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SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PO OBJĘCIU
PIERWSZEGO STANOWISKA
SĘDZIOWSKIEGO
1. Nr szkolenia: C 1/15
2. Temat:

Szkolenie

dla

sędziów

po

objęciu

pierwszego

stanowiska

sędziowskiego

Szkolenie to jest kontynuacją stworzonego systemu szkoleń dla sędziów po objęciu
pierwszego stanowiska.
Celem szkolenia jest zapoznanie wszystkich sędziów po objęciu pierwszego
stanowiska z metodyką pracy, prawidłowym stosowaniem procedur, prowadzeniem
rozpraw oraz kształtowaniem właściwych postaw, odpowiadających konstytucyjnej
gwarancji prawa do rozpoznania sprawy przez niezawisłego sędziego. Ważnym
elementem proponowanego szkolenia będzie uświadomienie sędziom po objęciu
pierwszego stanowiska ich statusu w ujęciu ustrojowym i pracowniczym, jak
również wymagań stawianych 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.

w ich pracy standardów konstytucyjnych, koniecznym jest prowadzenie szkoleń,
które zapoznają osoby powołane na stanowisko sędziego z powyższymi wymogami.

3. Tematy szczegółowe:
Szkolenie będzie prowadzone w ramach trzech zjazdów.
Zjazd I
Organizowany przez Dział Karny wspólnie dla sędziów orzekających w pionie
karnym i cywilnym.
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Zjazd II i zjazd 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 informacje wskazane przez sędziów po objęciu
pierwszego stanowiska w specjalnie opracowanych dla nich ankietach. W oparciu
o wcześniejsze doświadczenia można wskazać na następujące tematy:
Zajazd II
Wstępne czynności przed sądem oraz przygotowanie do rozprawy (czynności
przewodniczącego i sądu związane z oceną charakteru sprawy cywilnej oraz trybu
postępowania).
Rozstrzyganie o kosztach sądowych w sprawach sądowych. Zwolnienie od
kosztów sądowych.
Strony oraz podmiotowe przekształcenia w procesie.
Zasada kontradyktoryjności i dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym
(aspekty praktyczne).
Postępowanie
dowodowych

w

dowodowe

aspekcie

(ocena

wiarygodności

psychologicznym,

formułowanie

osobowych
tez

źródeł

dowodowych,

współpraca z biegłym).
Prowadzenie rozprawy.
Zjazd III
Metodyka sporządzania wyroków i postanowień w postępowaniu cywilnym.
Metodyka sporządzania uzasadnień.
Czynności sądu w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym (wybrane
zagadnienia).

Wpływ orzecznictwa TK na orzecznictwo sądowe.
Skarga o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
Symulacja rozprawy.
W trzymiesięcznym okresie trwania szkolenia sędziowie po objęciu pierwszego
stanowiska w sądach powszechnych orzekający w szeroko rozumianym pionie
cywilnym zobowiązani są ukończyć 4 wybrane kursy e-learningowe z przedstawionej
listy.
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4. Kursy e-learningowe
Dla sędziów orzekających w sprawach cywilnych przygotowano następujące moduły:
Komunikacja interpersonalna.
Wystąpienia publiczne i medialne.
Nagrywanie rozpraw sądowych.
Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Mediacje.
Międzynarodowe postępowanie upadłościowe.
Rachunkowość w prawie gospodarczym.
Finanse przedsiębiorstw dla sędziów.
Każdy z uczestników szkolenia będzie miał obowiązek ukończenia czterech kursów
e-learningowych, w tym trzech wskazanych tj. Komunikacji interpersonalnej,
Nagrywania rozpraw sądowych, Alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
Mediacji oraz jednego do wyboru spośród pozostałych.

5. Adresaci szkolenia:
sędziowie po objęciu pierwszego stanowiska sędziowskiego

6. Liczba edycji: 1
7. Liczba uczestników:
zjazd I – 80 uczestników, pozostałe 2 zjazdy po około 50 osób (pozostali uczestnicy
wezmą udział w kontynuacji szkolenia z zakresu prawa karnego, organizowanego
przez Dział Karny)

8. Edycje i zjazdy oraz termin i miejsce:

zjazd II – 12-16 kwietnia 2015 r. Dębe (C1/A/15)
zjazd III – 24-28 maja 2015 r. Jastrzębia Góra (C1/B/15)

9. Czas trwania szkolenia: 19 godz. lekcyjnych I zjazd, oraz po 28 godzin II i III
zjazd

10. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty oraz szkolenia e-learningowe,
symulacja rozprawy
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SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA
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1. Nr szkolenia: C 2/15
2. Temat: Omówienie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Wybrane
zagadnienia z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego

Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego, które nastąpiły w ostatnim okresie,
w znaczący sposób zmieniły i uporządkowały niektóre unormowania kodeksowe
wprowadzając regulacje mające na celu usprawnienie i uproszczenie postępowania
sądowego. Dodatkowo do Sejmu wpłynęły kolejne projekty nowelizujące Kodeks
postępowania cywilnego (druki 2707 i 2678). Oba projekty obejmują zmiany
w

przepisach

egzekucyjne

i

normujących
zostały

postępowanie

skierowane

do

rozpoznawcze,
pierwszego

klauzulowe

czytania.

oraz

Uchwalenie

proponowanych zmian w znaczący sposób wpłynie na dotychczasową praktykę
orzeczniczą.

Wiązać

się

to

będzie

z

koniecznością

przeszkolenia

sędziów

orzekających w szeroko rozumianym pionie cywilnym z tego zakresu. W 2015 r.
zostaną przeprowadzone jednodniowe szkolenia w każdej z apelacji. Szkolenia będą
miały otwartą formułę umożliwiającą dostosowanie programu do bieżących potrzeb
wynikających z dokonywanych nowelizacji. W pięciu największych apelacjach
przeprowadzone zostaną dwie edycje tego szkolenia.

3. Tematy szczegółowe:
Zarządzanie

procesem

cywilnym

po

nowelizacji.

Zasady

koncentracji

materiału procesowego. Sposób sporządzania uzasadnienia. Czynności sądu
związane z nadaniem klauzuli wykonalności.
Postępowanie

zabezpieczające

i

egzekucyjne

w

sprawach

dotyczących

roszczeń majątkowych.
Zabezpieczenie roszczeń niemajątkowych.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego,
rodzinnego i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach wszystkich
szczebli, asystenci sędziów, referendarze, prokuratorzy prowadzący postępowanie
na odcinku cywilnym
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5. Liczba edycji: 16
6. Liczba uczestników: 50 w każdej edycji
7. Edycje, termin i miejsce:
Edycja A – C 2/A/15; apelacja białostocka
Edycja B – C 2/B/15; apelacja gdańska
Edycja C – C 2/C/15; apelacja gdańska
Edycja D – C 2/D/15; apelacja katowicka
Edycja E – C 2/E/15; apelacja katowicka
Edycja F – C 2/F/15; apelacja krakowska
Edycja G – C 2/G/15; apelacja krakowska
Edycja H – C 2/H/15; apelacja lubelska
Edycja I – C 2/I/15; apelacja łódzka
Edycja J – C 2/J/15; apelacja poznańska
Edycja K – C 2/K/15; apelacja rzeszowska
Edycja L – C 2/L/15; apelacja szczecińska
Edycja M – C 2/M/15; apelacja warszawska
Edycja N – C 2/N/15; apelacja warszawska
Edycja O – C 2/O/15; apelacja wrocławska
Edycja P – C 2/P/15; apelacja wrocławska

w miastach będących siedzibą sądów apelacyjnych, terminy edycji zostaną
podane po uzgodnieniu z poszczególnymi apelacjami

8. Czas trwania szkolenia: 8 godz. lekcyjnych

DZIAŁ CYWILNY

9. Forma szkolenia: wykład, seminarium
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1. Nr szkolenia: C 3/15
2. Temat: Szkolenie systemowe z zakresu ochrony praw człowieka i zakazu
dyskryminacji
W 2015 roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczyna nowy etap
szkoleń systemowych z zakresu ochrony praw człowieka i systemu konwencyjnego
- szkolenia skierowane do sędziów specjalistów. Będą one miały charakter szkoleń
ogólnokrajowych, wyjazdowych, 1,5-dniowych (łącznie 12-15 godzin), prowadzonych
w formie zajęć warsztatowych z wybranych zagadnień związanych z orzecznictwem
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Szczegółowy dobór zagadnień będzie
opracowany odrębnie dla sędziów orzekających

w sprawach karnych i sędziów

orzekających w sprawach cywilnych, w konsultacji z Pełnomocnikiem Rządu
do

spraw

Postępowania

Przewodniczącym

polskiej

przed
sekcji

Europejskim
w

Trybunale

Trybunałem
oraz

Praw

Wydziałem

Człowieka,
do

Spraw

Postępowania przed ETPCz w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednym
z wykładowców ma w założeniu być prawnik zatrudniony w Europejskim Trybunale
Praw Człowieka w Strasburgu, w celu przekazania optyki Trybunału, zaś pozostali
to praktycy, którzy stykają się z problematyką praw człowieka w codziennej pracy.
Sędziowie - konsultanci będą to osoby, które mają służyć pomocą kolegom
- sędziom w zakresie prawa europejskiego, tzn. zarówno standardów Rady Europy,
jak i prawa unijnego. Krajowa Szkoła rozpocznie drugi etap szkoleń systemowych
z prawa unijnego na dalszym etapie. W 2015 r. specjalistyczne szkolenia systemowe
w zakresie ochrony praw człowieka rozpoczną sędziowie- konsultanci wskazani
przez prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych.
Ponadto Krajowa Szkoła będzie kontynuował szkolenia „ogólne” z zakresu ochrony
praw człowieka skierowane do wszystkich sędziów sądów powszechnych, jednakże

w zakresie metodologii większy nacisk zostanie położony na formę

warsztatową.

Podobnie jak dotychczas szkolenia te będą skierowane odrębnie do sędziów
orzekających w sprawach karnych i w sprawach cywilnych

składać się będą

z bloku 8-godzinnego podzielonego pomiędzy dwóch wykładowców. Tematyka,
podobnie jak w

latach poprzednich, koncentrować się będzie na zagadnieniach

związanych z prawem do sądu:
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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), 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, referendarze
sądowi, asystenci sędziów

5. Liczba edycji: 2

DZIAŁ CYWILNY

6. Liczba uczestników: 60 w każdej edycji
7. Edycje, termin i miejsce:
Edycja A – C 3/A/15; 20-21 kwietnia 2015 r. Dębe
Edycja B – C 3/B/15; 13-15 maja 2015 r. Dębe
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8. Czas trwania szkolenia: szkolenie jednodniowe (z jednym noclegiem)
8 godz. lekcyjnych, szkolenie dwudniowe (z dwoma noclegami) od 12 do 15 godz.
lekcyjnych

DZIAŁ CYWILNY

9. Forma szkolenia: warsztaty
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1. Nr szkolenia: C 4/15
2. Temat: Szkolenie systemowe z zakresu prawa Unii Europejskiej
W roku 2015 szkolenie będzie skierowane do sędziów orzekających w sprawach
rodzinnych. Analiza ankiet ewaluacyjnych osób uczestniczących w dotychczasowych
szkoleniach oraz propozycji tematów zgłaszanych przez podmioty uprawnione
wskazuje na potrzebę organizacji szkoleń z zakresu praw Unii Europejskiej
z uwzględnieniem tematyki unijnego prawa rodzinnego. Szkolenie będzie miało na
celu zapoznanie 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, w zmodyfikowanej formule, są kontynuacją szkoleń zainicjowany w roku
2012.

3. Tematy szczegółowe:
Zastosowanie prawa unijnego w rozpoznawanych na co dzień sprawach z zakresu
prawa

rodzinnego

i

jego

konsekwencje

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 rodzinnych, asystenci sędziów zatrudnieni
w wydziałach rodzinnych i nieletnich, prokuratorzy prowadzący postępowanie na

DZIAŁ CYWILNY

odcinku cywilnym

5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 40 w każdej edycji
7. Edycje, termin i miejsce:
Edycja A – C 4/A/15; apelacja białostocka
Edycja B – C 4/B/15; apelacja gdańska
Edycja C – C 4/C/15; apelacja katowicka
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Edycja D – C 4/D/15; apelacja krakowska
Edycja E – C 4/E/15; apelacja lubelska
Edycja F – C 4/F/15; apelacja łódzka
Edycja G – C 4/G/15; apelacja poznańska
Edycja H – C 4/H/15; apelacja rzeszowska
Edycja I – C 4/I/15; apelacja szczecińska
Edycja J – C 4/J/15; apelacja warszawska
Edycja K – C 4/K/15; apelacja wrocławska

w miastach będących siedzibą sądów apelacyjnych, terminy edycji zostaną
podane po ich ustaleniu z poszczególnymi apelacjami

8. Czas trwania szkolenia: do 8 godz. lekcyjnych

DZIAŁ CYWILNY

9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Nr szkolenia: C 5/15
2. Temat: Aktualne problemy orzecznicze – szkolenie w Sądzie Najwyższym

Propozycją adresowaną do sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych będą szkolenia
współorganizowane z Sądem Najwyższym. Szkolenia będą odpowiedzią na bieżące
potrzeby sądów odwoławczych, będą dawały możliwość reagowania na pojawiające
się w praktyce orzeczniczej problemy. Forma szkoleń zostanie dostosowana
do adresatów, którym zapewniona zostanie możliwość dyskusji i wymiany poglądów
podczas spotkań z sędziami Sądu Najwyższego. Spotkania będą się odbywać
w grupach po 20 – 30 osób w siedzibie Sądu Najwyższego.

