Plan wydawniczy
Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury
na rok 2020

Działalność wydawnicza Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w roku
2020 prowadzona będzie w trzech płaszczyznach:

I. jako uzupełnienie szkolenia wstępnego w ramach cyklów wydawniczych:
Biblioteka Aplikanta, Pierwsza wokanda, Monografie i Komentarze;

II. jako uzupełnienie szkolenia ustawicznego w ramach cyklu wydawniczego
Metodyki oraz pozycji uzupełniających ten cykl Monografie i Komentarze;

III. poprzez

kontynuowanie

wydawania

Kwartalnika

Krajowej

Szkoły

Sądownictwa i Prokuratury.

W ramach dwóch pierwszych płaszczyzn, na których realizowana jest
działalność wydawnicza Krajowej Szkoły, w roku 2020 w pierwszej kolejności
wydane zostaną pozycje, które przewidziane były w planach wydawniczych na rok
2019 i wcześniej, a które nie zostały dotąd wydane, przede wszystkim, z uwagi na
opóźnienia ze strony autorów oraz możliwości techniczne Krajowej Szkoły.
W następnej kolejności wydane zostaną nowe pozycje, pozyskane w latach 2019
i 2020.
W porównaniu z rokiem 2019, planowane jest uzupełnienie dotychczasowych
cyklów wydawniczych o dwa nowe, a mianowicie: Monografie i Komentarze.
Wprowadzenie takich zmian umożliwi Krajowej Szkole pozyskanie wartościowych
z perspektywy działalności szkoleniowej pozycji, spełniających kryteria dla tego
rodzaju publikacji, a także umożliwi ewaluację działalności wydawniczej Krajowej
Szkoły w procesie ewaluacji prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Pozwoli to na umieszczenie Krajowej Szkoły na liście punktowanych
wydawnictw, co z uwagi na charakter i profil prowadzonej przez Krajową Szkołę
działalności wydawniczej nie było dotychczas możliwe.

2

Pozycje wydawnicze według etapu ich realizacji:

1. Zakończenie procesu wydawniczego.

W roku 2020 planowane jest zakończenie rozpoczętego jeszcze w 2019 roku
procesu wydawniczego dla następujących pozycji:
- SCIENTIA NOBILITAT. Rozważania o prawie i jego stosowaniu. Księga
jubileuszowa dedykowana Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
oraz
- Wystąpienia publiczne i medialne w wymiarze sprawiedliwości – praktyczny
przewodnik.

2. Proces

wydawniczy

–

postępowanie

przetargowe

na

wyłonienie

Wydawnictwa.

W roku 2020 planowane jest zakończenie procesu wydawniczego dla pozycji
Kodeks karny. Komentarz do zmian wprowadzonych w 2015 - 2019 r. pod redakcją
SSN dr. Dariusza Kali. Pozycja ta była przewidziana w planie wydawniczym na rok
2019. W roku 2020, z uwagi zakres merytoryczny oraz konieczność pracy nad tekstem
i podział pozycji na trzy odrębne tomy (całość to blisko 40 arkuszy wydawniczych),
przewidziane jest wyłonienie w trybie przetargu wydawnictwa, a następnie
zakończenie czynności związanych z jej wydaniem.

W dalszej kolejności w roku 2020 planowane jest zakończenie procesu
wydawniczego w ramach cyklu Metodyki dla pozycji Wyrokowanie w postępowaniu
karnym przed sądem pierwszej instancji autorstwa dr. Tomasza Kozioła, sędziego
Sądu Okręgowego w Tarnowie. Pozycja ta była również przewidziana już w planie
wydawniczym na rok 2019. Na rynku wydawniczym brak obecnie podobnej
publikacji. Zbliżona zakresem tematycznym praca E. Skrętowicza (Wyrok sądu
karnego

