizyty studyjne

Inne wydarzenia szkoleniowe
1. Numer szkolenia: M19/13
2. Temat: Szkolenie dla rzeczników prasowych sądów i prokuratury
Szkolenie

organizowane

corocznie

zgodnie

z

zapotrzebowaniem

rzeczników

zgłaszanym w materiałach ewaluacyjnych.
3. Tematy szczegółowe:
-

prawo prasowe
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-

warsztat pracy rzecznika

-

promocja tolerancji i unikanie wypowiedzi dyskryminujących w pracy
rzecznika

4. Adresaci: rzecznicy prasowi sądów i jednostek prokuratury
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 50 osób
7. Edycja i termin: Dębe, 12-15 czerwca 2013 r.
8. Czas trwania: 2 dni
9. Forma wydarzenia: wykłady
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