3. Tematy szczegółowe:
Aktualne problemy orzecznicze w prawie materialnym i procesowym występujące
w praktyce sądów apelacyjnych i okręgowych.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sądach apelacyjnych i okręgowych

5. Liczba edycji: 5
6. Liczba uczestników: 20-30 w każdej edycji
7. Edycje, termin, miejsce i limity:
Edycja A – C 5/A/15; termin do uzgodnienia
Edycja B – C 5/B/15; termin do uzgodnienia
Edycja C – C 5/C/15; termin do uzgodnienia

DZIAŁ CYWILNY

Limity:
apelacja białostocka 2
apelacja gdańska 3
apelacja katowicka 3
apelacja krakowska 3
apelacja lubelska 1
apelacja łódzka 3
apelacja poznańska 3
apelacja rzeszowska 1
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apelacja szczecińska 2
apelacja warszawska 6
apelacja wrocławska 3

Edycja D – C 5/D/15; termin do uzgodnienia
Edycja E – C 5/E/15; termin do uzgodnienia
Limity:
apelacja białostocka 2
apelacja gdańska 4
apelacja katowicka 4
apelacja krakowska 3
apelacja lubelska 2
apelacja łódzka 2
apelacja poznańska 2
apelacja rzeszowska 2
apelacja szczecińska 1
apelacja warszawska 4
apelacja wrocławska 4

miejsce szkolenia: Warszawa – siedziba Sądu Najwyższego

8. Czas trwania szkolenia: 6 – 8 godz. lekcyjnych

DZIAŁ CYWILNY

9. Forma szkolenia: seminarium
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1. Nr szkolenia: C 6/15
2. Temat: Omówienie zmian w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich
W

zakresie

prawa

rodzinnego

planowane

jest

przeprowadzenie

szkolenia

poświęconego problematyce zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
dokonanej ustawą z dnia 30 sierpnia 2013 r.(poz. 1165), która weszła w życie
z dniem 2 stycznia 2014r. Nowelizacja ta dokonała bardzo istotnych zmian
w zakresie tego postępowania. Wprowadzono zmiany w zakresie stosowania
środków wychowawczych wobec nieletnich, postępowanie zostało skoncentrowane
w rękach jednego organu – sądu rodzinnego, zaś środki zaskarżenia od jego
orzeczeń są rozpatrywane przez sądy cywilne II instancji. Zniesiony został także
podział na postępowanie wyjaśniające i opiekuńcze, wyłączona została jawność
postępowania, wprowadzono prawo nieletniego do obrony. Szkolenia w formie
jednodniowych seminariów będą przeprowadzone w siedzibach wszystkich sądów
apelacyjnych.
3. Tematy szczegółowe:
Omówienie zmian w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.
4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach rodzinnych i nieletnich w sądach I i II instancji
prokuratorzy specjalizujący się w postępowaniu w sprawach nieletnich
5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 50 w każdej edycji

DZIAŁ CYWILNY

7. Edycje, termin i miejsce:
Edycja A – C 6/A/15; apelacja białostocka
Edycja B – C 6/B/15; apelacja gdańska
Edycja C – C 6/C/15; apelacja katowicka
Edycja D – C 6/D/15; apelacja krakowska
Edycja E – C 6/E/15; apelacja lubelska
Edycja F – C 6/F/15; apelacja łódzka
Edycja G – C 6/G/15; apelacja poznańska
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Edycja H – C 6/H/15; apelacja rzeszowska
Edycja I – C 6/I/15; apelacja szczecińska
Edycja J – C 6/J/15; apelacja warszawska
Edycja K – C 6/K/15; apelacja wrocławska

w siedzibach sądów okręgowych lub apelacyjnych na obszarze danej apelacji,
terminy edycji zostaną podane po ich uzgodnieniu z poszczególnymi apelacjami
8. Czas trwania szkolenia: 6 – 8 godz. lekcyjnych

DZIAŁ CYWILNY

9. Forma szkolenia: seminarium
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1. Nr szkolenia: C 7/15
2. Temat: Postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce sądowej
W ubiegłych latach opracowane zostało 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.
Program szkolenia będzie uwzględniał nowelizacje ustawy o księgach wieczystych
z dnia 26 czerwca 2009 r., 20 lutego 2011 r. i 24 maja 2013 r. (poz. 830 i poz. 941)
oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 listopada 2013 r. w sprawie
zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (poz. 1411),
realizując tym samym postulat uwzględniania w programach szkolenia w szerokim
zakresie nowych instytucji prawnych.

3. Tematy szczegółowe:
Tematyka szczegółowa szkoleń zostanie dostosowana do bieżących potrzeb
orzeczniczych wskazanych przez sędziów i referendarzy orzekających w tej
kategorii spraw. Przedmiotem szkolenia będą zagadnienia związane z kognicją
sądu

wieczystoksięgowego,

postępowaniem

dowodowym,

opłatami

w postępowaniu wieczystoksięgowym, wpisem hipotek na podstawie tytułu
wydanego

w

e-postępowaniu,

uzgodnieniem

treści

księgi

wieczystej

z rzeczywistym stanem prawnym. Celem tego szkolenia jest ujednolicenie
praktyki oraz doskonalenie warsztatu pracy sędziów i referendarzy sądowych,
pracujących w wydziałach ksiąg wieczystych.

4. Adresaci szkolenia:

DZIAŁ CYWILNY

sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych

5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 40 w każdej edycji
7. Edycje, termin i miejsce:
Edycja A – C 7/A/15; apelacja białostocka
Edycja B – C 7/B/15; apelacja gdańska
Edycja C – C 7/C/15; apelacja katowicka
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Edycja D – C 7/D/15; apelacja krakowska
Edycja E – C 7/E/15; apelacja lubelska
Edycja F – C 7/F/15; apelacja łódzka
Edycja G – C 7/G/15; apelacja poznańska
Edycja H – C 7/H/15; apelacja rzeszowska
Edycja I – C 7/I/15; apelacja szczecińska
Edycja J – C 7/J/15; apelacja warszawska
Edycja K – C 7/K/15; apelacja wrocławska

w siedzibach sądów okręgowych lub apelacyjnych na obszarze danej apelacji,
terminy edycji zostaną podane po ich uzgodnieniu z poszczególnymi apelacjami
8. Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

DZIAŁ CYWILNY

9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty

S t r o n a | 23

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Nr szkolenia: C 8/15
2. Temat: Postępowanie nieprocesowe

Szkolenie poświęcone zostanie postępowaniu nieprocesowemu, w szczególności
zmianom w prawie spadkowym wprowadzanym ustawą z dnia 18 marca 2011 r.
o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw. W związku
z trwającym procesem legislacyjnym przewidującym kolejne zmiany w prawie
spadkowym dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe (druk 2707), w trakcie
szkolenie będą omówione także wprowadzone ewentualnie zmiany w tym zakresie.
Oprócz tematyki prawa spadkowego zajęcia będą obejmowały także zagadnienia
dotyczące praw rzeczowych. Konieczność przeprowadzenia szkolenia wynika ze
zgłaszanych potrzeb szkoleniowych przez podmioty do tego uprawnione. Tematyka
postępowania nieprocesowego była najczęściej wskazywana wśród zagadnień prawa
cywilnego.
3. Tematy szczegółowe:
Zapis windykacyjny.
Oświadczenie woli o odrzuceniu spadku bądź jego przyjęciu i jego skutki.
Zabezpieczenie spadku, spis inwentarza.
Postępowanie o zniesienie współwłasności, dział spadku i podział majątku
wspólnego.
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.

sędziowie orzekający w sprawach cywilnych w sądach rejonowych i okręgowych,
prokuratorzy prowadzący postępowanie na odcinku cywilnym
5. Liczba edycji: 3
6. Liczba uczestników: 60 w każdej edycji
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7. Edycje, termin, miejsce i limity:
Edycja A – C 8/A/15; 11-13 maja 2015 r. Dębe
Limity:
apelacja poznańska 14
apelacja rzeszowska 6
apelacja warszawska 19
apelacja wrocławska 16
prokuratorzy 5
Edycja B – C 8/B/15; 07-10 września 2015 r. Jastrzębia Góra
Limity:
apelacja białostocka 13
apelacja gdańska 27
apelacja szczecińska 15
prokuratorzy 5
Edycja C – C 8/C/15; 05-07 października 2015 r. Dębe
Limity:
apelacja katowicka 16
apelacja krakowska 15
apelacja lubelska 10
apelacja łódzka 14
prokuratorzy 5
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych

DZIAŁ CYWILNY

9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: C 9/15
2. Temat: Czas pracy - wybrane zagadnienia

Zgodnie z założeniami do harmonogramów z lat poprzednich, a także w odpowiedzi
na liczne postulaty sędziów zgłaszane w ankietach ewaluacyjnych oraz przez
podmioty uprawnione w ramach propozycji szkoleń na rok 2015, realizowany będzie
blok tematyczny poświęcony szczególnym regulacjom czasu pracy niektórych grup
zawodowych.

Z

uwagi

na

bardzo

duże

zainteresowanie

środowiska

oraz

przeszkolenie z tego tematu niewystarczającej grupy sędziów kontynuowany będzie
temat dotyczący czasu pracy kierowców. W związku z nowelizacją Kodeksu pracy,
która weszła w życie 23 sierpnia 2013 r. omówione zostaną pojawiające się
w praktyce orzeczniczej problemy związane ze stosowaniem przepisów dotyczących
przedłużonego okresu rozliczeniowego.
3. Tematy szczegółowe:
Czas pracy kierowców – problemy praktyczne.
Czas pracy w godzinach nadliczbowych. Stosowanie przepisów dotyczących
przedłużonego okresu rozliczeniowego, rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych
w przedłużonym okresie rozliczeniowym, konsekwencje ustania stosunku pracy
w trakcie okresu rozliczeniowego.
Czas pracy w podróży służbowej. Zasady rozliczania podróży służbowych.
Aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego
dotyczące czasu pracy.
4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy w sądach wszystkich

DZIAŁ CYWILNY

szczebli, asystenci sędziego, prokuratorzy prowadzący postępowanie na odcinku
cywilnym
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 60
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7. Termin, miejsce i limity:
C 9/15; 15-18 czerwca 2015 r. Jastrzębia Góra
Limity:
apelacja białostocka 3
apelacja gdańska 6
apelacja katowicka 7
apelacja krakowska 5
apelacja lubelska 4
apelacja łódzka 5
apelacja poznańska 5
apelacja rzeszowska 3
apelacja szczecińska 3
apelacja warszawska 7
apelacja wrocławska 7
prokuratorzy 5
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych

DZIAŁ CYWILNY

9. Forma szkolenia: seminarium, warsztaty

S t r o n a | 27

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: C 10/15
2. Temat: Ubezpieczenia społeczne – wybrane zagadnienia

W
z

ramach

bloku

tematycznego

omówione

zostaną

aspektami

świadczenia

pracy

ubezpieczeniowymi

zagadnienia
poza

związane

granicami

kraju,

podleganiem ubezpieczeniom społecznym osób świadczących pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych, umorzeniem zaległych składek oraz dotyczące świadczeń
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Sesja szkoleniowa
poświęcona zostanie również ewentualnym zmianom w ustawie z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa oraz w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych. Powyższe zagadnienia omówione zostaną w nawiązaniu
do orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka.
3. Tematy szczegółowe:
Zaliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia za granicą.
Podleganie

ubezpieczeniom

społecznym

osób

świadczących

pracę

na

podstawie umów o dzieło i umów zlecenia.
Umorzenie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w świetle ustawy
z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu
nieopłaconych

składek

przez

osoby

prowadzące

pozarolniczą

działalność

(Dz.U. z 2012 r., poz. 1551).
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
– wybrane zagadnienia.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w sądach
wszystkich szczebli, asystenci sędziów, prokuratorzy prowadzący postępowanie na
odcinku cywilnym
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 60
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7. Termin, miejsce i limity:
C 10/15; 24-27 sierpnia 2015 r. Jastrzębia Góra
Limity:
apelacja białostocka 3
apelacja gdańska 6
apelacja katowicka 7
apelacja krakowska 5
apelacja lubelska 4
apelacja łódzka 5
apelacja poznańska 5
apelacja rzeszowska 3
apelacja szczecińska 3
apelacja warszawska 7
apelacja wrocławska 7
prokuratorzy 5
8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych

DZIAŁ CYWILNY

9. Forma szkolenia: seminarium
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1. Nr szkolenia: C 11/15
2. Temat: Prawo własności intelektualnej

W roku 2015 przewidziane jest wprowadzenie szkoleń z zakresu prawa własności
intelektualnej. Założeniem jest stworzenie szkoleń z zakresu prawa ochrony
własności intelektualnej, kompleksowo omawiających problemy prawne z tego
tematu, które obejmą około 100 sędziów specjalizujących się w orzekaniu
w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. Celem szkoleń będzie
kompleksowe zapoznanie sędziów specjalizujących się w orzekaniu w sprawach
z zakresu własności intelektualnej z pojawiającymi się w praktyce orzeczniczej
problemami

i

sposobami

ich

rozwiązywania

oraz

ujednolicenie

praktyki

w poszczególnych sądach. Stworzenie szkolenia, którego program w kolejnych
latach będzie dostosowywany do potrzeb praktyki, pozwoli utrzymać wysoki poziom
orzecznictwa. Przeszkolenie grupy sędziów umożliwi stworzenie specjalistów w tej
dziedzinie, którzy będą mogli w przyszłości służyć wiedzą i pomocą innym sędziom
w wypadku pojawienia się w ich praktyce orzeczniczej zagadnień związanych
z ochroną własności intelektualnej. Szkolenie planowane jest jako szkolenie
kontynuowane w kolejnych latach (po jednym zjeździe dwudniowym, w dwóch
edycjach w roku – w każdej edycji weźmie udział po 50 osób). Powtarzalność
zjazdów

w kolejnych

latach

pozwoli

orzecznikom

w

poszczególnych

sądach

zapoznawać się z bieżącymi problemami. Szkolenia skierowane do tej samej grupy
adresatów, będą mieć formę szkoleń dwudniowych, każde po 16 godzin lekcyjnych.
Uruchomiona platforma szkoleniowa Krajowej Szkoły pozwoli dodatkowo na
wymianę doświadczeń. Za jej pośrednictwem sędziowie będą mogli, używając forum
dyskusyjnego, na bieżąco dzielić się swoimi wątpliwościami i analizować trudne
przypadki. Najczęściej podejmowane na forum dyskusyjnym tematy będą miały

dla tej grupy sędziów. Zawartość merytoryczna szkoleń zostanie opracowana po
dokonaniu szczegółowej analizy potrzeb przeprowadzonej przez Dział Badań i Analiz
Ośrodka

Szkolenie

Ustawicznego

i

Współpracy

Międzynarodowej.

