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w roku 2018 prowadzona będzie, podobnie jak w latach poprzednich , trzytorowo, tj.:
I. jako uzupełnienie szkolenia wstępnego w ramach cyklów wydawniczych:
„Biblioteka Aplikanta” oraz „Pierwsza wokanda”;
II. jako uzupełnienie szkolenia ustawicznego w ramach cyklu wydawniczego
„Metodyki” oraz pozycji ten cykl uzupełniających;
III. poprzez kontynuowanie wydawania Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa

i Prokuratury.
W ramach dwóch pierwszych płaszczyzn, na których realizowana jest działalność
wydawnicza Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w roku 2018 w pierwszej kolejności
wydane zostaną publikacje, które przewidziane były w planach wydawniczych na rok 2017, a
których nie zdołano dotąd wydać przede wszystkim wskutek przesunięcia środków finansowych
z działalności wydawniczej na działalność w zakresie szkolenia wstępnego, a po części także w
następstwie opóźnień ze strony autorów oraz w następnej kolejności pozycje nowe pozyskane w
roku 2017.
W ramach serii „Biblioteka Aplikanta” planowane jest wydanie casebooka z zakresu ustawy
o księgach wieczystych i postępowaniu wieczystoksięgowym pod roboczym tytułem Księgi

wieczyste i postępowanie wieczystoksięgowe pod redakcją prowadzącej zajęcia z tej
tematyki dla aplikantów - Pani sędzi Anny Kosobudzkiej. W publikacji tej omówione zostaną
zagadnienia zarówno materialnoprawne jak i proceduralne, a także dotyczące ich orzeczenia
Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.
Natomiast w ramach serii „Pierwsza wokanda”, adresowanej głównie do nowo
mianowanych sędziów, asesorów sądowych i aplikantów aplikacji sędziowskiej planowane jest
wydanie publikacji pt. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy autorstwa
wykładowców i patronów aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – sędziego
Sądu Okręgowego Macieja Nawrockiego oraz sędzi Sądu Rejonowego Beaty Bury. Założeniem
jest, że publikacja ta będzie stanowiła swoistą „instrukcję obsługi” spraw z zakresu prawa pracy
na wszystkich etapach ich procedowania, począwszy od wpływu do sądu, poprzez
przygotowanie i przeprowadzenie rozprawy. Zostanie w niej uwzględniona specyfika spraw
z zakresu prawa pracy, przejawiająca się w modyfikacjach w zakresie oczekiwanego od stron
formalizmu działania, rozkładu ciężaru dowodu w poszczególnych kategoriach spraw
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i dopuszczalnej większej aktywności sądu. Struktura planowanej publikacji będzie ułatwiać
znalezienie odpowiedzi na pojawiające się pytania i usuwać wątpliwości pojawiające się w toku
prowadzenia spraw o poszczególne roszczenia na kolejnych etapach postępowania.
W serii „Metodyki” w roku 2018 planowane jest wydanie pozycji pod roboczym tytułem:

Metodyka pracy prokuratora w sprawach administracyjnych i cywilnych pod redakcją
Pani prokurator Anity Woźniak – Rzążewskiej. Publikacja ta wydaje się bardzo pożądana
zarówno z punktu widzenia aplikantów jak i praktyków albowiem zakres zadań prokuratora w
obszarze tzw. działalności poza karnej jest nader szeroki, stwarza jednocześnie szereg trudności
w praktyce zwłaszcza z uwagi na fakt, że brak jest w tym zakresie jednolitych wzorców, a
działalność ta realizowana jest najczęściej obok wykonywania szeregu czynności w ramach
referatów obejmujących w przeważającej mierze sprawy karne. Z tych wszystkich powodów
istnieje konieczność przygotowania przez specjalistów w tej dziedzinie, tj. prokuratorów, którzy
taką dzielnością się zajmują, praktycznego poradnika w postaci wskazanej wyżej metodyki.
W roku 2018 planowane jest również zakończenie procesu wydawniczego dla pozycji

„Kodeks karny. Komentarz do zmian wprowadzonych w 2015 r. i 2016 r.” pod redakcją
SSN dra Dariusza Kali. Pozycja ta była przewidziana w planie wydawniczym na rok 2017, w
roku 2018 przewidziane jest ukończenie redakcji tekstu i czynności związane z jej wydaniem.
Dodatkowo w roku 2018 planowane jest rozpoczęcie przygotowań do wydania Księgi

jubileuszowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z okazji przypadającego na rok
2019 dziesięciolecia działalności. Publikacja jest projektowana jako opracowanie składające się
z trzech tomów: I – obejmujący artykuły o charakterze naukowym, tematycznie powiązane,
przygotowane przez zaproszonych autorów, II - obejmujący publikację pod roboczym tytułem
„Metodyka kształcenia aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej w Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury”. Opracowanie w ramach tomu II powstanie przy udziale
pracowników OSW, wykładowców i patronów praktyk. Przygotowanie i wydanie takiej pozycji
w obrębie Księgi jubileuszowej KSSiP wydaje się być w pełni uzasadnione następującymi
względami: szkolenie aplikantów prowadzone jest w KSSiP od 2009 roku autorską, w pełni
oryginalną i nie stosowaną dotychczas metodą szkoleniową wypracowaną na potrzeby KSSiP
przez grono uznanych w świecie nauki i praktyki autorytetów, dającą efekty w postaci wysoko
ocenianego przygotowania aplikantów do wykonywania zawodu. Kolejnym argumentem za
przygotowaniem i wydaniem wskazanej pozycji jest to, że system szkolenia stosowany w KSSiP
budzi znaczne zainteresowanie innych samorządów, a także podobnych ośrodków
szkoleniowych w innych państwach co daje się zauważyć przy okazji oficjalnych wizyt w KSSiP
(część publikacji lub rozbudowany abstrakt zostaną opracowane w języku angielskim). Nie bez
znaczenia dla przygotowania wskazanej pozycji jest również to, że aktualnie w bazie
wykładowców KSSiP znajdują się 1074 rekordy wykładowców i kandydatów na wykładowców
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i systematycznie notuje się nowe zgłoszenia kandydatów zainteresowanych prowadzeniem zajęć
w KSSiP. Nie budzi wątpliwości zatem, że takie opracowanie będzie stanowić cenny materiał
szkoleniowy pozwalający na zapoznanie się i efektywne stosowanie wypracowanej w KSSiP
metody szkoleniowej. Nadto podkreślenia wymaga fakt, że w systemie szkolnictwa wyższego
aktualnie trwają prace nad doskonaleniem metod kształcenia, dla których wypracowana w
KSSiP metoda może stanowić wartościowy punkt odniesienia. Z tych wszystkich względów
przygotowanie i wydanie takiej pozycji w obrębie planowanej Księgi jubileuszowej KSSiP
wydaje się w pełni uzasadnione. Ostatni III tom będzie miał kształt swoistego albumu
pamiątkowego obejmującego fotografie, wspomnienia i sylwetki osób bezpośrednio związanych
z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, jej tworzeniem i funkcjonowaniem przez dziesięć
lat jej istnienia. Wskazany wyżej kształt publikacji wiąże się ze znacznym nakładem pracy
dlatego też konieczne jest rozpoczęcie pracy nad przygotowaniem kolejnych tomów już w roku
2018.
W roku 2018 kontynuowane będzie wydawanie Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury. Kwartalnik ten - tak jak w latach ubiegłych - będzie dystrybuowany bezpłatnie do
sądów apelacyjnych, prokuratur regionalnych, Sądu Najwyższego, Prokuratury Krajowej,
Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz innych instytucji związanych z wymiarem
sprawiedliwości i prokuraturą, a także do uczelni wyższych kształcących na kierunku prawo.
Obowiązkowe egzemplarze archiwalne przekazane zostaną również do Biblioteki Narodowej
oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
Podstawowym założeniem na rok 2018 jest wydanie czterech zeszytów Kwartalnika.
Każdy z zeszytów zawierał będzie działy, wśród których znajdą się kolejno: artykuły i studia,
materiały szkoleniowe, glosy, sprawozdania część poświęcona życiu szkoły, a także bieżąca
bibliografia

prawnicza

ze

szczególnym
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pozycji

rekomendowanych

i przydatnych w praktyce. Osobną część będzie stanowił dział tzw. debiuty który stworzony jest
przede wszystkim z myślą o aplikantach ale także o osobach, które rozpoczynają swoją
działalność publicystyczną.
Podkreślić należy, że Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jest
systematycznie wydawany od 2011 r. i cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród
aplikantów Krajowej Szkoły, ale także wśród sędziów i prokuratorów oraz innych pracowników
szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Pomimo swojej krótkiej historii periodyk ten zyskał
już renomę w środowiskach prawniczych, w wykazie czasopism naukowych – część B jest
umieszczony w pozycji 1435 z liczbą punktów 4. Publikacje w kwartalniku oprócz niewątpliwie
naukowego charakteru uwzględniają i w przyszłości będą uwzględniać przede wszystkim
aspekty praktyczne poruszanych zagadnień i tym właśnie wskazany periodyk z pewnością
wyróżnia się z pośród szeregu czasopism dostępnych na rynku.
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W zakresie Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2018 i lata
kolejne przewidziano jego dalszą popularyzację i rozwój m.in. przez takie działania jak
uzupełnienie o doświadczenia międzynarodowe prze wszystkim w ramach prowadzonej przez
Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury współpracy międzynarodowej. Nadto od roku 2018
i w latach kolejnych podejmowane będą działania o pozyskanie autorów i publikacji z ośrodków
akademickich krajowych i zagranicznych łączących pracę naukową i dydaktyczną z praktyką w
szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości. Popularyzacja i rozwój Kwartalnika obejmie
także starania o indeksowanie czasopisma w bazach m.in. BazHum. Kwartalnik Krajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w roku 2017 po raz kolejny przeszedł kompleksową
ewaluację czasopism naukowych prowadzoną przez ICI Journals Masterlist, uzyskując wskaźnik
ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 45,65 punktów.
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