pierwszej

instancji,

Lublin

1989),

mimo

niewątpliwych

walorów

merytorycznych, pochodzi sprzed kilkudziesięciu lat, a przygotowana została na
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gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego i ma charakter monograficzny,
a nie metodyczny. Z kolei metodyki sędziowskie (np. E. Samborski, Zarys metodyki
pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2002; P. Hofmański, S. Zabłocki,
Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2006), jako
obejmujące całokształt zagadnień związanych z orzekaniem w sprawach karnych,
zagadnieniom dotyczącym wyrokowania w postępowaniu karnym przed sądem
pierwszej instancji poświęcają stosunkowo mało miejsca, w zasadzie nie wychodząc
poza tezy dostępne również w komentarzach do k.p.k. Pozycja przygotowywana jest
przede wszystkim z myślą o aplikantach sędziowskich, dla których stanowić będzie
pomoc w należytym przygotowaniu się do zajęć, praktyk oraz sprawdzianów
i egzaminu sędziowskiego, ale również asesorach sądowych, dla których może być
podręcznym kompendium wiedzy z zakresu wyrokowania, przydatnym zwłaszcza na
początkowym etapie pracy orzeczniczej. Nadto, może się ona okazać przydatna także
w pracy sędziów orzekających w wydziałach karnych, jako praktyczne repetytorium
zasad dotyczących prawidłowego wyrokowania, w tym zwłaszcza przygotowania
wyroku.

3. Proces wydawniczy – przygotowanie.

W serii Metodyki w roku 2020 planowane jest również wydanie umieszczonej
w planie wydawniczym na rok 2019 pozycji pod roboczym tytułem Metodyka pracy
prokuratora w sprawach z zakresu prawa łowieckiego pod redakcją prokuratora
Andrzeja Luchcińskiego. Publikacja ta wydaje się bardzo pożądana zarówno z punktu
widzenia aplikantów jak i praktyków, albowiem zakres zadań prokuratora w tym
obszarze jest nader szeroki, a stwarza jednocześnie szereg trudności w praktyce,
zwłaszcza, że brak w tym zakresie jednolitych wzorców, a działalność ta realizowana
jest najczęściej incydentalnie. Zauważalna jest potrzeba przygotowania przez
specjalistę w tej dziedzinie, praktycznego poradnika w postaci wskazanej wyżej
metodyki. Zgodnie ze wstępnymi założeniami opracowanie składać się będzie z trzech
części obejmujących kolejno postępowanie przygotowawcze, udział prokuratora przed
sądem w sprawach z zakresu prawa łowieckiego oraz wybrane zagadnienia
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postępowania odwoławczego w sprawach z zakresu prawa łowieckiego. Podkreślić
należy, że na chwilę obecną na rynku nie ma kompleksowego opracowania w tym
zakresie, poza nielicznymi komentarzami dotyczącymi samej ustawy prawo łowieckie.

Kolejną pozycją w ramach cyklu Metodyki w planie wydawniczym na rok 2019
było opracowanie pod roboczym tytułem Metodyka sporządzania uzasadnień
orzeczeń sądowych autorstwa dr. Michała Błońskiego, sędziego Sądu Okręgowego
w Łodzi, dr. hab. Pawła Nowaka, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II, Artura Ozimka, sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie i dr. Jacka
Sadomskiego, sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W odniesieniu do
wskazanej pozycji, wobec utraty jej aktualności i znaczenia w dotychczas
proponowanym kształcie na skutek zmiany Kodeksu postępowania karnego (art. 99a
dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., który wszedł w życie
z dniem 5 grudnia 2019 r.), podjęto rozmowy z autorami dotyczące zmiany kształtu
i zakresu publikacji oraz ewentualnej zmiany zespołu autorów. W efekcie
przeprowadzonych rozmów planowane jest w roku 2020 rozpoczęcie procesu
wydawniczego, w miejsce poprzednio planowanej pozycji, w ramach cyklu
Monografie dla opracowania autorstwa dr. Michała Błońskiego pod roboczym tytułem
Pisemne uzasadnienia orzeczeń sądowych w polskim procesie karnym. Publikacja ta
wpisywałaby się w szerszy projekt poświęcony metodyce pisania uzasadnień orzeczeń
sądowych, którego elementami są przede wszystkim prowadzone przez Krajową
Szkołę szkolenia z metodyki pisania uzasadnień, seminaria oraz badania empiryczne.
Do niewątpliwych walorów tego opracowania należy kompleksowy oraz unikalny jego
charakter. Proponowana pozycja byłaby pierwszym takim opracowaniem na rynku
wydawniczym odnoszącym się do ubiegłorocznej zmiany Kodeksu postępowania
karnego w tym zakresie. Pozycja przygotowywana jest przede wszystkim z myślą
o aplikantach sędziowskich oraz asesorach sądowych, dla których może stanowić
kompendium wiedzy z zakresu uzasadnień orzeczeń sądowych w postępowaniu
karnym, przydatnym zwłaszcza na początkowym etapie pracy orzeczniczej. Może się
ona także okazać przydatna w pracy sędziów orzekających w wydziałach karnych.
Doświadczenie praktyczne oraz dorobek naukowy autora dr. Michała Błońskiego,
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sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi daje gwarancję wysokiego poziomu
proponowanej publikacji.