Analizując

potrzeby uwzględnione zostaną uwagi i stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości,
Sądu Najwyższego, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Urzędu Patentowego,
orzeczników, środowisk naukowych oraz organizacji

zbiorowego zarządzania

prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi.
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wpływ na decyzję o tematyce corocznych spotkań szkoleniowych organizowanych
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3.Tematy szczegółowe:
Prawo autorskie.
Prawa pokrewne prawu autorskiemu.
Prawo patentowe.
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia.
Znaki towarowe.
Wzory przemysłowe.
Szczególne

zagadnienia

z

zakresu

własności

intelektualnej

związane

z funkcjonowaniem Internetu.
Konwencje międzynarodowe i prawo unijne z zakresu prawa własności
intelektualnej.
Postępowanie przed sądami cywilnymi w sprawach z zakresu własności
intelektualnej.
4.Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekających w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej,
asystenci sędziów, prokuratorzy prowadzący postępowanie na odcinku cywilnym
5.Liczba edycji: 2
6.Liczba uczestników: 50 w każdej edycji
7.Edycje, zjazdy, termin, miejsce i limity:
Edycja I
Zjazd I – C 11/A/15; 22-24 kwietnia 2015 r. Dębe
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Limity:
apelacja katowicka 9
apelacja krakowska 8
apelacja lubelska 6
apelacja rzeszowska 3
apelacja warszawska 10
apelacja wrocławska 9
prokuratorzy 5
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Edycja II
Zjazd I – C 11/B/15; 21-24 września 2015 r. Jastrzębia Góra
Limity:
apelacja białostocka 6
apelacja gdańska 13
apelacja łódzka 10
apelacja poznańska 9
apelacja szczecińska 7
prokuratorzy 5
8.Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych podczas każdego zjazdu

DZIAŁ CYWILNY

9.Forma szkolenia: seminarium, warsztaty
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1. Nr szkolenia: C 12/15
2. Temat: Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej
Wydatkowanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej nakłada na
państwa

członkowskie

oraz

instytucje

unijne

szereg

obowiązków,

w

tym

odnoszących się do ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.
Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom szkolenia standardów ochrony
i

możliwych

podejmowanych

działań

w

celu

zapewnienia

tej

ochrony,

sprowadzających się do prowadzenia postępowań mających na celu odzyskanie
nieprawidłowo wydatkowanych środków.
3.Tematy szczegółowe:
Polityki

i

fundusze

UE

oraz

programy

oraz

ramy

operacyjne

współfinansowane

ze środków UE wdrażane w Polsce.
System

instytucjonalny

prawne

wdrażania

programów

operacyjnych.
Zasady rozliczania projektów unijnych.
Wpływ ustaleń kontroli/audytów instytucji zaangażowanych we wdrażanie
programów
i

operacyjnych,

Europejskiego

Trybunału

Instytucji

Audytowej,

Obrachunkowego

na

Komisji

Europejskiej

rozliczenia

Państwa

Członkowskiego z Komisją Europejską.
4.Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prokuratorzy
prowadzący postępowanie na odcinku cywilnym

DZIAŁ CYWILNY

5.Liczba edycji: 1
6.Liczba uczestników: 55
7. Termin, miejsce i limity:
C 12/15; 16-18 września 2015 r. Dębe
Limity:
apelacja białostocka 3
apelacja gdańska 6
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apelacja katowicka 6
apelacja krakowska 5
apelacja lubelska 3
apelacja łódzka 5
apelacja poznańska 4
apelacja rzeszowska 2
apelacja szczecińska 3
apelacja warszawska 7
apelacja wrocławska 6
prokuratorzy 5
8.Czas trwania szkolenia: 14-16 godz. lekcyjnych

DZIAŁ CYWILNY

9.Forma szkolenia: wykład, prezentacja
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SZKOLENIA Z ZAKRESU DZIEDZIN

DZIAŁ CYWILNY

POZAPRAWNYCH
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1.Nr szkolenia: C 13/15
2.Temat: Ekonomia i finanse dla sędziów

Dokonujący się rozwój wielu dziedzin życia, w szczególności ekonomii i gospodarki
stawia przed sędziami nowe wyzwania. Problematyka ekonomiczna pojawia się
coraz częściej w sprawach rozpoznawanych przez sądy, zaś stopień zawiłości tych
spraw jest coraz większy. W opiniach i raportach organizacji pozarządowych
pojawiają się sygnały o prowadzeniu przez sędziów spraw gospodarczych w sposób
przewlekły i niekompetentny. Wynikać to może z niedostatecznego przygotowania do
prowadzenia tego typu spraw i niewystarczającej wiedzy z takich dziedzin jak
ekonomia, finanse i rachunkowość. Osoby zajmujące się tymi kategoriami spraw
powinny

mieć

możliwość

uzyskania

dodatkowych

kompetencji.

Wychodząc

naprzeciw powyższym potrzebom zostanie stworzony system szkoleń maksymalnie
dostosowany do potrzeb orzeczniczych sędziów. Nowy moduł szkoleniowy powstanie
przy współpracy sędziów i ekspertów z zakresu ekonomii i finansów. Zakres
szkolenia

obejmować

będzie

zagadnienia

z zakresu

rachunkowości

w przedsiębiorstwach, czytania oraz interpretacji dokumentów finansowych. Zajęcia
odbywać się będą w formie warsztatów i prowadzone będą metodą casusową. Przed
opracowaniem programu zostanie powołany zespół ekspertów, którego zadaniem
będzie przygotowanie sylabusów do poszczególnych zagadnień (w tym casusu
z możliwymi komplikacjami stanu faktycznego). Założeniem jest, że eksperci będą
również

wykładowcami.

Zakładając

kompleksowość

szkolenia

pozostawiona

zostanie pewna swoboda zespołowi ekspertów w zakresie uzupełniania wskazanych
zagadnień, jak również w zakresie propozycji, co do czasu potrzebnego na realizację
poszczególnych tematów. Założeniem jest zorganizowanie docelowo trzyzjazdowego

Zajęcia prowadzić będą równolegle sędzia i ekonomista. W 2014 r. przeprowadzone
zostały szkolenia pilotażowe w ramach czterech zjazdów w siedzibach wybranych
sądów okręgowych.
3.Tematy szczegółowe:
Zwolnienie

od

kosztów

sądowych

–

ocena

stanu

majątkowego

przedsiębiorstwa, niewypłacalność, utrata płynności finansowej.
VAT i jego rejestracja.
Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu w trybie 299 ksh.
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Możliwość zawarcia układu i jego realizacji.
Podstawy do zgłoszenia upadłości.
Tezy postanowień dowodowych dotyczących powołania opinii biegłego
z zakresu finansów.
Gwarancje bankowe.
Ubezpieczenia gospodarcze.
4.Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego,
rodzinnego i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach wszystkich
szczebli, asystenci sędziów
5.Liczba edycji: 1
6.Liczba uczestników: 60
7.Zjazdy, termin, miejsce i limity:
Zjazd I – C 13/A/15; 08-11 czerwca 2015 r. Jastrzębia Góra
Zjazd II – C 13/B/15; 28-30 września 2015 r. Dębe
Zjazd III – C 13/C/15; 26-28 października 2015 r. Dębe
Limity:
apelacja białostocka 3
apelacja gdańska 7
apelacja katowicka 8
apelacja krakowska 6
apelacja lubelska 4
apelacja łódzka 6

apelacja rzeszowska 3
apelacja szczecińska 4
apelacja warszawska 7
apelacja wrocławska 7
8.Czas trwania szkolenia: 48 godz. lekcyjnych (16 godzin podczas każdego
zjazdu)
9.Forma szkolenia: seminarium, warsztaty
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II.DZIAŁ KARNY
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SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PO OBJĘCIU
PIERWSZEGO STANOWISKA
SĘDZIOWSKIEGO
1. Numer szkolenia: K 1/15
2. Temat

szkolenia:

Szkolenia

dla

sędziów,

którzy

objęli

stanowisko

sędziowskie po raz pierwszy

Stosownie do treści art. 82 a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych. (Dz.U. 2001, nr. 98, poz. 1070) po objęciu pierwszego
stanowiska sędziowskiego sędzia odbywa trzymiesięczne szkolenie
metodyki pracy sędziego, organizowane przez Krajową Szkołę

z zakresu

Sądownictwa

i Prokuratury. Tematyka szkolenia skierowana jest do osób powołanych na urząd
sędziego bez doświadczenia orzeczniczego. Celem tego modułu jest zapoznanie tej
grupy z metodyką pracy sędziego, przedstawienie warsztatu pracy, prawidłowego
stosowania procedur, prowadzenia rozpraw oraz kształtowania właściwych postaw,
odpowiadających konstytucyjnej gwarancji prawa do rozpoznania spraw przez
niezawisłego sędziego.
Program szkolenia będzie realizowany w trakcie trzech zjazdów dla tej samej grupy
uczestników. Podczas całego szkolenia zostanie zrealizowanych 75 godzin zajęć,
w systemie: pierwszy zjazd 19 – godzin, kolejne dwa zjazdy po 28 godzin,
w ośrodkach szkoleniowych Krajowej Szkoły.
Zajęcia zjazdowe zaplanowano w trzech terminach.

karnego, w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego
i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych zaś problematyka nań omawiana
będzie 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.
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Po pierwszym zjeździe uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa
składająca się z sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa karnego weźmie
udział w zjazdach II i III organizowanych przez Dział Karny, które to zajęcia będą
miały charakter praktyczny, zawierający przede wszystkim elementy metodyki pracy
sędziego w sprawach karnych.
Druga grupa składająca się z sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa
cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń
społecznych weźmie udział w zjazdach II i III organizowanych przez Dział Cywilny.
3. Tematy szczegółowe:
Zjazd A (I zjazd wspólny dla cywilistów i karnistów)
Etyka i godność urzędu sędziowskiego.
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów.
Komunikacja z elementami autoprezentacji.
Sposoby radzenia sobie ze stresem. Zarządzanie czasem.
Koszty sądowe w postępowaniu cywilnym. Koszty procesu postępowaniu
karnym.
Zjazd B (II zjazd)
Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym (kontrola odwoławcza
decyzji wydawanych w postępowaniu przygotowawczym oraz czynności sądu
w postępowaniu przygotowawczym poza kontrolą odwoławczą).
Wstępne czynności przed sądem I instancji i przygotowanie do rozprawy
głównej.
Przebieg rozprawy głównej; wyrokowanie.
Zarys problematyki dotyczącej wymierzania kary łącznej i orzekania wyroku
łącznego.

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).
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Podstawy prawne i medyczne dopuszczenia dowodu z opinii psychiatrycznej
w toku procesu i

konsekwencje związane z ograniczeniem oraz zniesieniem

poczytalności.
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.
Zjazd C (III zjazd)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia.
Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Wybrane

zagadnienia

z

zakresu

prawa

karnego

wykonawczego,

ze

szczególnym uwzględnieniem właściwości sądu i udziału stron i innych osób
w posiedzeniach.
Uregulowania

prawne

dotyczące

biegu

spraw,

obiegu

dokumentów

i sprawności postępowania wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 38 poz.249) regulamin urzędowania sądów
powszechnych i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości Nr 81/03 z dnia 12 grudnia
2003 r. z późn. zm. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów
sądowych oraz innych działów administracji sądowej.
Przestępstwa popełniane przy użyciu techniki komputerowej i systemów
informatycznych,

dowody

elektroniczne

i

sposoby

zabezpieczania

ich

w postępowaniu karnym wraz z oceną wartości dowodowej.
Ekspertyza toksykologiczna. Alkohole i środki podobnie działające do
alkoholu,

ocena

stanu

trzeźwości

w

chwili

zdarzenia,

badanie

zawartości

analizatorami, próba krwi, interpretacja wyników pomiaru przy uwzględnieniu
materiału pobranego ze zwłok, badania retrospektywne, prospektywne. Środki

badawcze i ocena wpływu tych środków na stan świadomości.
Wybrane zagadnienia z zakresu przestępczości gospodarczej, w szczególności
rodzaje przestępstw na szkodę wierzycieli, pozorna upadłość, ocena stanu
niewypłacalności i jej wpływ na upadłość podmiotu, przestępstwa związane z emisją
i obiegiem weksli, przestępstwa popełniane przez syndyków i likwidatorów masy
upadłościowej.
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Dowody wykorzystywane w postępowaniu karnym służące identyfikacji osób
w oparciu o ekspertyzę fonoskopijną, zapisy wideo rejestrujące, ślady
daktyloskopijne i inne nowoczesne techniki wykrywcze.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sprawach karnych, którzy objęli stanowisko sędziowskie po
raz pierwszy.
5. Ilość edycji:
2 /druga edycja będzie realizowana w drugiej połowie 2015 roku względem osób
które zostaną powołane do tego czasu na urząd sędziego bez doświadczenia
orzeczniczego/.
6. Ilość uczestników:
Ilość adresatów zostanie ustalona po wskazaniu ich przez Prezesów poszczególnych
Sądów Apelacyjnych i następnie po pierwszej edycji dokonany zostanie podział na
sędziów skierowanych do orzekania w sprawach karnych i cywilnych.
7. Zjazdy i termin:
Zjazd A (zjazd I) 15-18 marca 2015r. Dębe (K 1/A/15),
Zjazd B (zjazd II) 12-16 kwietnia 2015r. Dębe (K 1/B/15),
Zjazd C (zjazd III) 24-28 maja 2015r. Jastrzębia Góra (K1 /C/15).
8. Czas trwania: łącznie 75 godzin lekcyjnych.

Ponadto każdy z uczestników szkolenia będzie miał obowiązek ukończenia
co najmniej czterech kursów

e-learningowych. Kursy podzielone są na lekcje po

ok. 20 min. każda, zgrupowane w kilkusekcyjne moduły. Każdy moduł rozpoczyna
i kończy krótki test. Wyniki testów umożliwiają weryfikację stopnia opanowania
wiedzy. Po ukończeniu szkolenia, czyli po przejściu wszystkich lekcji i zdaniu testów
w przynajmniej 80% modułów szkolenia – uczestnik dopiero otrzyma certyfikat.

S t r o n a | 44

DZIAŁ KARNY

9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty.

