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I. W zakresie szkolenia wstępnego (w ramach cyklu wydawniczego
Biblioteka Aplikanta) planuje się wydanie:
1. Zbiory

orzeczeń

sądowych

wraz

z

komentarzami

autorów

(casebooki):
a) Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz
z komentarzami – część ogólna (casebook);
b) Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz
z komentarzami – postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne
środki zaskarżenia (casebook);
c) Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego –
rozprawa i postępowanie dowodowe (casebook).
2. Sprawy sądowe:
a) Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

II. W zakresie szkolenia ustawicznego (w ramach cyklu wydawniczego
Metodyki) planuje się wydanie:
1. Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu karnym skarbowym.
2. Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości.
Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice
Zachód w Katowicach.

III. Kontynuacja

wydawania

Sądownictwa i Prokuratury
2

Kwartalnika

Krajowej

Szkoły

Przedstawiony projekt planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury w roku 2013 będzie oparty na trzytorowej koncepcji, tj.:
I. szkolenie wstępne - cykl wydawniczy Biblioteka Aplikanta;
II. szkolenie ustawiczne - cykl wydawniczy Metodyki;
III.kontynuacja

wydawania

Kwartalnika

Krajowej

Szkoły

Sądownictwa i Prokuratury

I. Szkolenie wstępne, cykl wydawniczy Biblioteka Aplikanta
Cykl wydawniczy Biblioteka Aplikanta stanowił będzie kontynuację serii
wydawniczej, która została rozpoczęta w 2012 r., skierowanej przede
wszystkim do aplikantów aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej.
Niewątpliwie też będzie pomocnym materiałem dla wykładowców KSSiP,
prowadzących zajęcia z aplikantami oraz nowo powołanych sędziów
i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
W ramach cyklu wydawniczego Biblioteka Aplikanta w 2013 r. wydawane
będą w dalszym ciągu zbiory orzeczeń wraz z komentarzami autorów (tzw.
casebooki), a także zapoczątkowana zostanie nowa seria publikacji Sprawy
sądowe.
1. Zbiory orzeczeń wraz z komentarzami autorów (casebooki).
Kontynuacja rozpoczętej w 2012 r. serii wydawniczej, zawierającej zbiory
orzeczeń wraz z komentarzami autorów, oparta będzie w dalszym ciągu na
programie aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej w zakresie realizowanym
przede wszystkim w ramach zajęć typu A (case method). Zadaniem zbiorów
orzeczeń wraz z komentarzami autorów będzie ułatwienie aplikantom
opanowania umiejętności prawidłowego ustalania stanów faktycznych
istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, umożliwienie prześledzenia kolejnych
czynności procesowych, a ostatecznie – rozstrzygnięcia danej sprawy, ze
szczególnym uwzględnieniem przytoczonej argumentacji, w tym dyrektyw
wykładni przepisów prawa.
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Zakłada się, że wydawanie przedmiotowej serii kontynuowane byłoby
również w latach kolejnych, aż do wyczerpania, z punktu widzenia
programów aplikacji, zagadnień z zakresu prawa karnego i cywilnego.
Autorami publikacji będą, tak jak w 2012 r., sędziowie i prokuratorzy –
wykładowcy KSSiP, posiadający doświadczenie dydaktyczne i naukowe, jak
też doświadczenie w prowadzeniu zajęć typu A.
Zbiory orzeczeń wraz z komentarzami autorów obejmą swym zakresem
w 2013 r. prawo karne materialne, prawo karne procesowe i prawo cywilne
procesowe.
a) Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz
z komentarzami – część ogólna (casebook).
Publikacja ta stanowiła będzie uzupełnienie wydawanych od 2012 r.
casebooków z zakresu prawa karnego procesowego i odpowiadać będzie
programom

aplikacji

specjalistycznych

w

zakresie

prawa

karnego

materialnego.
b) Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z
komentarzami – postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne
środki zaskarżenia (casebook).
Zbiór orzeczeń stanowił będzie kontynuację wydanych w 2012 r.
zbiorów

poświęconych

postępowaniu

przygotowawczemu,

środkom

przymusu i postępowaniu przed sądem I instancji.
c) Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego –
rozprawa i postępowanie dowodowe (casebook).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego obejmie
Rozprawę i postępowanie dowodowe i stanowił będzie kontynuację
opracowanego w 2012 r. zbioru poświęconego postępowaniu przed sądem
I instancji – przygotowanie do rozprawy.
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2. Sprawy sądowe
Seria

