Załącznik do uchwały nr 55/2015 Rady Programowej KSSiP z dnia 22 maja 2015 r.
L.p.

TEMAT SZKOLENIA

Postępowania organów ścigania w przypadku uprowadzenia osoby dla
1. okupu lub w celu wymuszenia innego zachowania w zamian za uwolnienie
zakładnika, którego miejsce pobytu pozostaje nieznane.

ADRESACI SZKOLENIA

LICZBA UCZESTNIKÓW

MIEJSCE

prokuratorzy apelacyjni i prokuratorzy okręgowi

4 edycje, szkolenie pięciodniowe, ok. 40
godz., po 6 osób

Szczytno

2.

Wprowadzanie do obrotu podrabianych towarów i dóbr, nielegalny
handel oraz związanej z tym przestępczości przeciwko własności
intelektualnej.

prokuratorzy

1 edycja, 16 godz. dla 50 osób

Dębe

3.

System SKOK - ustrój, funkcjonowanie i nadzór publiczny.

sędziowie i prokuratorzy

1 edycja, szkolenie dwudniowe,
12 godz. dla 50 osób

Dębe

4.

Egzekucja sądowa z tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

sędziowie i prokuratorzy

seminarium jednodniowe w siedzibie
KNF, 5 godz.

Warszawa

5.

Ujawnianie i zwalczania przestępczości podatkowej ze szczególnym
uwzględnieniem podatku VAT i akcyzy.

sędziowie i prokuratorzy

6.

Ujawnianie i zwalczanie nadużyć i przestępstw związanych z
wykorzystaniem funduszy UE.

sędziowie i prokuratorzy

Wrocław, Kraków,
Rzeszów,
8 edycji, szkolenie dwudniowe,14 godz.,
Białystok, Poznań,
po 60 osób
Szczecin, Gdańsk,
Łódź

3 edycje, 14 godz. dla 50 osób

Warszawa,
Gdańsk, Katowice

7.

Metodologia prowadzenia spraw karno-skarbowych.

prokuratorzy

1 edycja, 12 godz. dla 50 osób

KSSiP Lublin

8.

Szkolenia dla zawodowych kuratorów dla dorosłych z nowelizacji k.k.,
k.p.k. i k.k.w.

zawodowi kuratorzy

11 edycji, 7-8 godz., po 50 osób

w apelacjach

9.

Problematyka przekupstwa zagranicznych i krajowych funkcjonariuszy
publicznych w związku z działalnością gospodarczą, w szczególności
określona Konwencją o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych
funkcjonariuszy w międzynarodowych transakcjach handlowych.

prokuratorzy

1 edycja, szkolenie trzydniowe,16 godz.,
po 55 osób

Dębe

Problematyka związana ze stosowaniem zasad wzajemności uznawania i
10. wykonywania kar i środków o charakterze majątkowym i izolacyjnym
orzeczonych w państwach członkowskich UE.

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

1 edycja, 16 godz., po 55 osób

Dębe

Prawno – karne i psychologiczne aspekty przestępstw dotyczących
przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej wobec kobiet oraz przestępstw
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z udziałem małoletnich, jako
11.
pokrzywdzonych przestępstwem. Metodyka prowadzenia postępowań
karnych w sprawach dotyczących wymienionej kategorii przestępstw ze
szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań prawnych.

prokuratorzy

11 edycji, 7 godz., po 55 osób

w apelacjach

12.

Podstawowe narzędzia menedżerskie w pracy dyrektora sądu.

dyrektorzy sądów apelacyjnych i okręgowych (wszyscy)

2 edycje, szkolenie dwudniowe, po 28
osób

Lublin (KSSiP)

13.

Program PAHCT (prokuratorzy a przestępstwa motywowane nienawiścią)
we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
ODIHR i Prokuraturą Generalną.

prokuratorzy

1 edycja, szkolenie dwudniowe, 12 godz.
(szkolenie wstępne), po 50 osób

Dębe

urzędnicy prokuratury

11 edycji, 8 godz., po 55 osób

w apelacjach

prokuratorzy

konferencja dla 40 osób

Dębe

sędziowie sądów okręgowych i apelacyjnych specjalizujących
się w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej

3 warsztaty po 6 godz. dla 30 osób

Warszawa

17.

Postępowanie sądowe wywołane skargą na orzeczenie Krajowej Izby
Odwoławczej, w szczególności: legitymacja czynna do wniesienia skargi,
postępowanie dotyczące wniesienia skargi, wymogi formalne skargi,
zakres skargi oraz podstawy do odrzucenia skargi, ciężar dowodu
wykluczający rażąco niską cenę, forma i treść orzeczeń sądu
okręgowego.

sędziowie sądów okręgowych

seminarium 8 godz. dla 50 osób
w siedzibie SO w Warszawie

Warszawa

18.

"System Organizacji Terminarza Rozpraw".

przewodniczący i kierownicy wydziałów pionu karnego w
sądach rejonowych, prokuratorzy rejonowi

26 edycji, 8 godz. po 50 osób

w apelacjach

Konsekwencje nowelizacji prawa karnego materialnego, procesowego i
14. wykonawczego oraz zmian w przepisach o biurowości dla funkcjonowania
sekretariatów powszechnych jednostek prokuratury.

15.

Modernizacja zarządzania prokuraturą - pilotaż.

Warsztaty z zakresu ochrony własności intelektualnej w szczególności:
ochrona praw autorskich (w tym zabezpieczenie roszczeń, roszczenia
informacyjne); zagadnienia procesowe w sprawach z zakresu ochrony
16.
własności intelektualnej; postępowanie dowodowe, w tym ciężar dowodu,
elementy transgraniczne, wpływ decyzji administracyjnych na
postępowania sądowe, egzekucja nakazów i zakazów.