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Dla sędziów orzekających w sprawach karnych w ramach szkoleń e-learningowych
przygotowano następujące moduły szkoleniowe:
Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Mediacje.
Komunikacja interpersonalna.
Sztuka autoprezentacji.
Wystąpienia publiczne i medialne.
Komunikacja w mediach.
Przestępstwa komputerowe - metodyka prowadzenia postępowań.
Wypadki drogowe - problematyka postępowania przygotowawczego
i sądowego.
Rachunkowość w prawie gospodarczym.
Piramidy finansowe w kontekście przestępstwa prowadzenia działalności na

DZIAŁ KARNY

rynku finansowym bez zezwolenia.
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SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA
1. Numer szkolenia: K 2/15
2. Temat: Szkolenia z zakresu ochrony praw człowieka i systemu konwencyjnego
(Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku)

W 2015 roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczyna nowy etap
szkoleń systemowych z zakresu ochrony praw człowieka i systemu konwencyjnego
- szkolenia skierowane do sędziów specjalistów. Będą one miały charakter szkoleń
ogólnokrajowych, wyjazdowych, dwudniowych (łącznie 12-15 godzin), prowadzonych
w formie zajęć warsztatowych z wybranych zagadnień związanych z orzecznictwem
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Szczegółowy dobór zagadnień będzie
opracowany odrębnie dla sędziów orzekających

w sprawach karnych i sędziów

orzekających w sprawach cywilnych, w konsultacji z Pełnomocnikiem Rządu do
spraw

Postępowania

Przewodniczącym

przed

polskiej

Europejskim

sekcji

w

Trybunałem

Trybunale

oraz

Praw

Wydziałem

Człowieka,
do

Spraw

Postępowania przed ETPCz w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednym
z wykładowców ma w założeniu być prawnik zatrudniony w Europejskim Trybunale
Praw Człowieka w Strasburgu, w celu przekazania optyki Trybunału, zaś pozostali
to praktycy, którzy stykają się z problematyką praw człowieka w codziennej pracy.
Sędziowie- konsultanci będą to osoby, które mają służyć pomocą kolegom - sędziom
w zakresie prawa europejskiego, tzn. zarówno ze standardów Rady Europy jak
i prawa unijnego. KSSiP rozpocznie drugi etap szkoleń systemowych z prawa
unijnego na dalszym etapie. W 2015 roku specjalistyczne szkolenia systemowe w
zakresie ochrony praw człowieka rozpoczną sędziowie - konsultanci wskazani przez

Pierwsze szkolenie sędziów – konsultantów w gronie 50-60 osób odbędzie się
w Ośrodku Szkoleniowym KSSiP w Dębem na przełomie września i października
2015 roku.
Ponadto KSSiP będzie kontynuowała szkolenia „ogólne” z zakresu ochrony praw
człowieka

skierowane

do

wszystkich

sędziów

sądów

powszechnych

oraz

prokuratorów i asesorów prokuratury, jednakże od 2015 roku będą one również
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miały charakter ogólnokrajowy, wyjazdowy, zaś w zakresie metodologii większy
nacisk zostanie położony na formę warsztatową. Podobnie jak dotychczas szkolenia
te będą skierowane odrębnie do sędziów orzekających w sprawach karnych
i prokuratorów oraz odrębnie do sędziów orzekających w sprawach cywilnych
i składać się będą z bloku 8-godzinnego realizowanego przez dwóch wykładowców.
Tematyka, podobnie jak w

latach poprzednich, koncentrować się będzie na

zagadnieniach związanych z prawem do sądu.
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.
osób

pozbawionych

wolności

(warunki

pobytu

w

jednostkach

penitencjarnych, cenzura korespondencji, kontakt ze światem zewnętrznym, prawo
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: 1
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6. Liczba uczestników: 50 osób
7. Termin: 16 – 17 lutego 2015 Kraków
8. Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych

DZIAŁ KARNY

9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: K 3/15
2. Temat:

Konsekwencje

członkostwa

w

Unii

Europejskiej

dla

praktyki

orzeczniczej sędziów i pracy prokuratorów

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

sądy

powszechne,

w multicentrycznym

z

podstawami

systemie

prawnym,

funkcjonowania

prawa

konsekwencjami

polskiego

bezpośredniej

skuteczności i pierwszeństwa prawa unijnego w rozpoznawanych sprawach. Będą
realizowane w ramach 4 szkoleń jednodniowych prowadzonych w miastach
będących siedzibami sądów apelacyjnych, z założeniem iż w latach kolejnych
zostaną przeprowadzone w pozostałych apelacjach.
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: 4
edycja A (K3/A/15) - szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego

edycja B (K3/B/15) - szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Krakowie, dla apelacji krakowskiej;
edycja C (K3/C/15) - szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Szczecinie, dla apelacji szczecińskiej;
edycja D (K3/D/15) - szkolenie jednodniowe, w siedzibie Sądu Apelacyjnego
w Warszawie, dla apelacji warszawskiej.

S t r o n a | 49

DZIAŁ KARNY

w Gdańsku, dla apelacji gdańskiej;

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

6. Liczba uczestników: 40 osób
7. Czas trwania: 7 – 8 godzin lekcyjnych

DZIAŁ KARNY

8. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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1. Numer szkolenia: K 4/15
2. Temat

szkolenia:

Nowy

sądowego w świetle

model

postępowania

przygotowawczego

przepisów ustawy o zmianie

ustawy –

oraz

Kodeks

postępowania karnego i niektórych innych ustaw

Opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw, który został
przyjęty i uchwalony przez Sejm i Senat oraz podpisany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej, zakłada daleko idące zmiany. Odnoszą się one do 215 przepisów
k.p.k., zaś o skali i stopniu skomplikowania zagadnienia świadczy to, że
w odniesieniu do samej noweli k.p.k. wprowadzono 17 przepisów przejściowych.
Nowela ta ma charakter fundamentalny, a niektóre zmiany w sposób zasadniczy
modyfikują model polskiego procesu karnego, tak więc jak się wydaje, nie ma
możliwości „wejścia” w nową rzeczywistość prawną jakiegokolwiek prokuratora lub
sędziego, który wstępnie nie zostanie przygotowany w ramach szkoleń do „nowej”
pracy.
W tej sytuacji Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z dniem 10 lutego 2014
roku przystąpiła do realizacji szkoleń uznając, iż koniecznym jest przeszkolenie,
co

do

zasady, wszystkich sędziów

orzekających w sprawach

karnych

oraz

prokuratorów. Uznano za zasadne organizowanie szkoleń w miastach będących
siedzibami sądów i prokuratur okręgowych. Biorąc natomiast pod uwagę datę
wejścia w życie zasadniczej części przepisów (1 lipca 2015 roku) szkolenia zostały
rozłożone na 18 miesięcy [luty 2014 – czerwiec 2015 roku].
Zostało powołanych jedenaście zespołów ekspertów składających się z trzech osób
z kręgu sędziów i prokuratorów jak również przedstawicieli Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Karnego, którzy dążąc do ujednolicenia treści szkolenia, będą prowadzili

174 zjazdów w miastach będących siedzibami sądów okręgowych oraz prokuratur
okręgowych.

Każdorazowo

w

szkoleniu

będzie

mogło

uczestniczyć

ok. 60 – 70 osób (w zależności od wielkości sal, w których odbędą się zajęcia).
Szkolenia są prowadzone w ramach 16 godzin lekcyjnych z podziałem na dwa dni
szkoleniowe, jeden po drugim. Uzupełnieniem tej części będzie możliwość realizacji
dodatkowo ośmio godzinnych szkoleń jednodniowych, w tych okręgach, gdzie taka
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potrzeba zostanie zgłoszona. Szkolenia ośmio godzinne zostaną sprofilowane
z podziałem na trzy oddzielne grupy tj. sędziów orzekających w sprawach karnych
w I instancji [oraz asystentów tych sędziów], sędziów orzekających w ramach II
instancji oraz prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratorów.
W ten sposób możliwe będzie kompleksowe przeszkolenie wszystkich adresatów.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku obsadzonych pozostaje 6216 etatów
prokuratorskich oraz asesorskich prokuratury a także 3892 etatów sędziowskich
w pionie karnym. Łącznie daje to liczbę 10 108 sędziów orzekających w sprawach
karnych oraz prokuratorów i asesorów prokuratury. Z uwagi na to, iż szkolenia
te powinny

być

adresowane

również

do

asystentów

sędziów

orzekających

w sprawach karnych (1172) oraz asystentów prokuratorów (177), docelową grupę
podlegającą szkoleniu stanowi łącznie 11 457 osób.
Ponadto Krajowa Szkoła udostępniła na swojej stronie internetowej materiały
szkoleniowe, które każdy z uczestników może pobrać drogą elektroniczną.
Szczegółowa informacja w tej kwestii jest przekazana przed rozpoczęciem szkoleń.
3. Tematy szczegółowe:
Istota zmiany modelu procesu karnego.
Postępowanie przygotowawcze – rozwiązania istotnie modyfikujące jego istotę
i przebieg.
Postępowanie przed sądem pierwszej instancji, z uwzględnieniem specyfiki
trybów szczególnych procesu karnego.
Postępowanie odwoławcze, nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowania
po uprawomocnieniu się orzeczenia.
4. Adresaci szkolenia:

oraz asystenci sędziów i asystenci prokuratorów.
5. Liczba edycji:
56 edycji szkoleń 16 – godzinnych,
157 edycji szkoleń 8-godzinnych.
Tak samo jak w roku 2014 poszczególne edycje będą realizowane w miastach
będących siedzibami sądów okręgowych i prokuratur okręgowych. Liczba edycji
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w danym okręgu została dostosowana do liczby zatrudnionych sędziów orzekających
w sprawach karnych, prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów sędziów
i asystentów prokuratorów.
6. Liczba

uczestników:

60

–

70

osób

(w

zależności

od

wielkości

udostępnionych sal).
7. Czas trwania:
I zjazd: dwa dni szkoleniowe -16 godzin lekcyjnych
II zjazd: jeden dzień szkoleniowy – 8 godzin lekcyjnych ( jego przeprowadzenie
będzie uzależnione od potrzeb zgłoszonych przez uczestników)

DZIAŁ KARNY

8. Forma szkolenia: wykłady i seminarium
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1. Numer szkolenia: K 5/15
2. Temat szkolenia: Istotne zmiany kodeksu karnego i kodeksu karnego
wykonawczego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
i niektórych innych ustaw

Złożony do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
i niektórych innych ustaw przewiduje daleko idące zmiany, zaś przebieg procesu
legislacyjnego pozwala przypuszczać, iż ustawa zostanie przyjęta jeszcze w roku
bieżącym, z datą wejścia w życie zmian z dniem 1 lipca 2015 roku. W związku
z powyższym koniecznym będzie przeszkolenie możliwie jak największej ilości
prokuratorów oraz sędziów orzekających w sprawach karnych. Biorąc pod uwagę,
by szkolenia nie

powodowały utrudnień komunikacyjnych dla uczestników

i jednocześnie mogły dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, założono ich
realizację w miastach będących siedzibami sądów i prokuratur apelacyjnych.
Zakłada się organizację odrębnych szkoleń dla prokuratorów i dla sędziów w każdej
z jedenastu apelacji w grupach 50-60 osobowych, rekrutujących się spośród
przewodniczących wydziałów karnych i wizytatorów z zakresu prawa karnego
w sądach, a także z grona prokuratorów rejonowych i okręgowych oraz naczelników
wydziałów prokuratur wszystkich szczebli, wskazanych przez ich przełożonych.
Zakłada się utworzenie czterech dwuosobowych zespołów ekspertów wyłonionych
z kręgu sędziów i prokuratorów, którzy po odbyciu spotkań z przedstawicielami
Komisji

Kodyfikacyjnej

Prawa

Karnego

oraz

przeprowadzeniu

szkolenia

wewnętrznego, dążąc do ujednolicenia treści szkolenia i wykładni przepisów, będą
prowadzili zajęcia z sędziami i prokuratorami, mając na uwadze jednocześnie to,
że ci w przyszłości mogliby być, po spełnieniu warunków i pozytywnym
zaopiniowani przez Radę Programową, wykładowcami dla dalszych odbiorców.

roku, przyjęto iż szkolenia rozpoczną się z początkiem 2015 roku i realizowane będą
w ramach 8 godzin lekcyjnych każde.
Ponadto Krajowa Szkoła zakłada udostępnienie na swojej stronie internetowej
materiałów szkoleniowych w postaci artykułów odnoszących się do nowelizacji
kodeksu karnego opublikowanych w ukazujących się na rynku wydawniczym
periodykach prawniczych, które każdy z uczestników będzie mógł pobrać drogą

S t r o n a | 54

DZIAŁ KARNY

Licząc się z datą wejścia w życie zasadniczej części przepisów z dniem 1 lipca 2015

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

elektroniczną. Szczegółowa informacja w tej kwestii zostanie przekazana przed
rozpoczęciem szkoleń.
Kolejnym działaniem będzie przygotowanie oraz przekazanie uczestnikom szkoleń
zeszytów Kwartalnika KSSiP poświęconych zmianom w prawie karnym materialnym
oraz wykonawczym.
3. Tematy szczegółowe:
Tematy szczegółowe zostaną doprecyzowane po uchwaleniu przepisów ustawy
w ostatecznym kształcie, przy czym analizując projektowaną skalę zmian w k.k.
w wersji skierowanej pod głosowanie Sejmu, zakładane są w wersji roboczej,
następujące tematy szczegółowe:
Zagadnienia związane ze zmianą w zakresie struktury orzekania kar,
środków karnych i zabezpieczających.
Zasady stosowania i wykonania środków probacyjnych określone w kodeksie
karnym.
Zmiany przepisów części szczególnej kodeksu karnego.
Zmiany przepisów kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego skarbowego
i innych ustaw.
Zmiany w postępowaniu karnym wykonawczym.
4. Adresaci szkolenia:
prokuratorzy i sędziowie orzekający w sprawach karnych.
5. Liczba edycji: 22
jednodniowe szkolenia dla sędziów będą realizowane w 11 miastach będących
siedzibami sądów apelacyjnych :
(K5/A-S/15)