wydawnicza Sprawy sądowe oparta zostanie na programie

aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej w zakresie realizowanym przede
wszystkim w ramach zajęć typu B. Zadaniem tego rodzaju publikacji będzie
przedstawienie aplikantom, jak i nowo powołanym sędziom i asesorom
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury metodyki pracy
w sprawach o konkretne roszczenia czy przestępstwa. W ramach serii,
jedna

publikacja

poświęcona

przewidzianych

programem

działania

ich

przy

towarzyszyć

będą

zostanie

aplikacji,

rozstrzyganiu.
dwa

i

jednemu
będzie

Głównym

dodatkowe

tematy:

rodzajowi

spraw,

przedstawiać

wzorzec

zagadnieniom
Problemy

i

publikacji

komplikacje,

odwołujące się do sytuacji wymagających podjęcia decyzji wpadkowej w
oparciu o przepis ustawy, a niejednokrotnie z uwzględnieniem orzecznictwa
oraz Uwagi techniczne czyli wskazówki warsztatowe, dające pełny obraz
prowadzonego postępowania.
Zakłada się, że wydawanie przedmiotowej serii kontynuowane byłoby
również w latach kolejnych, aż do wyczerpania, z punktu widzenia
programów aplikacji, zagadnień z zakresu prawa karnego i cywilnego.
Autorami publikacji będą sędziowie i prokuratorzy – przede wszystkim
wykładowcy KSSiP, posiadający doświadczenie dydaktyczne i naukowe.
a) Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.
Seria pt. Sprawy sądowe zostanie rozpoczęta w 2013 r. publikacją
Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

II. Szkolenie ustawiczne, cykl wydawniczy Metodyki
Cykl

wydawniczy

Metodyki

stanowił

będzie

kontynuacją

serii

wydawniczej, która została rozpoczęta w 2010 r., skierowanej przede
wszystkim

do

sędziów,

prokuratorów,

asesorów

prokuratury

oraz

referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów,
5

kuratorów sądowych, a także urzędników sądów i prokuratury. Koncepcja
wydawania tego rodzaju pozycji stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom
wymienionych środowisk, które zgłaszają postulaty opracowania tego
rodzaju

poradników,

zawierających

przydatne

informacje

praktyczne

z poszczególnych dziedzin prawa.
1. Metodyka

pracy

prokuratora

w

postępowaniu

karnym

skarbowym.
Udział prokuratora w postępowaniu karnym skarbowym, ze względu na
specyfikę regulacji, zwłaszcza co do wzajemnych relacji finansowych
organów postępowania, organów nadrzędnych i prokuratora, powoduje
wiele wątpliwości interpretacyjnych, tak w postępowaniu przygotowawczym
jak i sądowym. „Odpowiednie” stosowanie przepisów Kodeksu postępowania
karnego, wobec wielu nieścisłości, luk, nie ułatwia rozwiązania problemów
interpretacyjnych. Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu karnym
skarbowym

będzie

zatem

poradnikiem

systematyzującym

zasady

postępowania w tym zakresie.
Autorami

publikacji

będą

prokuratorzy

i

sędziowie

posiadający

doświadczenie w prowadzeniu postępowań karno-skarbowych, jak również
doświadczenie dydaktyczne w tej materii.
2. Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości.
Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego KatowiceZachód w Katowicach
Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości ma za
zadanie przedstawienie praktycznych sposobów zarządzania jednostkami
wymiaru

sprawiedliwości.

prokuratorów

oraz

Skierowana

dyrektorów

i

będzie

kierowników

do

prezesów

sądów,

finansowych

sądów

i prokuratur, celem zapoznania nie tylko z teoretycznymi modelami
i sposobami zarządzania zasobami ludzkimi (element naukowy), ale również
praktycznymi, sprawdzonymi rozwiązaniami wypracowanymi specjalnie na
potrzeby sądów i prokuratur. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą m.in.
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zarządzania sądami/prokuraturami w aspekcie tworzenia tzw. organizacji
wiedzy, roli prezesa/prokuratora w procesie zmiany, jako elementu
koniecznego do zapewnienia przez kierowaną przez nich organizację
osiągania

optymalnych

wyników

pracy;

