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W odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika z 2 marca 2017 r. 

(11.502.1.2016.MM) uprzejmie informuję, że problematykę organizacji szkoleń 

ustawicznych sędziów regulują w podstawowym zakresie: ustawa z dnia 23 

stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. 2017, 

poz. 146, dalej także jako: „ustawa o Krajowej Szkole”) oraz Rozporządzenie 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i 

trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. 2015, poz. 2262), wydane 

na podstawie delegacji zawartej wr art. 15c ustawy o Krajowej Szkole, dalej 

także jako: „Rozporządzenie”.

Przepisy ustawy' o Krajowej Szkole przewidują trzy tryby organizacji 

szkoleń. Zasadą jest, że szkolenia odbywają się zgodnie z rocznym 

harmonogramem działalności szkoleniowej (art. 15a ust. 1 ustawy  ̂o Krajowej 

Szkole). Projekt rocznego harmonogramu sporządza Dyrektor Krajowej 

Szkoły (§ 6 Rozporządzenia), jednakże harmonogram ostatecznie opracowuje 

Rada Programowa Krajowej Szkoły (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o Krajowej 

Szkole). Propozycje szkoleniowe do rocznego harmonogramu mogą być



zgłaszane do końca października roku poprzedzającego rok opracowania 

harmonogramu przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, 

Krajową Radę Sądownictwa, Krajówką Radę Prokuratury, prezesów sądów7 

apelacyjnych i prokuratorów7 regionalnych (§ 3 powołanego wyżej 

Rozporządzenia). Na szkolenia zaplanowrane w corocznym harmonogramie 

działalności szkoleniowej Krajowa Szkoła otrzymuje stosowTią dotację, 

przewidzianą w budżecie PaństwTa.

Oprócz szkoleń wynikających z harmonogramu Krajow*a Szkoła może 

przeprowadzać także szkolenia dodatkowe, nieuwzględnione w 

harmonogramie na zlecenie Ministra Sprawiedliwości. Tego rodzaju zlecenie 

może wynikać z wniosku prezesa sądu apelacyjnego lub, wr uzasadnionych 

przypadkach, z własnej inicjatywy Ministra (art. 15a ust. 2 ustawy o 

Krajowej Szkole). Szkolenia takie są wówczas finansowane z budżetu 

właściwego sądu apelacyjnego.

Ostatnim trybem organizacji szkoleń jest tiyb opisany w art. 15a ust. 5 

powoływanej ustawy, stosownie do którego, uwzględniając uzasadnione 

potrzeby, Krajowra Szkoła może także organizować dodatkowe szkolenia, 

z własnej inicjatywy, lecz po zatwierdzeniu przez Radę Programową. Jest to 

możliwe pod warunkiem istnienia zabezpieczenia środków7 budżetowych, 

niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia lub wskazania takich środków 

przez podmiot wychodzący z określoną propozycją szkoleniowy.

Podzielając wagę i znaczenie sygnalizowanego przez Pana Rzecznika 

problemu, informuję uprzejmie, że w projekcie Harmonogramu działalności 

szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2017, który 

był przedstawiony Radzie Programowej w7 czerwcu 2016 roku, 

zaproponowałam organizację szkolenia pod sygnaturą K 15/17 pt. 

„Przestępstwo niealimentacji”. Rada Programowa Krajowej Szkoły 

odpowiedzialna za ostateczną decyzję w tym zakresie, zdecydowała się 

jednak na usunięcie tego szkolenia z harmonogramu.

Zw7ażvw7szy na negatywne stanowisko Rady Programowej, która 

zatwierdza także szkolenia dodatkowe (organizowane na podstawie art. 15a
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ust. 2 ustawy o Krajowej Szkole), za niecelowe uznałam podejmowanie 

dalszej inicjatywy w zakresie organizacji takiego szkolenia w roku 2016.

Nie jest też możliwe przedstawienie przedmiotowej problematyki 

w trakcie tegorocznych szkoleń przewidzianych w Harmonogramie 

działalności szkoleniowej na 2017 r., bez uszczerbku dla spójności 

tematycznej tych wydarzeń szkoleniowych.

Wychodząc naprzeciw problematyce podniesionej ponownie przez Pana 

rzecznika, deklaruję poruszenie tej kwestii na najbliższym posiedzeniu Rady 

Programowej, poświęconym omówieniu założeń do harmonogramu na rok

2018.
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