- w siedzibie

Sądu Apelacyjnego

w Białymstoku,

dla apelacji białostockiej;
edycja B (K5/B-S/15) - w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
dla apelacji gdańskiej;
edycja C (K5/C-S/15) - w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
dla apelacji katowickiej;
edycja D (K5/D-S/15) - w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
dla apelacji krakowskiej;
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edycja E (K5/E-S/15) - w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
dla apelacji lubelskiej;
edycja F (K5/F-S/15) - w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
dla apelacji łódzkiej;
edycja G (K5/G-S/15) - w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
dla apelacji poznańskiej;
edycja H (K5/H-S/15) - w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie,
dla apelacji rzeszowskiej;
edycja I (K5/I-S/15) - w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
dla apelacji szczecińskiej;
edycja J (K5/J-S/15)- w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
dla apelacji warszawskiej;
edycja K (K5/K-S/15) - w siedzibie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
dla apelacji wrocławskiej
oraz –
dla prokuratorów w 11 miastach będących siedzibami prokuratur apelacyjnych :
edycja A (K5/A-P/15) - w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej
w Białymstoku,

dla apelacji białostockiej;

edycja B (K5/B-P/15) - w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku,
dla apelacji gdańskiej;
edycja C (K5/C-P/15) - w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej
w Katowicach, dla apelacji katowickiej;
edycja D (K5/D-P/15) - w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,
dla apelacji krakowskiej;
edycja E (K5/E-P/15) - w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie,
dla apelacji lubelskiej;
edycja F (K5/F-P/15) - w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi,
dla apelacji łódzkiej;

dla apelacji poznańskiej;
edycja H (K5/H-P/15) - w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie,
dla apelacji rzeszowskiej;
edycja I (K5/I-P/15) - w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie,
dla apelacji szczecińskiej;
edycja J (K5/J-P/15) - w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie,
dla apelacji warszawskiej;
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edycja K (K5/K-P/15) - w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej
we Wrocławiu, dla apelacji wrocławskiej.
6. Liczba uczestników: 50 – 60

osób (w zależności od pojemności sal

wykładowych)
7. Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych

DZIAŁ KARNY

8. Forma szkolenia: wykłady i seminarium
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1. Numer szkolenia: K 6/15
2. Temat szkolenia: Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach
katastrof i zdarzeń o charakterze terrorystycznym - wypadek lotniczy

W październiku 2012 roku zorganizowano, w dwóch edycjach, szkolenie dla łącznej
grupy 100 prokuratorów, w trakcie którego 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 roku 2013, tej samej grupie prokuratorów, przedstawiono
problematykę

dotyczącą

przygotowawczego

tak

zabezpieczenia
by

były

dowodów

zachowane

dla

potrzeb

postępowania

jednolite

zasady

postępowania

w odniesieniu do podejmowanych działań z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki
postępowania przy poszczególnych rodzajach katastrof. Nacisk położono na
praktyczne

pokazanie

specyfiki

oględzin

tego

typu

miejsc.

Zostały

nadto

przeprowadzone zajęcia z odpowiednio przygotowanym psychologiem na temat
traumatycznych aspektów czynności procesowych wykonywanych na miejscu
takich zdarzeń.
Zagadnienia dotyczące wypadku lotniczego, opracowane wspólnie z Państwową
Komisją Badania Wypadków Lotniczych, zostały podzielone na dwie części. W roku
2014

omówiona

została

problematyka

dotycząca

aspektów

postępowania

w przypadku zaistnienia wypadku lotniczego w tym współpraca z Państwowa
Komisją

Badania

Wypadków

Lotniczych

podczas

prowadzenia

postępowań

przygotowawczych w sprawach zdarzeń lotniczych. W roku przyszłym nacisk
zostanie położony na praktyczny aspekt pracy prokuratora na miejscu zdarzenia.
Planowana jest symulacja oględzin na miejscu zdarzenia wypadku lotniczego – ich
prowadzenie, zabezpieczenie dowodów i sposób ich przechowywania.

Lotniczych.
3. Tematy szczegółowe:
Miejsce zdarzenia – oględziny wraku statku powietrznego – zajęcia praktyczne
w hangarze.
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Miejsce zdarzenia – organizacja pracy na miejscu zdarzenia – działania
poszczególnych

służb

(kolejność

i

zakres

czynności,

koordynacja

prac,

dokumentacja).
Metody identyfikacji i zabezpieczania informacji na miejscu dużego wypadku,
w tym położenie poszczególnych ciał, szczątki statku powietrznego rozrzucone na
dużej powierzchni.
Organizacja brefingów dla mediów – przekazywanie informacji dotyczących
wypadku – realizacja pomocy rodzinom i ofiarom wypadków lotniczych w zakresie
dostępu do informacji.
Specyfika zabezpieczenia dowodów na miejscu wypadku lotniczego – dowody
ulotne i trwałe.
Analiza dokumentów operacyjnych podmiotu lotniczego – operator CA,
operator GA, organizacje obsługowe certyfikowane i niecertyfikowane + ćwiczenia
praktyczne na wybranych przykładach.
Analiza dokumentacji członka personelu lotniczego.
Analiza dokumentacji statku powietrznego.
Analiza problematyki nadzoru nad działalności lotniczą.
„Badania niszczące” – koordynacja działań, organizacja wspólnego badania
w tym przygotowanie programu prób i sposobu dokumentowania przeprowadzonych
badań, udział w badaniu przedstawicieli podmiotów zaangażowanych.
4. Adresaci szkolenia: prokuratorzy i asesorzy prokuratury
5. Liczba edycji: 2
6. Liczba uczestników: 50 osób
7. Edycje i termin:
edycja A (K6/A/15) – luty - marzec 2015r – Dębe
edycja B (K6/B/15) – wrzesień 2015r.- Dębe
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8. Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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Numer szkolenia: K 7/15
1. Temat szkolenia: Udział prokuratora i przysługujące mu środki prawne
w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego

Od

roku

2013

prowadzone

są

szkolenia

z

zakresu

prawa

cywilnego

i administracyjnego dotyczące metodyki pracy prokuratora. W roku bieżącym
szczególna

uwaga

zostanie

poświęcona

problematyce

dotyczącej

udziału

prokuratora w postępowaniu z zakresu prawa cywilnego. Omówieniu będą podlegały
zagadnienia, z którymi spotykają się prokuratorzy prowadzący postępowania na
odcinku cywilnym w prokuraturach wszystkich szczebli. Szkolenia niniejsze, w celu
umożliwienia

wzięcia

w

nich

udziału

jak

najszerszej

grupie

uczestników,

są realizowane jako szkolenia jednodniowe we wszystkich apelacjach, co pozwoli na
ujednolicenie praktyki prokuratorskiej w całym kraju. Ponadto uwzględniona
została prośba skierowana przez Prokuratora Generalnego w piśmie z dnia
13 czerwca 2013 r. dotycząca ujęcia jako adresatów szkoleń, które dotychczas były
skierowane jedynie do sędziów orzekających w sprawach cywilnych, rodzinnych,
pracy i ubezpieczeń społecznych także prokuratorów z odcinka pozakarnego, którzy
zajmują się problematyką z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Co istotne
z punktu widzenia prokuratorów zajmujących się tą problematyką, od roku 2014
mają oni możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Dział
Cywilny Krajowej Szkoły adresowanych do sędziów orzekających w sprawach
cywilnych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, na które zostaną
przyznane prokuratorom apelacyjnym limity miejsc szkoleniowych.
3. Tematy szczegółowe:
Nieważność bezwzględna czynności prawnych, z powodu ich sprzeczności
z

prawem

oraz

z

zasadami

współżycia

społecznego

i

pozorności

Obejście prawa, pozorność czynności prawnej. Przedmiot konwersji nieważnej
czynności

prawnej.

Wpływ

wady

prawnej

na

ważność

umowy.

Wadliwość czynności prawnych dotycząca: wzruszalności (art. 84–88 k.c.),
bezskuteczności zawieszonej (art. 18 § 1 k.c., art. 103 § 1 k.c., art. 520 k.c.)
i bezskuteczności względnej (art. 59 k.c., 527 k.c., 916 k.c., 1024 k.c.).
Zabezpieczenie powództwa.
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z uwzględnieniem zagadnień dotyczących umowy sprzedaży i kredytu.
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Praktyczne sporządzanie projektów pism procesowych w ww. przedmiocie
(czynności poprzedzające wniesienie pozwu przez prokuratora, podstawy
prawne powództwa prokuratora, żądanie pozwu, wnioski i pisma procesowe,
w tym wniosek o zabezpieczenie powództwa).
4. Adresaci szkolenia: prokuratorzy oraz asesorzy prokuratury
5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 50
7. Edycje i terminy:
edycja A (K7/A/15) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku, dla apelacji białostockiej;
edycja B (K7/B/15) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, dla apelacji gdańskiej;
edycja C (K7/C/15) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, dla apelacji katowickiej;
edycja D (K7/D/15) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, dla apelacji krakowskiej;
edycja E (K7/E/15) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, dla apelacji lubelskiej;
edycja F (K7/F/15) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, dla apelacji łódzkiej;
edycja G (K7/G/15) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, dla apelacji poznańskiej;
edycja H (K7/H/15) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, dla apelacji rzeszowskiej;
edycja I (K7/I/15) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą

edycja J (K7/J/15) – szkolenie jednodniowe, w mieście będącym siedzibą
Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, dla apelacji warszawskiej;
edycja K (K7/K/15) – 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, praca na kazusach
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Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, dla apelacji szczecińskiej;
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1. Numer szkolenia: K 8/15
2. Temat szkolenia: Ekonomia i finanse w prawie gospodarczym

Dział Karny organizował w latach 2010-2011 szkolenia dotyczące metodyk
prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa gospodarcze, które
spotkały się z wysoką oceną, zainteresowaniem i nadziejami na ich kontynuacje.
W roku akademickim 2013/2014 zorganizowane zostały studia podyplomowe dla
sędziów i prokuratorów z zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej
i skarbowej, zainteresowanie

którymi było bardzo duże i płynęły sygnały

o konieczności prowadzenia dalszych takich szkoleń. Analiza zgłaszanych potrzeb
szkoleniowych jak i dokonującego się rozwoju ekonomii i gospodarki, prowadzi
do wniosku o konieczności organizacji szkoleń o tematyce ekonomicznej. Tym
bardziej, że tematyka ta pojawia się coraz częściej w sprawach rozpoznawanych
przez sądy, zaś stopień ich zawiłości jest coraz większy. W opiniach i raportach
organizacji pozarządowych pojawiają się sygnały o prowadzeniu przez prokuratorów
i sędziów spraw gospodarczych w sposób przewlekły i niekompetentny. Wynikać to
może

z

niedostatecznego

przygotowania

do

prowadzenia

tego

typu

spraw

i niewystarczającej wiedzy z takich dziedzin jak ekonomia, finanse i rachunkowość.
Osoby zajmujące się tymi kategoriami spraw powinny mieć możliwość uzyskania
dodatkowych kompetencji. Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom zostanie
stworzony system szkoleń maksymalnie dostosowany do potrzeb prokuratorów
i

sędziów.

Nowy

moduł

szkoleniowy

powstanie

przy

współpracy

sędziów,

prokuratorów i ekspertów z zakresu ekonomii i finansów. Zakres szkolenia
obejmować będzie zagadnienia z zakresu rachunkowości w przedsiębiorstwach,
czytania

oraz interpretacji

podatkowych,

które

dokumentów

wykorzystywane

finansowych,

będą

w

znajomości

podczas

zagadnień

prowadzenia

spraw

o charakterze gospodarczym. Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów

Przed opracowaniem programu zostanie powołany zespół ekspertów, którego
zadaniem będzie przygotowanie sylabusów do poszczególnych zagadnień (w tym
casusu z możliwymi komplikacjami stanu faktycznego). Założeniem jest, że eksperci
będą również wykładowcami. Zakładając kompleksowość szkolenia, pozostawiona
zostanie pewna swoboda zespołowi ekspertów w zakresie uzupełniania wskazanych
zagadnień, jak również w zakresie propozycji, co do czasu potrzebnego na realizację
poszczególnych tematów. Założeniem jest zorganizowanie docelowo trzyzjazdowego
szkolenia – po 16 godzin lekcyjnych.
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i prowadzone będą metodą casusową.
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Zajęcia prowadzić będą równolegle wykładowcy z kręgu sędziów lub prokuratorów i
ekonomista.

3. Tematy szczegółowe:
Szkoda gospodarcza – w aspekcie finansowym i kryminalnym.
Metody oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych.
Tezy postanowień dowodowych dotyczących powołania opinii biegłego
z zakresu finansów.
Faktyczna i pozorna upadłość.
Działanie na szkodę spółki i inne przestępstwa z ksh, kk i innych
ustaw.
Możliwość zawarcia układu i jego realizacji.
Gwarancje bankowe.
Ubezpieczenia gospodarcze.
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.
Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy – metody
uszczuplania

i

wyłudzania

oraz

zapobieganie

i

zwalczanie

przestępczości podatkowej.
Pranie

brudnych

pieniędzy,

przestępczość

korupcyjna,

w

tym

przetargowa.
Przestępstwa z obrotu papierami wartościowymi i instrumentami
finansowymi.
4. Adresaci szkolenia:
prokuratorzy i sędziowie orzekających w sprawach z zakresu prawa karnego

DZIAŁ KARNY

5. Liczba edycji: 3
6. Liczba uczestników: 60 w każdej edycji
7. Edycje i zjazdy oraz termin i miejsce:
Zjazd I – K 8/A/15; 1-3 czerwca 2015 r. Kraków
Zjazd II – K 8/B/15; 7-10 września 2015 r. Jastrzębia Góra
Zjazd III – K 8/C/15; 5-7 października 2015 r. Dębe
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Limity sędziów – na każdą z edycji:
apelacja białostocka 1
apelacja gdańska 3
apelacja katowicka 3
apelacja krakowska 2
apelacja lubelska 2
apelacja łódzka 2
apelacja poznańska 1
apelacja rzeszowska 1
apelacja szczecińska 1
apelacja warszawska 2
apelacja wrocławska 2
Limity prokuratorów – na każdą z edycji:
apelacja białostocka 2
apelacja gdańska 5
apelacja katowicka 5
apelacja krakowska 4
apelacja lubelska 4
apelacja łódzka 3
apelacja poznańska 3
apelacja rzeszowska 2
apelacja szczecińska 3
apelacja warszawska 5
apelacja wrocławska 4
8. Czas trwania szkolenia: 48 godz. lekcyjnych (16 godzin podczas

każdego zjazdu)
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9. Forma szkolenia: seminarium, warsztaty
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1. Numer szkolenia: K 9/15
2. Temat szkolenia: Aktualne problemy orzecznicze w prawie karnym
– szkolenie w Sądzie Najwyższym

Dostrzegając problemy orzecznicze pojawiające się na tle rozpoznawanych spraw
kasacyjnych w sprawach karnych, przyjęto koncepcję zorganizowania szkoleń
o

charakterze

seminaryjnym

adresowaną

do

sędziów

sądów

apelacyjnych

i okręgowych, które będą współorganizowane z Sądem Najwyższym. Szkolenia będą
odpowiedzią na bieżące potrzeby sądów odwoławczych, będą dawały możliwość
reagowania na pojawiające się w praktyce orzeczniczej problemy, a ich forma
zostanie dostosowana do adresatów, którym zapewniona zostanie możliwość
dyskusji i wymiany poglądów podczas spotkań z sędziami Sądu Najwyższego.
Spotkania będą się odbywać w grupach po 20 – 30 osób w siedzibie Sądu
Najwyższego.