sposobów

i

rodzajów

wykorzystywanych narzędzi z dziedziny HR do zdiagnozowania obecnego
stanu i potrzeb organizacji w zakresie wdrożenia właściwego modelu
zarządzania zasobami ludzkimi oraz działań potrzebnych do zapewnienia
wykorzystania i rozwoju potencjału pracowników zatrudnionych w sądach i
prokuraturach; praktycznych metod wykorzystywanych na każdym etapie
analizy pracy (np. rekrutacji i selekcji, wdrożenia pracownika do pracy,
rozwijania kompetencji, podnoszenia kwalifikacji, opisu stanowisk pracy i
ich wartościowania, motywowania pracowników).
Publikacja ta ma zatem udzielić odpowiedzi na pytania: czy, kiedy i na
jakich zasadach można wprowadzać elementy nowoczesnego zarządzania
zasobami ludzkimi w sądach i prokuraturach; jakie warunki muszą
spełniać zatrudnieni tam pracownicy i jakie cechy muszą posiadać osoby
kierujące

tymi

instytucjami,

aby

wdrażanie

zmian

zakończyło

się

mierzalnymi wynikami (zarówno w zakresie podniesienia kompetencji
zatrudnionych pracowników lecz również ograniczeniem (optymalizacją)
kosztów funkcjonowania tych jednostek); dlaczego warto podjąć trud
wprowadzania zmian, które spowodują, że poszczególne sądy i prokuratury
staną się

tzw. „organizacjami wiedzy”; jakie metody można stosować w

codziennym zarządzaniu i jak rozwiązywać problemy przy zastosowaniu
wskazanych praktycznych narzędzi.
Wartością dodaną przedmiotowej Metodyki będzie również wskazanie
konkretnych narzędzi i rozwiązań wykorzystywanych w praktyce. Podkreślić
należy, że artykuły w niej zamieszczone będą, zgodnie z wymogami w tym
zakresie,

odnosić

się

do

rozważań

pojawiających

się

w

literaturze

przedmiotu, ale akcent zostanie położony przede wszystkim na zapoznanie
się z tzw. studium przypadku – rozwiązaniami wdrożonymi w Sądzie
Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach. Rozwiązania te zaczynają być z
sukcesem stosowane również w innych jednostkach sądów i prokuratur, co
w pełni uzasadnia konieczność ich udostępnienia szerokiemu gronu
zarządzających sądami i prokuraturami. Publikacja ta również stanowić
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będzie nawiązanie do prowadzonego przez KSSiP projektu Modernizacji
Procesów Zarządzania Jednostkami Wymiaru Sprawiedliwości. Należy
jednak podkreślić, że

rozwiązania proponowane w przedmiotowym

opracowaniu będą od tego projektu niezależne i stanowią autorskie
propozycje konkretnych rozwiązań, które są wdrożone w Sądzie Rejonowym
Katowice-Zachód w Katowicach.
Autorami

Metodyki

zarządzania

jednostkami

wymiaru

sprawiedliwości byliby sędziowie i pracownicy Sądu Rejonowego KatowiceZachód w Katowicach, który to Sąd konsekwentnie wprowadza rozwiązania
w dziedzinie analizy i zarządzania pracą, sprawdzonych w innych
organizacjach.
III.

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W 2013 r. będzie kontynuowane wydawanie Kwartalnika Krajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Kwartalnik ten, tak jak w latach
ubiegłych,
i

będzie

prokuratur

dystrybuowany

apelacyjnych

na

bezpłatnie

terenie

do

całego

sądów

kraju

apelacyjnych

oraz

do

Sądu

Najwyższego, Prokuratury Generalnej, Naczelnego Sądu Administracyjnego,
innych instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości i prokuraturą
oraz uczelni wyższych kształcących na kierunku prawo.
Założeniem na 2013 r. jest wydanie 4 podstawowych zeszytów
Kwartalnika oraz 1 zeszytu tematycznego (specjalnego), związanego ze
zmianami prawa, nad którymi będą toczyły się prace w 2013 r.
Każdy z zeszytów Kwartalnika, oprócz zeszytu tematycznego, zawierał
będzie rubryki i działy, wśród których znajdą się artykuły, materiały
szkoleniowe, recenzje, debiuty – dział stworzony przede wszystkim z myślą o
aplikantach

oraz

o

osobach,

które

rozpoczynają

swoją

działalność

publicystyczną, glosy, aktualności i sprawozdania – dział, w którym znajdą
się

krótkie

informacje

związane

z

działalnością

Krajowej

Szkoły

Sądownictwa i Prokuratury, bieżąca bibliografia prawnicza.
Podkreślić

należy,

że

Kwartalnik

Krajowej

Szkoły

Sądownictwa

i Prokuratury jest systematycznie wydawany od 2011 r. i cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród aplikantów Krajowej Szkoły, jak również sędziów
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i prokuratorów oraz innych pracowników szeroko pojętego wymiaru
sprawiedliwości.
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