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Uprzejmie informuję, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, wpisując się w politykę 
informatyzacji i cyfryzacji Państwa, zakończyła w 2013 r. działania mające na celu modernizację 
i usprawnienie zarządzania działalnością szkoleniową oraz upowszechnienie dostępu do 
realizowanych przez nią wydarzeń szkoleniowych. W związku z tym, na zamówienie KSSiP został 
przygotowany nowy portal internetowy, w skład którego wchodzą: nowa strona internetowa KSSiP 
oraz Platforma Szkoleniowa KSSiP. 

Z wyglądem oraz zasobami nowej strony internetowej można się zapoznać pod adresem: 
wv, w.kssip.goy.pl . Strona jest na bieżąco aktualizowana i rozbudowywana, będziemy więc wdzięczni 
za wszelkie uwagi i spostrzeżenia osób z niej korzystających. Można je przesyłać na adres: 
pomoc.www^ kssip.go\ ,pl 

Internetowa Platforma Szkoleniowa KSSiP, to narzędzie do elektronicznej obsługi szkoleń. 
Platforma umożliwia między innymi: zapisywanie się na szkolenia, kontakt uczestników danego 
szkolenia z wykładowcami, pobieranie materiałów szkoleniowych, ewaluację szkoleń oraz uzyskanie 
zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu - a wszystko to drogą elektroniczną. Użytkownicy platformy 
szkoleniowej będą także otrzymywać newsletter zawierający informacje o nowych wydarzeniach 
i przedsięwzięciach w ramach szkolenia ustawicznego. 

Użytkownikiem platformy szkoleniowej może zostać każdy pracownik sądu lub prokuratury, 
który utworzy na niej swój profil. Warunkiem utworzenia profilu jest posiadania adresu e-mail 
(użytkownicy nie mogą korzystać wspólnie z jednego adresu poczty elektronicznej). 

Tworzone przez użytkowników profile będą następnie weryfikowane przez pracowników 
KSSiP. Dotychczasowi uczestnicy szkoleń e-learningowych KSSiP zostaną zweryfikowani 

mailto:sekretariat.lublin@kssip.gov.pl


automatycznie w oparciu o dane zapisane dotychczas w systemie, proszeni są jednak o uzupełnienie i 
aktualizację danych w swoich profilach, gdyż dane te mają kluczowe znaczenie dla udostępniania 
użytkownikom zasobów Platformy Szkoleniowej. Pozostałe osoby (nowi użytkownicy) uzyskają pełny 
dostęp do zasobów platformy po weryfikacji ich tożsamości przez pracowników KSSiP. 

Zapisy na szkolenia będą odbywać się w oparciu o dane podane przez użytkowników w ich 
profilach. Zachowany został oczywiście wymóg uzyskania uprzedniej zgody przełożonego na udział w 
szkoleniu przed przystąpieniem do procesu rekrutacji. Wymóg ten, jak i pozostałe zasady korzystania 
z Platformy Szkoleniowej KSSiP są zamieszczone w regulaminie dostępnym na stronie KSSiP w 
zakładce Szkolenia ustawiczne>Platforma Szkoleniowa. 

W 2014 r. planowane jest stopniowe zamieszczanie szkoleń na Platformie Szkoleniowej. 
Informacje na ten temat będą prezentowane na stronie Krajowej Szkoły w zakładce Szkolenia oraz 
w newsletterze Platformy Szkoleniowej. 

Co do zasady, zapisy na szkolenia docelowo będą realizowane za pośrednictwem Platformy. 
Wyjątkowo, ze względów na skalę przedsięwzięcia, rekrutacja na szkolenia z nowelizacji Kodeksu 
postępowania karnego odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, a więc za pośrednictwem 
prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz prokuratorów apelacyjnych i okręgowych. Materiały 
szkoleniowe i publikacje dotyczące nowelizacji procedury karnej dostępne są na Platformie 
Szkoleniowej (dla zalogowanych uczestników szkolenia). 

Dostęp do Platformy Szkoleniowej KSSiP możliwy jest z poziomu strony internetowej 
Krajowej Szkoły (kssip.gov.pl) zakładka Szkolenie ustawiczne>Platforma Szkoleniowa (w tym 
miejscu znajduje się również regulamin i instrukcja użytkownika) lub bezpośrednio pod adresem 
l)ttp:/./S7kolen:'q.kssip.£ov.pl 'logir/ 

Kontakt z administratorem Platformy Szkoleniowej możliwy jest pod adresem: 
pomocffikssip.goy.pl 

Uprzejmie proszę o przekazanie treści niniejszego pisma wszystkim pracownikom podległego 
Pani/Panu obszaru apelacji/okręgu oraz zamieszczenie na stronie internetowej kierowanej przez 
Panią/Pana jednostki. 
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