3. Tematy szczegółowe:
Aktualne problemy orzecznicze w prawie materialnym i procesowym występujące
w praktyce sądów apelacyjnych i okręgowych.

4. Adresaci szkolenia:
sędziowie orzekający w sądach apelacyjnych i okręgowych.

5. Liczba edycji: 2
6. Liczba uczestników: 20-30 w każdej edycji.
7. Edycje, termin, limity:

Edycja B – K 9/B/15; do uzgodnienia.
Nabór na szkolenia zostanie przeprowadzony w ten sposób, by umożliwić udział
w nich wytypowanemu sędziemu z każdego sądu okręgowego i apelacyjnego.

8. Czas trwania szkolenia: 6 – 8 godzin lekcyjnych.
9. Forma szkolenia: seminarium
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Edycja A – K 9/A/15; do uzgodnienia,
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III. DZIAŁ SZKOLENIA
KURATORÓW SĄDOWYCH
I URZĘDNIKÓW
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1. Numer szkolenia: U 1/15
2. Temat:

Szkolenie

dla

zawodowych

kuratorów

sądowych

z

zakresu

Przemoc domowa stanowi podłoże znacznej ilości postępowań karnych i rodzinnych,
istotnym jest zatem propagowanie wiedzy stanowiącej rezultat pogłębionych badań
nad przemocą domową, jej genezą, przejawami i sposobami zwalczania oraz
zapobiegania.
Zarówno w sprawach rodzinnych, jak i karnych mediacja pozwala ograniczyć
konflikt lub wypracować zasady koegzystencji stron. Kurator nie prowadzi
postepowania

mediacyjnego,

może

jednakże

i

powinien

wyjaśniać

stronom

skierowanym na nią czym jest i jakie korzyści płyną z mediacji.
Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie wiedzy zawodowych kuratorów
sądowych w zakresie alternatywnej formy rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja
oraz wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.
3. Tematy szczegółowe:
Pojęcie, geneza i rodzaje mediacji.
Zalety i wady mediacji,.
Prawne aspekty mediacji.
Praktyczne wskazówki dotyczące informowania o instytucji mediacji.
Elementy komunikacji interpersonalnej.
Przemoc domowa – geneza, diagnostyka i przeciwdziałanie zjawisku.
4. Adresaci szkolenia: zawodowi kuratorzy sądowi
5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 550 (w każdej edycji 50 uczestników)
7. Edycja i termin szkolenia: Terminy edycji zostaną podane po ich
uzgodnieniu z poszczególnymi apelacjami
U1/A/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji białostockiej
U1/B/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji gdańskiej
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przeciwdziałania przemocy domowej i mediacji
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U1/C/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji katowickiej
U1/D/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji krakowskiej
U1/E/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji lubelskiej

DZIAŁ SZKOLENIA KURATORÓW SĄDOWYCH I URZĘDNIKÓW

U1/F/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji łódzkiej
U1/G/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji poznańskiej
U1/H/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji rzeszowskiej
U1/I/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji szczecińskiej
U1/J/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji warszawskiej
U1/K/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji wrocławskiej
8. Czas trwania szkolenia: 8 godz. lekcyjnych

9. Forma szkolenia: seminarium
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1. Numer szkolenia: U 2/15
2. Temat: Szkolenie dla urzędników sądowych dotyczące zmian w prawie

z zakresu biurowości

Zmiany w ustawach karnych i nowy model procesu karnego skutkują koniecznością
zmodyfikowania zasad pracy niektórych sekretariatów sądowych również w zakresie
biurowości i administracji. Proponowane szkolenie stanowi dopełnienie wobec
szkoleń realizowanych do tej pory dla sędziów orzekających w sprawach karnych.
3. Tematy szczegółowe:
Konsekwencje zmian w prawie karnym materialnym, procesowym i wykonawczym
oraz przepisach o biurowości dla funkcjonowania sekretariatów sądowych.
4. Adresaci szkolenia: urzędnicy sądowi zatrudnieni w pionie karnym
5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 550 (w każdej edycji 50 uczestników)
7. Edycja i termin szkolenia: Terminy edycji zostaną podane po ich
uzgodnieniu z poszczególnymi apelacjami
U2/A/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji białostockiej
U2/B/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji gdańskiej
U2/C/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji katowickiej
U2/D/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji krakowskiej
U2/E/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji lubelskiej
U2/F/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji łódzkiej
U2/G/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji poznańskiej
U2/H/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji rzeszowskiej
U2/I/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji szczecińskiej
U2/J/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji warszawskiej
U2/K/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji wrocławskiej
8. Czas trwania szkolenia: 8 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium
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1. Numer szkolenia: U 3/15
2. Temat:

Szkolenie

dla

urzędników

sądowych

w

zakresie

sposobu

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji urzędników sądowych w zakresie
wykonywania czynności biurowych dotyczących sposobu postępowania z dowodami
rzeczowymi i archiwizowania akt postępowania.

3. Tematy szczegółowe:
Postępowanie z dowodami rzeczowymi:
Sposób rejestracji dowodów rzeczowych.
Miejsce

przechowywania

dowodów

rzeczowych

(w

tym

dowodów

wartościowych).
Sposób postępowania z dowodami rzeczowymi przy przekazywaniu akt do
innej jednostki i po zakończeniu postępowania.
Archiwizacja:
Przechowywanie akt w archiwum zakładowym.
Udostępnianie dokumentacji archiwalnej.
Podział zasobu archiwalnego.
Spisy archiwalne.
Kategorie archiwalne.
Brakowanie akt.
Przekazywanie akt do archiwum państwowego.

4. Adresaci szkolenia: urzędnicy sądowi
5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 550 (w każdej edycji 50 uczestników)
7. Edycja i termin szkolenia: Terminy edycji zostaną podane po ich
uzgodnieniu z poszczególnymi apelacjami
U3/A/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji białostockiej
U3/B/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji gdańskiej
U3/C/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji katowickiej
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U3/D/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji krakowskiej
U3/E/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji lubelskiej
U3/F/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji łódzkiej

DZIAŁ SZKOLENIA KURATORÓW SĄDOWYCH I URZĘDNIKÓW

U3/G/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji poznańskiej
U3/H/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji rzeszowskiej
U3/I/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji szczecińskiej
U3/J/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji warszawskiej
U3/K/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji wrocławskiej

8. Czas trwania szkolenia: 8 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium
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KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: U 4/15

Kontynuacja w ramach cyklu szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe
wysokospecjalistycznej

grupy

urzędników

prokuratury,

jaką

są

analitycy

kryminalni.

3. Tematy szczegółowe:
Szczegółowa tematyka zostanie opracowana przez Prokuraturę Generalną we
współpracy z podmiotami specjalistycznymi.

4. Adresaci szkolenia: urzędnicy prokuratury – analitycy kryminalni
5. Liczba edycji: 3
6. Liczba uczestników: 45 (w każdej edycji 15 uczestników)
7. Edycja i termin szkolenia:
U4/A/15 – Kraków 22-24.04.2015 r.
U4/B/15 – Kraków 10-12.06.2015 r.
U4/C/15 – Kraków 07-09.10.2015 r.

8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium i warsztaty
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2. Temat: Szkolenie zawodowe dla analityków kryminalnych

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: U 5/15
2. Temat: Szkolenie dla urzędników sądów dotyczące sprawozdawczości

Istotnym

elementem

sprawozdawczość

w

prawidłowym

statystyczna

będąca

funkcjonowaniu
ważnym

sądownictwa

narzędziem

w

jest

zarządzaniu

wymiarem sprawiedliwości, analizie jego niedoskonałości i potrzeb.
Dane statystyczne decydują o rozdziale etatów czy tworzeniu i znoszeniu jednostek
organizacyjnych, a przełożonym pozwalają sprawować właściwy nadzór nad
podległymi pracownikami.
Potrzebę kontynuacji szkoleń ze statystyki i sprawozdawczości sądowej podnoszono
wielokrotnie

w

2014

r.

zarówno

w

wystąpieniach

Departamentu

Strategii

i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i zgłoszeniach propozycji tematów
szkoleń na 2015 r.

3. Tematy szczegółowe:
Sprawozdawczość statystyczna w sądach powszechnych.

4. Adresaci szkolenia: urzędnicy sądów – użytkownicy kluczowi systemu SAP
5. Liczba edycji: 2
6. Liczba uczestników: 140 (w każdej edycji 70 uczestników)
7. Edycja i termin szkolenia:
U5/A/15 19-22.05.2015 r. Jastrzębia Góra
U5/B/15 21-23.10.2015 r. Dębe

8. Czas trwania szkolenia: 16 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: wykład z elementami warsztatu
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statystycznej

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: U 6/15

w

Szkolenie

prawie

karnym

dla

urzędników

materialnym,

prokuratury

procesowym

i

dotyczące

zmian

wykonawczym

oraz

w przepisach z zakresu biurowości

Zmiany w ustawach karnych i nowy model procesu karnego skutkują koniecznością
zmodyfikowania

zasad

pracy

sekretariatów

powszechnych

jednostek

organizacyjnych prokuratury (w tym również w zakresie biurowości i administracji).
Proponowane szkolenie stanowi dopełnienie wobec szkoleń realizowanych do tej
pory dla prokuratorów.
3. Tematy szczegółowe:
Konsekwencje zmian w prawie karnym materialnym, procesowym i wykonawczym
oraz przepisach o biurowości dla funkcjonowania sekretariatów powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury.
4. Adresaci szkolenia: urzędnicy prokuratury
5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 550 (w każdej edycji 50 uczestników)
7. Edycja i termin szkolenia: Terminy edycji zostaną podane po ich
uzgodnieniu z poszczególnymi apelacjami
U6/A/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji białostockiej
U6/B/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji gdańskiej
U6/C/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji katowickiej
U6/D/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji krakowskiej
U6/E/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji lubelskiej
U6/F/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji łódzkiej
U6/G/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji poznańskiej
U6/H/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji rzeszowskiej
U6/I/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji szczecińskiej
U6/J/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji warszawskiej
U6/K/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji wrocławskiej

8. Czas trwania szkolenia: 8 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: wykład z elementami seminarium
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2. Temat:

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: U 7/15
2. Temat:

Wybrane

zagadnienia

z

zakresu

dostępu

do

informacji

Zasada jawności postępowań sądowych realizowana jest przez szczegółowe normy
rangi ustawowej, które wytyczają ramy dostępu do informacji i ich ochrony. Celem
szkolenia jest pogłębienie wiedzy urzędników sądowych z tego zakresu.
3. Tematy szczegółowe:
Obowiązki urzędnika sądowego w zakresie dostępu do informacji w świetle:
Przepisów procedury karnej i cywilnej.
Ustawy o ochronie danych osobowych.
Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Ustawy prawo prasowe.

4. Adresaci szkolenia: urzędnicy sądowi
5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 550 (w każdej edycji 50 uczestników)
7. Edycja i termin szkolenia: Terminy edycji zostaną podane po ich
uzgodnieniu z poszczególnymi apelacjami
U7/A/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji białostockiej
U7/B/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji gdańskiej
U7/C/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji katowickiej
U7/D/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji krakowskiej
U7/E/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji lubelskiej
U7/F/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji łódzkiej
U7/G/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji poznańskiej
U7/H/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji rzeszowskiej
U7/I/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji szczecińskiej
U7/J/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji warszawskiej
U7/K/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji wrocławskiej

8. Czas trwania szkolenia: 8 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: wykład z elementami seminarium
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w praktyce urzędnika sądowego

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: U 8/15
2. Temat: Szkolenie dla urzędników prokuratury z zakresu relacji

uczestnikami postępowania

Celem szkolenia jest dostarczenie urzędnikom prokuratury wiedzy i narzędzi
niezbędnych dla budowania przyjaznego środowiska pracy oraz kompetencji
w

zakresie

profesjonalnej

obsługi

uczestników

postępowań

prowadzonych

w jednostkach prokuratury.
Szkolenie niniejsze stanowi odpowiednik szkoleń dla urzędników sądowych, które
w latach poprzednich systemowo pogłębiały ich wiedzę z zakresu relacji w miejscu
pracy i profesjonalnych aspektów kontaktu z interesantami sądów.
3. Tematy szczegółowe:
Rola stereotypów i przekonań oraz ich wpływ na relacje interpersonalne
w miejscu pracy.
Budowanie właściwych relacji w miejscu pracy.
Struktura profesjonalnej rozmowy z interesantem.
Autoprezentacja, czyli budowanie pozytywnego wizerunku siebie i instytucji
w kontakcie z interesantem (elementy komunikacji niewerbalnej
- zachowania niewłaściwe, preferowane i wzorcowe).
Skuteczna komunikacja jako profilaktyka zapobiegania trudnym sytuacjom
w miejscu pracy.
Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych.
4. Adresaci szkolenia: urzędnicy prokuratury
5. Liczba edycji: 11
6. Liczba uczestników: 550 (w każdej edycji 50 uczestników)
7. Edycja i termin szkolenia: Terminy edycji zostaną podane po ich
uzgodnieniu z poszczególnymi apelacjami
U8/A/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji białostockiej
U8/B/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji gdańskiej
U8/C/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji katowickiej
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interpersonalnych w miejscu pracy oraz psychologicznych aspektów kontaktu z

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

U8/D/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji krakowskiej
U8/E/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji lubelskiej
U8/F/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji łódzkiej

DZIAŁ SZKOLENIA KURATORÓW SĄDOWYCH I URZĘDNIKÓW

U8/G/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji poznańskiej
U8/H/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji rzeszowskiej
U8/I/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji szczecińskiej
U8/J/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji warszawskiej
U8/K/15 – szkolenie jednodniowe dla apelacji wrocławskiej
8. Czas trwania szkolenia: 8 godz. lekcyjnych
9. Forma szkolenia: seminarium z elementami warsztatu
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KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

IV. DZIAŁ WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 1/15
2. Temat: Program wymiany sędziów i prokuratorów w ramach Europejskiej
Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN

Konieczność zapewnienia udziału sędziów i prokuratorów w programie wymiany
w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz 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”.

