
  
 

Plan szkolenia  

 pierwszy rok aplikacji adwokackiej 

rok szkolenia 2020 

semestr I  

BLOK WSTĘPNY 

  

Szanowni Pan stwo, z uwagi na fakt, iz  aplikację na I roku rozpocznie jedynie kilka oso b, 
musielis my podjąc  decyzję o połączeniu Pan stwa z II rokiem aplikacji, co oznacza, iz  co do 
zasady Pan stwa zajęcia odbywają się we wtorki, w cyklach dwu, trzy, cztero lub 
szes ciogodzinnych (po 45 min.), w godzinach: 
 
15:15 – 16:00; 16:05 – 16:50; 16:55 – 17:40; 17:45 – 18:30; 18:35 – 19:20; 19:25 – 20:10. 
 
Na pierwszym roku odbędziecie Pan stwo zajęcia z prawa cywilnego, rodzinnego, pracy 
oraz z procedury cywilnej. Blok karny dla Pan stwa odbędzie się na II roku (2021).     
 
Poniewaz  zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej; „Warunkiem 
dopuszczenia do kolokwium na pierwszym roku jest wcześniejsze zaliczenie obligatoryjnego 
sprawdzianu z prawa o ustroju sądów i prokuratur, prawa o adwokaturze, historii 
samorządu adwokackiego, warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu 
oraz innych sprawdzianów ustalonych w danym roku szkoleniowym” koniecznym jest 
ekstraordynaryjne przeprowadzenie zajęc  z tej tematyki dla Pan stwa poza blokiem 
cywilnym. 
 
Zajęcia te będą odbywały się w poniedziałki przez 4 tygodnie. W tym czasie (od 
27.01.2020 do 18.02.2020 roku będą Pan stwo odbywali zajęcia dwa razy w tygodniu)  
Otrzymacie Pan stwo plan zajęc  obejmujący tzw. blok cywilny Niezalez nie od tych zajęc , 
będziecie Pan stwo zobligowani do wzięcia udziału w następujących zajęciach: 
 
03.01.2020 r 
 

1. Zajęcia organizacyjne (adw. Marcin Karpin ski – 1 h) 
2. Prawo o adwokaturze (adw. Aleksandra Przedpełska 3h) 
3. Szkolenie BHP (2 h) 

 
27.01.2020 r 

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania sądo w powszechnych (SSO 
Robert Grygiel 3 h) 

2. Historia adwokatury ( adw. Adam Kasperkiewicz- 3 h) 
 
 
03.02.2020r. 

1. Ustro j prokuratury (Prokurator Prokuratury Okręgowej Edyta Kubska (3h) 
2. Ustawa o Sądzie Najwyz szym, Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym; Ustawa o 



Trybunale Stanu ( adw. Adam Kasperkiewicz 3 h) 
 
10.02.2020 r. 

1. Zasady prowadzenia Kancelarii (adw. Mariusz Kostrzewski – 2 h). 
2. Zasady deontologiczne wykonywania zawodu adwokata. Etyka Adwokacka ( adw. 

Jarosław Dawid 4 h) 
 
17.02.2020 

1. Kształtowanie wizerunku adwokata ( adw. Mariusz Kostrzewski – 3 h) 
2. Etyka Adwokacka ( adw. Jarosław Dawid 3 h).  

 
 
Sprawdzian z prawa o ustroju sądo w i prokuratur, prawa o adwokaturze, historii 
samorządu adwokackiego, warunko w wykonywania zawodu adwokata i etyki tego 
zawodu odbędzie się w dniu 02.03.2020 o godzinie 16.00 w siedzibie ORA. Będzie miał 
charakter pisemny. Czas trwania 120 minut. 
 
W marcu 2020 roku odbędzie się w siedzibie ORA konkurs krasomówczy. Dla aplikantów I 
roku jest on fakultatywny (obligatoryjny na II i III roku).Gorąco zachęcamy do udziału,  
 
Zajęcia prowadzone są w oparciu o zagadnienia wybrane. Aplikanci mający za sobą 
akademicki kurs prawa dysponują kompleksową, teoretyczną wiedzą z zakresu objętego 
aplikacją. Zajęcia prowadzone w ramach aplikacji mają na celu poszerzenie i 
usystematyzowanie zdobytej wiedzy dla efektywnego jej wykorzystania w toku praktyki 
adwokackiej. W realizacji ustalonych załoz en , kolokwia zakresem swym obejmowac  będą 
całokształt opanowanego materiału. 
Sposoby realizacji zajęc  z aplikantami: 
- zajęcia praktyczne (omo wienie projekto w pism) 
- metoda casusowa – omawianie interesujących przypadko w z praktyki adwokackiej oraz 
orzecznictwa sądowego z dogłębną analizą kwalifikacji prawnej, stosowanej procedury w 
ujęciu wariantowym oraz zasad deontologii, 
- wykład, 
- c wiczenia i seminaria, 
- symulacja rozpraw. 
Do kaz dych zajęc  wykładowcy przygotują konspekt obrazujący omawiane zagadnienia 

oraz wyszczego lniający przydatne dla danego tematu, wybrane przez wykładowcę 

orzecznictwo. Konspekt dołączony będzie do dokumentacji szkolenia.  

 

UWAGA: Zajęcia w roku 2020 rozpoczynamy  
w dniu  03.01.2019 bezpos rednio po złoz eniu s lubowania 
 
Przerwa feryjna obejmuje terminy 11-25.01.2020 
 
Święta Wielkanocne  
brak zajęc  w dniach 14-15.04.2020  
 
Majówka 
W 2020 roku nie koliduje z zajęciami 
 



przerwa wakacyjna lipiec i sierpien  2020 
 
we wakacjach rozpoczynamy zajęcia w dniu 01.09.2019 
  
 
Blok I ( 30 h) 
Zajęcia organizacyjne 1 h (adw. Marcin Karpin ski) 
BHP 2 h 
Prawo o adwokaturze 3h (adw. Aleksandra Przedpełska) 
Historia adwokatury 3h (adw. Adwokat Adam Kasperkiewicz) 
Zasady deontologiczne wykonywania zawodu adwokata. Etyka adwokacka 7h 
( adw. Jarosław Dawid) 
Kształtowanie wizerunku adwokata i prowadzenie Kancelarii 5 h ( adw. Mariusz 
Kostrzewski) 
Ustawa o Sądzie Najwyz szym, Trybunale Konstytucyjnym i Trybunale Stanu ( adw. adw. 
Adam Kasperkiewicz 3 h) 
Ustro j prokuratury 3h ( Prokurator Prokuratury Okręgowej Edyta Kubska) 
Ustro j sądo w powszechnych 3h ( SSO Robert Grygiel 3h) 
 


