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Plan wydawniczy
Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury
na rok 2017

Działalność wydawnicza Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
w roku 2017 prowadzona będzie – podobnie jak w latach poprzednich trzytorowo, a mianowicie:

I. jako uzupełnienie szkolenia wstępnego → w ramach cyklów
wydawniczych pod nazwą: „Biblioteka Aplikanta” oraz „Pierwsza
wokanda”;

II. jako uzupełnienie szkolenia ustawicznego → w ramach cyklu
wydawniczego pod nazwą „Metodyki”, cyklu zeszytów tematycznych
odnoszących

się

postępowania

do

zmian

karnego,

a

w

Kodeksie

także

poprzez

karnym

i

wydanie

Kodeksie
publikacji

poświęconej etyce sędziego i prokuratora;’

III. poprzez kontynuowanie wydawania Kwartalnika Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury.

Ad I. i II.

W ramach dwóch pierwszych płaszczyzn, na których realizowana jest
działalność wydawnicza Krajowej Szkoły

Sądownictwa i Prokuratury,

w 2017 r. wydane zostaną publikacje, które przewidziane były w planach
wydawniczych na lata 2015-2016, a których nie zdołano dotąd wydać –
wskutek przesunięcia środków finansowych z działalności wydawniczej
na działalność w zakresie szkolenia wstępnego, co związane było
ze zwiększeniem ponad ustalony uprzednio limit liczby aplikantów VI rocznika
aplikacji prokuratorskiej, a po części także w następstwie opóźnień ze strony
autorów.
Publikacje te to:
1) dwa zbiory kazusów, stanowiące swoiste kompendia ułatwiające
aplikantom

sędziowskim

i

prokuratorskim

egzaminów: sędziowskiego i prokuratorskiego;
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przygotowanie

się

do

2)

stanowiąca kontynuację

serii wydawniczej pod nazwą Pierwsza

wokanda publikacja pt. Postępowanie w sprawie o rozgraniczenie;

3) Metodyka

pracy

sędziego

w

postępowaniu

egzekucyjnym

i zabezpieczającym;

4) Metodyka pracy zawodowego kuratora sądowego;

5) Metodyka pracy osób odpowiedzialnych w sądach i prokuraturach za
kontakty z mediami;
6) Metodyka

pracy

prokuratora

w

sprawach

administracyjnych

i cywilnych;
7) Metodyka sprawowania patronatu nad aplikantem;
8) Metodyka orzekania kary łącznej i wydawania wyroku łącznego, której
autorami są SSN dr Dariusz Kala i dr Maja Klubińska;
9) Kodeks karny po nowelizacjach z 2015 i 2016 r. – praktyczny komentarz,
przygotowany pod redakcją SSN dr. Dariusza Kali;
10) zeszyt tematyczny dotyczący zmian w Kodeksie postępowania karnego,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki intertemporalnej;
11) Etyka zawodów sędziego i prokuratora w świetle orzecznictwa sądów
dyscyplinarnych.

Dodatkowo, w ramach serii Metodyki planowane jest wydanie
publikacji

pt.

Procesowe

i

materialnoprawne

aspekty

postępowań

karnych w sprawach nadużyć podatku VAT, której autorami byliby
prokuratorzy, którzy od wielu lat zajmują się wskazaną tematyką, prowadząc
zarówno postępowania, jak i szkolenia, a mianowicie: Naczelnik Wydziału II
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ds. Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
Paweł Kołodziejski i Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy dr Jerzy Duży.

Ad III. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W 2017 r. kontynuowane będzie wydawanie Kwartalnika Krajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Kwartalnik ten - tak jak w latach
ubiegłych - będzie dystrybuowany bezpłatnie do sądów apelacyjnych i
prokuratur regionalnych na terenie całego kraju oraz do Sądu Najwyższego,
Prokuratury Krajowej, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz innych
instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości i prokuraturą, a także
uczelni wyższych kształcących na kierunku prawo.
Założeniem na 2017 rok jest wydanie czterech zeszytów Kwartalnika
KSSiP. Każdy z zeszytów Kwartalnika zawierał będzie rubryki i działy, wśród
których znajdą się artykuły, materiały szkoleniowe, recenzje, debiuty
(dział stworzony przede wszystkim z myślą o aplikantach oraz o osobach,
które rozpoczynają swoją działalność publicystyczną), glosy, aktualności
i sprawozdania (dział, w którym znajdą się krótkie informacje związane
z działalnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), a także bieżąca
bibliografia prawnicza.
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. Co więcej, pomimo swojej krótkiej historii periodyk
ten zyskał już renomę w środowiskach prawniczych i wpisany jest na listę
czasopism naukowych, a za publikację w nim autorzy otrzymują 4 pkt.
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