Dwutygodniowe staże odbywają się w państwach członkowskich UE, mają na celu
zapoznanie uczestników 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 szkolenia: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: 3
M1/A/15: wymiana w Polsce dla sędziów i prokuratorów z państw UE
M1/B/15: wymiana dla polskich sędziów i prokuratorów organizowana za granicą
M1/C/15: wymiana AIAKOS organizowana w Polsce dla aplikantów i nowo
mianowanych sędziów i prokuratorów
M1/D/15: wymiana AIAKOS w państwach członkowskich UE dla aplikantów
i nowo mianowanych sędziów i prokuratorów
6. Liczba uczestników:
wymiany dwutygodniowe –164 osoby;
wymiana w ramach programu AIAKOS - 100 osób.
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3. Tematy szczegółowe:

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

7. Edycja i termin:
M1/A/15: II – IV kwartał 2015 r., Polska
M1/B/15: II – IV kwartał 2015 r., państwa członkowskie UE
M1/C/15: IV kwartał 2015 r., Polska - wymiana AIAKOS
M1/D/15: IV kwartał 2015 r., państwa członkowskie UE – wymiana AIAKOS
8. Czas trwania: 10 dni roboczych, AIAKOS – 5 dni roboczych

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

9. Forma szkolenia: staż
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KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 2/15
2. Temat: Staże hospitacyjne w Republice Federalnej Niemiec we współpracy
z Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości Niemiec

Konieczność zapewnienia udziału sędziów i prokuratorów w stażach w państwach
członkowskich

UE

i

w

państwach

stowarzyszonych

wynika

z

Programu

Sztokholmskiego UE (2010/C 115/01).
1. Tematy szczegółowe:
Trzytygodniowe staże odbywające się w sądach i prokuraturach RFN
2. Adresaci szkolenia: sędziowie i prokuratorzy

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

3. Liczba edycji: 2
4. Liczba uczestników: maksymalnie 4 osoby
5. Edycja i termin:
M2/A/14: III–IV kwartał 2015 r.
M2/B/14: III–IV kwartał 2015 r.
6. Czas trwania: 15 dni roboczych
7. Forma szkolenia: staż
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Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 3/15
2. Temat:
w

Wizyty

studyjne

Strasburgu,

w

w

Europejskim

Trybunale

Trybunale

Sprawiedliwości

Praw

Unii

Człowieka

Europejskiej

w Luksemburgu oraz w Eurojust organizowane w ramach członkostwa
w Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN

Konieczność zapewnienia 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 …”.

Zasady funkcjonowania instytucji wizytowanych oraz zasady współpracy organów
krajowych z tymi instytucjami.
4. Adresaci szkolenia: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: 4
6. Liczba uczestników:
wizyty
w

studyjne

Strasburgu

i

w
w

Europejskim
Trybunale

Trybunale

Sprawiedliwości

Praw
Unii

Człowieka
Europejskiej

w Luksemburgu - 20 osób;
trzymiesięczny staż w Eurojust - 1 osoba;
roczny staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu
- 1 osoba.
7. Edycja i termin:
M3/A/15: II – IV kwartał 2015 r., ETPCz
M3/B/15: II – IV kwartał 2015 r., EUROJUST
M3/C/15: I-IV kwartał 2015 r., TS UE i ETPCz
8. Czas trwania: od dwóch do 10 dni roboczych, trzymiesięczny staż w
EUROJUST, roczny staż w ETPCz
9. Forma szkolenia: staż
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3. Tematy szczegółowe:

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 4/15
2. Temat: Staże w europejskich instytucjach kształcących kadry wymiaru
sprawiedliwości dla trenerów kadry sądowniczej organizowane w ramach
programu wymiany EJTN

Staż dla trenerów i kadry Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury realizuje
zalecenia Programu Sztokholmskiego UE (2010/C 115/01), który stanowi: „Należy
dążyć do realizacji celu w postaci systematycznych europejskich programów
szkoleniowych”.
3. Tematy szczegółowe:
Zapoznanie

z

funkcjonowaniem

instytucji

kształcących

kadry

wymiaru

szkoleń celem usprawnienia działalności KSSiP w oparciu o dobre praktyki innych
podmiotów.
4. Adresaci

szkolenia:

sędziowie

i

prokuratorzy

z

doświadczeniem

dydaktycznym
5. Liczba edycji: nie dotyczy
6. Liczba uczestników: 9 osób
7. Edycja i termin: II – IV kwartał 2015 r.
8. Czas trwania: 5 dni roboczych
9. Forma szkolenia: staż
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sprawiedliwości w państwach członkowskich UE oraz metodologią prowadzenia

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 5/15
2. Temat: Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej

Od 2003 r. Akademia Prawa Europejskiego (ERA) każdego roku organizuje
seminaria na temat europejskich dyrektyw antydyskryminacyjnych przyjętych
zgodnie z artykułem 19 TWE. Dyrektywa 2000/43/WE zabrania 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.
3. Tematy szczegółowe:
Skutki prawa Unii dla porządku prawnego państw członkowskich; prawodawstwo

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 TS UE.
4. Adresaci szkolenia: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: 5
6. Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób
7. Edycja:
M5/…/15, kolejne numery (A, B, C …) będą nadawane na bieżąco w miarę
napływania szczegółowych informacji organizacyjnych z ERA

8. Termin: I – IV kwartał 2015 r.
9. Czas trwania: 2 dni robocze
10. Forma szkolenia: seminarium, warsztaty
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UE z zakresu zwalczania dyskryminacji i definicja głównych pojęć: dyskryminacja

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 6/15
2. Temat: Szkolenia otwarte w ramach katalogu Akademii Prawa Europejskiego
(ERA)

Udział polskich sędziów i prokuratorów w szkoleniach ERA zapewniony został
na mocy umowy o współpracy zawartej w 2012 r. między Krajową Szkołą
Sądownictwa i Prokuratury a Akademią Prawa Europejskiego w Trewirze.
3. Tematy szczegółowe:
Szkolenia o różnej tematyce z katalogu szkoleń ERA
4. Adresaci szkolenia: sędziowie, prokuratorzy, wykładowcy prawa UE w

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

ramach działalności KSSiP, asystenci, asesorzy
5. Liczba edycji: w miarę napływu zgłoszeń
6. Liczba uczestników: maksymalnie 20 osób
7. Edycja i termin: nie dotyczy
8. Czas trwania: I – IV kwartał 2015 r.
9. Forma wydarzenia: seminarium
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Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 7/15
2. Temat: Szkolenia z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru
Sprawiedliwości EJTN

Zapewnienie udziału 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.

W

ramach

EJTN

tworzony

jest

katalog

szkoleń

organizowanych przez członków EJTN, do udziału w których mogą aplikować

3. Tematy szczegółowe:
Szkolenia dotyczą zagadnień z zakresu prawa europejskiego. Pełna lista szkoleń
zostanie przygotowana w ostatnim kwartale 2014 roku.
4. Adresaci szkolenia: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: nie dotyczy
6. Liczba

uczestników:

w

zależności

od

ofert

EJTN

skierowanych

do KSSiP
7. Edycja i termin:
M7/…/15, kolejne numery (A, B, C …) będą ustalone po publikacji katalogu przez
EJTN
8. Czas trwania: nie dotyczy
9. Forma wydarzenia: seminarium
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sędziowie i prokuratorzy wszystkich państw członkowskich UE.

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 8/15
2. Temat: Szkolenia zagraniczne organizowane przez instytucje szkolenia kadr
wymiaru sprawiedliwości z innych państw członkowskich UE

Zapewnienie udziału 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:

na bieżąco w miarę napływania ofert.
4. Adresaci szkolenia: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: nie dotyczy
6. Liczba uczestników: w zależności od ofert skierowanych do KSSiP
7. Edycja i termin:
M8/…/15, 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: seminarium
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Zagadnienia dotyczące prawa europejskiego. Pełna lista szkoleń aktualizowana jest

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 9/15
2. Temat: Szkolenia w ramach projektu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr
Wymiaru Sprawiedliwości EJTN pt. „Międzynarodowa współpraca sądowa w
sprawach karnych”

Seminaria stanowią część projektu realizowanego przez EJTN. Celem szkoleń jest
usprawnienie współpracy sądowej w sprawach karnych w UE.
3. Tematy szczegółowe:
Zasady stosowania w UE regulacji prawnych i mechanizmów w zakresie współpracy
sądowej w sprawach karnych.

5. Liczba edycji: 2
6. Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób
7. Edycja i termin:
M9/A/15:16-20 marca 2015 r. (KSSiP jako instytucja goszcząca seminarium)
M9/B, C/15: do ustalenia, 2015 r. (KSSiP jako instytucja wysyłająca)
8. Czas trwania: 3 dni
9. Forma wydarzenia: seminarium
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4. Adresaci szkolenia: sędziowie i prokuratorzy

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 10/15
2. Temat: Szkolenia w ramach projektu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr
Wymiaru Sprawiedliwości EJTN pt. „Szkolenie językowe z terminologii
dotyczącej współpracy sądowej w sprawach cywilnych/karnych”

3. Tematy szczegółowe:
Seminaria dotyczą terminologii prawa cywilnego i karnego (język angielski
i francuski) oraz problematyki europejskiej współpracy sądowej w sprawach
cywilnych/karnych. Celem seminariów jest doskonalenie znajomości języka obcego
oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowania instrumentów europejskiej

4. Adresaci szkolenia: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: do ustalenia z EJTN
6. Liczba uczestników: do ustalenia z EJTN
7. Edycja i termin:
M10/A/15: 17-21 sierpnia 2015 r., Kraków (KSSiP jako instytucja goszcząca)
M10/B, C…/15: pozostałe seminaria (KSSiP jako instytucja wysyłająca,
do ustalenia z EJTN)
8. Czas trwania: 5 dni roboczych
9. Forma wydarzenia: seminarium

S t r o n a | 93

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

współpracy sądowej.

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 11/15
2. Temat: Współpraca sądowa między państwami Grupy Wyszehradzkiej (V4)

Szkolenia

poświęcone

zagadnieniom

metodyki

szkolenia

kadr

wymiaru

sprawiedliwości w ramach państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej. Szkolenia
stanowią

realizację

porozumienia

partnerskiego

zawartego

przez

instytucje

kształcące kadry wymiaru sprawiedliwości w państwach Grupy Wyszehradzkiej.
Szkolenia

są

kontynuacją

corocznych

spotkań

przedstawicieli

instytucji

partnerskich z państw Grupy Wyszehradzkiej (spotkania odbyły się w Budapeszcie
na Węgrzech i Omsenie na Słowacji).
3. Tematy szczegółowe:
poświęcone

zagadnieniom

metodyki

szkolenia

kadr

wymiaru

sprawiedliwości w ramach państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej.
4. Adresaci szkolenia: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 40 osób
7. Edycja i termin: 1
M11/A/15: III-IV kwartał 2015 roku, Lublin
8. Czas trwania: 2 dni robocze
9. Forma wydarzenia: seminarium
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Szkolenia

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 12/15
2. Temat: Szkolenie językowe z zakresu współpracy sądowej w sprawach
cywilnych

Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Komisji Europejskiej składa Czeska
Szkoła Sędziowska.
3. Tematy szczegółowe:
do ustalenia
4. Adresaci szkolenia: sędziowie

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

5. Liczba edycji: 1 w kraju i 3 zagraniczne
6. Liczba uczestników: ok. 80 uczestników, w tym 20 z Polski
7. Edycja i termin:
M12/A/15: do ustalenia
M12/B/15: do ustalenia
M12/C/15: do ustalenia
M12/D/15: do ustalenia
8. Czas trwania: 5 dni roboczych
9. Forma wydarzenia: seminarium

S t r o n a | 95

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 13/15
2. Temat: „W kierunku przyjaznego wymiaru sprawiedliwości dla dziecka”
– wspólny program szkoleniowy dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości
z różnych państw członkowskich UE

Projekt jest koordynowany przez belgijski Instytut Kształcenia Kadr Wymiaru
Sprawiedliwości (Judicial Training Institute). Celem projektu jest przybliżenie
instrumentów

służących

ochronie

praw

dziecka

w

trakcie

prowadzenia

postępowania.
3. Tematy szczegółowe:
do ustalenia

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

4. Adresaci szkolenia: sędziowie, prokuratorzy
5. Liczba edycji: do ustalenia
6. Liczba uczestników: do ustalenia ze stroną belgijską
7. Edycja i termin: do ustalenia
M13/A, B, C…/15
8. Czas trwania: do ustalenia
9. Forma wydarzenia: seminarium
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KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 14/15
2. Temat: „Etyka zawodów prawniczych w praktyce - wzajemne relacje
i oczekiwania „perspektywa europejska”

Konferencja stanowi realizację porozumienia zawartego przez KSSiP z organami
samorządów adwokatów i radców prawnych.
3. Tematy szczegółowe:
Celem konferencji jest wskazanie wzajemnych relacji pomiędzy zasadami etyki
poszczególnych zawodów prawniczych i oczekiwań przedstawicieli tych zawodów
względem siebie (sędziów w stosunku do zawodowych pełnomocników stron
i prokuratorów, a także adwokatów oraz radców prawnych względem sędziów)

standardów wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu oraz Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.
4. Adresaci szkolenia: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 80 osób
7. Edycja i termin: 21-23 maja 2015 r., Kazimierz Dolny
8. Czas trwania: 3 dni
9. Forma wydarzenia: konferencja panelowa
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w procesie stosowania prawa na tle doświadczeń innych państw europejskich oraz

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 15/15
2. Temat:

Prawa dziecka w praktyce: system wymiaru sprawiedliwości

przyjazny dziecku w prawie UE

Projekt

jest

koordynowany

przez

Akademię

Prawa

Europejskiego

(ERA)

i dofinansowywany ze środków UE.
3. Tematy szczegółowe:
Stosowanie dobrych praktyk w zakresie promocji i ochrony praw dziecka
w postępowaniu sądowym.
4. Adresaci szkolenia: sędziowie