W ramach trzeciej płaszczyzny, na której realizowana jest działalność
wydawnicza Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w roku 2020 kontynuowane
będzie wydawanie Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Kwartalnik - 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, uczelni wyższych kształcących na kierunku prawo,
a także zagranicznych instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości
i zagranicznych ośrodków akademickich. Obowiązkowe egzemplarze archiwalne
przekazane zostaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami m. in. do
Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
Podstawowym założeniem dla Kwartalnika na rok 2020 jest wydanie czterech
zeszytów. Każdy z zeszytów zawierał będzie stałe działy, wśród których znajdą się
kolejno: artykuły i studia, materiały szkoleniowe, glosy, sprawozdania, przegląd
orzecznictwa

oraz

część

poświęcona

życiu

szkoły,

a

także

nowy

dział

„Komparatystyka i współpraca międzynarodowa”, gdzie publikowane będą teksty
w językach obcych. 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.
Publikacje w Kwartalniku oprócz niewątpliwie naukowego charakteru uwzględniają
i w przyszłości będą uwzględniać przede wszystkim aspekty praktyczne poruszanych
zagadnień, a także ich kontekst międzynarodowy. Tym właśnie wskazany periodyk
wyróżnia się z pośród szeregu czasopism dostępnych na rynku.
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Na rok 2020 i lata kolejne przewidziano jego dalszą popularyzację i rozwój
m.in. przez takie działania jak: dystrybucja Kwartalnika do placówek zagranicznych,
uzupełnienie treści o doświadczenia i kontekst międzynarodowy przede wszystkim
przy pomocy prowadzonej przez Krajową Szkołę współpracy międzynarodowej,
a także systematyczne podnoszenie jakości publikowanych tekstów, pozyskiwanie
autorów i publikacji z ośrodków akademickich krajowych i zagranicznych łączących
pracę naukową i dydaktyczną z praktyką w szeroko rozumianym wymiarze
sprawiedliwości, systematyczne podnoszenie standardów wydawniczych, na które
składa się szereg czynności takich. jak współpraca z recenzentami, zasady etyki
wydawniczej i prowadzenie strony internetowej czasopisma. Szereg działań w tym
zakresie wymuszonych jest przez zmianę w roku 2018 sposobu punktacji i oceny
czasopism naukowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
oraz rozporządzeniem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada
2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych,
aktualna punktacja Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury to 5 pkt.
Popularyzacja i rozwój

Kwartalnika

obejmie także systematyczne

starania

o indeksowanie czasopisma w bazach m.in. BazHum, Scopus. W roku 2019
Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury po raz kolejny przeszedł
kompleksową ewaluację czasopism naukowych prowadzoną przez ICI Journals
Masterlist, uzyskując wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) – 55,48 punktów.
To

kolejny

systematyczny

wzrost

oceny

Kwartalnika,

ubiegłorocznej ewaluacji uzyskał on 54,16 punktów.
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albowiem

podczas