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 40 osób
7. Edycja i termin: 12-14 października 2015 r., Kraków
8. Czas trwania: 2 dni
9. Forma wydarzenia: seminarium
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KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 16/15
2. Temat:
w

Stosowanie

sprawach

instrumentów

cywilnych

–

z

zakresu

opracowywanie

współpracy

materiałów

sądowej

szkoleniowych

i organizacja seminariów pilotażowych

Przedmiotem projektu koordynowanego przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA)
jest organizacja trzech pilotażowych seminariów w Polsce realizowanych w latach
2015-2016, dotyczących stosowania instrumentów z zakresu współpracy sądowej
w sprawach cywilnych. Projekt jest dofinansowywany ze środków UE.
3. Tematy szczegółowe:
Rozstrzyganie sporów w sprawach z zakresu prawa cywilnego (jurysdykcja,

dokumentów);

europejskie

postępowanie

transgraniczne

(Rozporządzenie

Bruksela I, europejski nakaz zapłaty, europejskie postępowanie w sprawie drobnych
roszczeń, europejski tytuł wykonawczy); prawo właściwe w sprawie zobowiązań
umownych i pozaumownych (Rozporządzenie Rzym I i Rzym II).
4. Adresaci szkolenia: sędziowie
5. Liczba edycji: 2
6. Liczba uczestników: 60 osób
7. Edycja i termin:
M16/A/15: 18-20 marca 2015 r., Kraków
M16/B/15: 2-4 września 2015 r., Kraków
8. Czas trwania: 2 dni
9. Forma wydarzenia: seminarium

S t r o n a | 99

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych, zbieranie dowodów, doręczanie

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 17/15
2. Temat: Szkolenie z zakazu dyskryminacji

Szkolenie

realizowane

we

współpracy

z

Muzeum

Historii

Żydów

Polskich

w Warszawie. Seminarium skierowane jest do prokuratorów i sędziów, którzy
w

swojej

praktyce

zawodowej

zetknęli

się

ze

sprawami

dotyczącymi

antydyskryminacji. Celem seminarium jest zarówno podniesienie świadomości,
uwrażliwienie sędziów oraz prokuratorów na zjawiska dyskryminacji, rasizmu,
antysemityzmu, nietolerancji, ksenofobii, jak i lepsze zrozumienie znaczenia
przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w tym obszarze. Seminarium jest
skierowane do prokuratorów oraz sędziów orzekających w sprawach z zakresu
prawa cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

3. Tematy szczegółowe:
do ustalenia
4. Adresaci szkolenia: sędziowie, prokuratorzy
5. Liczba edycji: 1
6. Liczba uczestników: 18 osób
7. Edycja i termin:
M17/A/15: II – III kwartał 2015 r.,Warszawa
8. Czas trwania: 2 dni robocze
9. Forma wydarzenia: seminarium i warsztaty
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KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 18/15
2. Temat:

Praktyczne

zastosowanie

instrumentów

współpracy

sądowej

w sprawach cywilnych i handlowych

Projekt jest realizowany we współpracy z Najwyższą Radą Sądownictwa Rumunii
oraz Akademią Prawa Europejskiego (ERA) przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2014 r. Projekt przewiduje
organizację łącznie 6 seminariów w ciągu dwóch lat. W projekcie oprócz głównego
beneficjenta biorą udział instytucje partnerskie z Bułgarii, Belgii, Włoch i Hiszpanii
oraz Akademia Prawa Europejskiego (ERA).
3. Tematy szczegółowe:

jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz
w

sprawach

dotyczących

odpowiedzialności

rodzicielskiej

(Bruksela

II);

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie
jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych
i handlowych (Bruksela I).
4. Adresaci szkolenia: sędziowie
5. Liczba edycji: 5
6. Liczba uczestników: maksymalnie 25 osób
7. Edycja i termin:
M18/A/15: 18-20 marca 2015 r., Bukareszt
M18/B/15: 22-24 kwietnia 2015 r., Bukareszt
M18/C/15: 27-29 maja 2015 r., Bukareszt
M18/D/15: 13-15 maja 2015 r., Bukareszt
M18/E/15: 17-19 czerwca 2015 r., Bukareszt
M18/F/15: 22-23 października 2015., Bukareszt (konferencja podsumowująca)
8. Czas trwania: 2 dni robocze
9. Forma wydarzenia: seminarium, warsztaty, konferencja
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 19/15
2. Temat: Społeczna reintegracja osób skazanych w Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany we współpracy z Najwyższą Radą Sądownictwa Rumunii
oraz z Akademią Prawa Europejskiego (ERA) przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2014 r. Projekt przewiduje
organizację łącznie 6 seminariów w ciągu dwóch lat. Wydarzenia szkoleniowe
są adresowane do sędziów, prokuratorów oraz innych przedstawicieli wymiaru
sprawiedliwości (urzędników Ministerstw Sprawiedliwości, adwokatów, kuratorów)
z Rumunii, Polski, Belgii, Francji, Włoch i Hiszpanii.
3. Tematy szczegółowe:

stosowania

zasady

wzajemnego

uznawania

wyroków

skazujących

na

karę

pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności,
w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej; Decyzja ramowa Rady
Nr 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stosowania zasady
wzajemnego uznawania wyroków i decyzji zawieszenia w celu nadzorowania
przestrzegania warunków zawieszenia i kar alternatywnych; Decyzja ramowa Rady
Nr 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania wyroków
skazujących w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej w trakcie nowego
postępowania karnego; Decyzja ramowa Rady Nr 2009/315/WSiSW z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji i treści wymiany informacji pochodzących
z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi.
4. Adresaci szkolenia: sędziowie, prokuratorzy
5. Liczba edycji: 5
6. Liczba uczestników: 20 osób
7. Edycja i termin:
M19/A/15: 11-13 marca 2015 r., Bukareszt
M19/B/15: 03-05 czerwca 2015 r., Bukareszt
M19/C/15: 16-18 września 2015 r., Bukareszt
M19/D/15: 07-09 października 2015 r., Bukareszt
M19/E/15: 19-20 listopada 2015 r., Bukareszt (konferencja podsumowująca)
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Decyzja ramowa Rady Nr 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

8. Czas trwania: 2 dni robocze

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

9. Forma wydarzenia: seminarium z symulacją rozpraw sądowych
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KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 20/15
2. Temat: Prawa procesowe w prawie karnym Unii Europejskiej

Projekt

jest

realizowany

we

współpracy

z

Najwyższą

Radą

Sądownictwa

Rumunii oraz z Akademią Prawa Europejskiego (ERA) przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2014r . Projekt
przewiduje realizację 6 wydarzeń szkoleniowych w ciągu dwóch lat. Adresatami
szkoleń są sędziowie i prokuratorzy z Rumunii, Polski, Bułgarii, Belgii, Francji,
Włoch, Holandii i Hiszpanii.
3. Tematy szczegółowe:
Seminaria poświęcone będą stosowaniu instrumentów europejskiego prawa karnego

omówione następujące akty prawne: Karta Praw Podstawowych UE; Dyrektywa
2010/64/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.10.2010 r. w sprawie
prawa do ustnego i pisemnego tłumaczenia w postępowaniu karnym; Dyrektywa
2012/13/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.05.2012 r. w sprawie
prawa do informacji w postępowaniu karnym; Dyrektywa 2012/29/EU z dnia
25.10.2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia
i ochrony ofiar przestępstw.
W ramach realizacji komponentu lingwistycznego uczestnicy będą mieli możliwość
doskonalenia znajomości prawniczego języka obcego.
4. Adresaci szkolenia: sędziowie, prokuratorzy
5. Liczba edycji: 5
6. Liczba uczestników: 25 osób
7. Edycja i termin:
M20/A/15: 04-06 marca 2015 r., Bukareszt
M20/B/15: 06-08 maja 2015 r., Bukareszt
M20/C/15: 24-26 czerwca 2015 r., Bukareszt
M20/D/15: 23-25 września 2015 r., Bukareszt
M20/E/15: 05-06 listopada 2015 r., Bukareszt (konferencja podsumowująca)
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w celu wzmocnienia transgranicznej współpracy sądowej. W trakcie szkoleń zostaną

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

8. Czas trwania: 3 dni robocze

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

9. Forma wydarzenia: seminarium, konferencja
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KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 21/15
2. Temat: Wymiar sprawiedliwości a ochrona ofiar przestępstw

Kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2014. Celem projektu koordynowanego
przez Słowacką Akademią Sędziowską w ramach programu Komisji Europejskiej
Criminal Justice jest organizacja w latach 2014-2015 8 wydarzeń szkoleniowych
adresowanych do sędziów i prokuratorów z państw Grupy Wyszehradzkiej: Czech,
Słowacji, Polski i Węgier. Celem szkoleń jest praktyczne zaznajomienie uczestników
z problematyką ochrony ofiar przestępstw.
3. Tematy szczegółowe:
Stosowanie instrumentów współpracy sądowej w sprawach karnych w celu ochrony

człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwa ETPCz.
4. Adresaci szkolenia: sędziowie, prokuratorzy
5. Liczba edycji: 4
6. Liczba uczestników: 40 osób
7. Edycja i termin:
M21/A/15: luty 2015 r., Omseniê
M21/B/15: 1-2 czerwca 2015 r., Kraków (do ustalenia z partnerem słowackim)
M21/C/15: koniec czerwca 2015 r., Omseniê
M21/D/15: październik 2015 r., Kromeriž
8. Czas trwania: 2 dni robocze
9. Forma wydarzenia: seminarium
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ofiar przestępstw w Unii Europejskiej. Analiza przepisów Konwencji o ochronie praw

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 22/15
2. Temat:

Szkolenie

e-learningowe

z

zakresu

terminologii

prawniczej

i wykładni aktów prawnych UE

Celem projektu koordynowanego przez Słowacką Akademią Sędziowską w ramach
programu Komisji Europejskiej Civil Justice jest organizacja e-learningowych
szkoleń adresowanych do sędziów i prokuratorów z państw członkowskich Grupy
Wyszehradzkiej: Czech, Słowacji, Polski i Węgier. Celem szkoleń jest podniesienie
kompetencji lingwistycznych oraz umiejętności właściwego interpretowania aktów
prawnych UE. Szkolenia będą prowadzone na platformie e-learningowej Słowackiej
Szkoły Sądowniczej w języku angielskim.

Szkolenie obejmuje analizę i interpretację wybranych aktów prawnych UE, ponadto
zawiera komponent szkolenia językowego w zakresie terminologii prawniczej.
4. Adresaci szkolenia: sędziowie, prokuratorzy
5. Liczba edycji: nie dotyczy
6. Liczba uczestników: do ustalenia z partnerem słowackim
7. Edycja i termin: I-IV kwartał 2015r.
8. Czas trwania: nie dotyczy
9. Forma wydarzenia: e-learning
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3. Tematy szczegółowe:

KSSIP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 23/15
2. Temat: Szkolenie z zakresu ochrony praw człowieka

Szkolenie organizowane we współpracy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z Dyrekcją Generalną Praw Człowieka i Rządów Prawa Rady Europy w ramach
programu HELP na platformie e-learningowej HELP. Seminarium skierowane jest do
prokuratorów i sędziów.
3. Tematy szczegółowe:
do ustalenia
4. Adresaci szkolenia: sędziowie, prokuratorzy

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

5. Liczba edycji: nie dotyczy
6. Liczba uczestników: do ustalenia
7. Edycja i termin: II-IV kwartał 2015 r., Lublin
8. Czas trwania: nie dotyczy
9. Forma wydarzenia: seminarium
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Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 24/15
2. Temat: „Przemoc domowa”

Seminarium

organizowane

w

ramach

współpracy

z

Niemiecka

Akademią

Sędziowską.
3. Tematy szczegółowe:
do ustalenia
4. Adresaci szkolenia: sędziowie i prokuratorzy
5. Liczba edycji: 1

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

6. Liczba uczestników: 40 osób, w tym 20 uczestników z Polski
7. Edycja i termin: 27-29 kwietnia 2015 r., Wustrau
8. Czas trwania: 3 dni robocze
9. Forma wydarzenia: seminarium
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Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 25/15
2. Temat: Stosowanie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka przez
sądy krajowe

Seminarium organizowane w ramach Funduszy Norweskich, skierowane do sędziów
z czterech krajów Europy środkowej.
3. Tematy szczegółowe:
do ustalenia
4. Adresaci szkolenia: sędziowie

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

5. Liczba edycji: 1 w kraju i 3 zagraniczne
6. Liczba uczestników: 75 osób, w tym 60 uczestników z Polski
7. Edycja i termin:
M25/A/15 :marzec 2015 r., Warszawa
M25/B/15 :maj 2015 r., Praga
M25/C/15 :październik 2015 r., Bukareszt
Szkolenie D odbędzie się w 2016 r. w Oslo.
8. Czas trwania: 1,5 dnia roboczego
9. Forma wydarzenia: seminarium
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Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1. Numer szkolenia: M 26/15
2. Temat: Pilotażowe szkolenie e-learningowe organizowane we współpracy
z Radą Europy w ramach programu HELP nt. „Współpraca organów
sądowych w sprawach karnych w kontekście ochrony praw człowieka”

3. Tematy szczegółowe:
Szkolenie

obejmować

będzie

podstawową

wiedzę

o

instrumentach

sądowej

współpracy międzynarodowej w sprawach karnych Rady Europy, w szczególności
pomocy prawnej i jej różnych formach, ekstradycji i przekazywania ścigania
w

kontekście

podstawowych

praw

i

wolności

człowieka

ze

szczególnym

uwzględnieniem najważniejszego orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka w tej

prawnej w sprawach karnych z protokołami dodatkowymi, Europejską Konwencję
o ekstradycji z protokołami dodatkowymi, Konwencję o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności z protokołami dodatkowymi i in.
Materiały szkoleniowe zostaną również wzbogacone o informacje i odnośniki do
podobnych uregulowań Unii Europejskiej.

4. Adresaci szkolenia: sędziowie, prokuratorzy
5. Liczba edycji: nie dotyczy
6. Liczba uczestników: do ustalenia z HELP
7. Edycja i termin: I-IV kwartał 2015 r.
8. Czas trwania: nie dotyczy
9. Forma wydarzenia: e-learning
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materii. Szkolenie obejmie przede wszystkim: Europejską Konwencję o pomocy

