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Plan szkolenia  

 pierwszy rok aplikacji adwokackiej 

rok szkolenia 2022 

semestr I i II  
 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki lub we wtorki w cyklach dwu, trzy, cztero lub 

sześciogodzinnych (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 

lub zdalnie w cyklach czterogodzinnych ( po 45 min ) w godzinach : 16.00-16.45; 17-17.45;18-

18.45; 19-19.45  

 

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 założeń, 

kolokwia zakresem swym obejmować będą całokształt opanowanego materiału. 

Sposoby realizacji zajęć z aplikantami: 

- zajęcia praktyczne (omówienie projektów pism) 

- metoda casusowa – omawianie interesujących przypadków z praktyki adwokackiej oraz 

orzecznictwa sądowego z dogłębną analizą kwalifikacji prawnej, stosowanej procedury w ujęciu 

wariantowym oraz zasad deontologii, 

- wykład, 

- ćwiczenia i seminaria, 

- symulacja rozpraw. 

Do każdych zajęć wykładowcy przygotują konspekt obrazujący omawiane zagadnienia oraz 

wyszczególniający przydatne dla danego tematu, wybrane przez wykładowcę orzecznictwo. 

Konspekt dołączony będzie do dokumentacji szkolenia.  

 

UWAGA:  

Zajęcia w roku 2022 rozpoczynamy  

w dniu  3.01.2022 r. ( ferie zimowe trwają od 14 lutego do 27 lutego 2022) 

Przerwy w zajęciach  obejmują terminy: 

Święta Wielkanocne  

brak zajęć w dniu 18 kwietnia  2022, 

Majówka 

brak zajęć w dniu 2 maja 2022, 

przerwa wakacyjna lipiec i sierpień 2022. 

Po wakacjach rozpoczynamy zajęcia w dniu 05.09.2022 
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Plan szkolenia pierwszego roku aplikacji adwokackiej na rok 2022 semestr I i II 

obejmuje łącznie 168 h 

 

 

 

  Blok I ( 30 h) 

Zajęcia organizacyjne 1h ( adw. Marcin Karpiński) 

Prawo o adwokaturze 3h ( adw. Aleksandra Przedpełska 3h) 

Historia adwokatury 2h ( adw. Adam Kasperkiewicz 2h) 

Zasady deontologiczne wykonywania zawodu adwokata. Etyka adwokacka. 

Sądownictwo dyscyplinarne( adw. Jarosław Dawid 6h) 

( adw. Aleksandra Przedpełska 6 h) 

Kształtowanie wizerunku adwokata 3h ( adw. Mariusz Kostrzewski 3h) 

Ustawa o Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym i Trybunale Stanu  

( adw.  Adam Kasperkiewicz  6 h) 

Ustrój prokuratury 3h ( Prokurator Prokuratury Okręgowej Edyta Kubska 3h ) 

Ustrój sądów powszechnych 3h ( SSO Robert Grygiel 3h) 

 

 

 

3.01.2022 r. 

Szkolenie BHP- 3 h 

  

 

10.01.2022 r.   

1. Zajęcia organizacyjne (adw. Marcin Karpiński – 1 h) 

2. Etyka adwokacka ( Zbiór Zasad etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, 

Kodeks Etyki Prawników Europejskich, Podstawy prawne odpowiedzialności 

dyscyplinarnej adwokata i aplikanta adwokackiego; sposób konstruowania 

opinii dot. zasad wykonywania zawodu adwokata na egzaminie zawodowym. 

Kazus do opracowania opinii. Najczęściej naruszane zasady etyki ( zakaz 

reklamy, tajemnica adwokacka, konflikty z klientami) – dyskusja ( adw. 

Jarosław Dawid 3h) 
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17.01.2022 

1 Historia adwokatury ( adwokat Adam Kasperkiewicz 2 h) 

2 Sądownictwo dyscyplinarne ( adw. Jarosław Dawid 3h). 

 

24.01.2022 r 

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania sądów powszechnych 

( SSO Robert Grygiel 3 h) 

2. Prawo o adwokaturze ( adw. Aleksandra Przedpełska 3h) 

 

31.01.2022 r. 

1. Ustawa o Sądzie Najwyższym ( adw. Adam Kasperkiewicz - 3 h) 

2. Ustrój prokuratury ( Prokurator Prokuratury Okręgowej Edyta Kubska - 3h) 

 

7.02.2022 r. 

1. Kształtowanie wizerunku adwokata ( adw. Mariusz Kostrzewski – 3 h) 

2. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym ; Ustawa o Trybunale Stanu ( adw. 

Adam Kasperkiewicz - 3 h). 

 

 

     Blok II ( 138 h) 

Prawo karne materialne  48h (Adam Kasperkiewicz, SSA Karina Maksym, adw. dr 

Paweł Pojnar, SSO Agnieszka Radojewska) 

Postępowanie karne 66h ( adw. dr Miłosz Kościelniak – Marszał; adw. Adam 

Kasperkiewicz, SSA Karina Maksym, adw. dr Paweł Pojnar, SSO Agnieszka 

Radojewska ) 

Prawo karne wykonawcze 6h ( SSR Marlena Kluk 6h) 

Prawo karne skarbowe 6h (SSA Karina Maksym 6h) 

Prawo o wykroczeniach 3h (adw. Adam Kasperkiewicz) 

 

Postępowanie w sprawach o wykroczeniach 3h (adw. dr Miłosz Kościelniak- 

Marszał) 

Repetytorium : 

Prawo karne materialne – 3h ( adw. Adam Kasperkiewicz) 
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Postępowanie karne – 3h ( adw. Miłosz-Kościelniak Marszał) 

 

 

 

28.02.2022 r. 

1. Kodeks karny- część ogólna 

 Struktura przestępstwa (adw. Adam Kasperkiewicz 3 h) 

2. Kodeks postępowania karnego 

Naczelne zasady procesu karnego 

(adw. dr Miłosz Kościelniak- Marszał 3 h) 

 

 

07.03.2022 r. 

1. Kodeks karny- część ogólna  

Czasowy i miejscowy zakres zastosowania ustawy karnej ( adw. Adam 

Kasperkiewicz 3 h) 

2. Kodeks postępowania karnego 

Warunki dopuszczalności postępowania karnego( adw. dr Miłosz Kościelniak-

Marszał 3 h) 

 

14.03.2022 

1. Kodeks karny- część ogólna 

Stadialne formy popełnienia przestępstwa ( SSO Agnieszka Radojewska 3 h) 

2. Kodeks postępowania karnego 

Strony postępowania karnego( adw. dr Paweł Pojnar 3h) 

 

 

21.03.2022 

1. Kodeks karny 

 Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa ( adw. Adam Kasperkiewicz 3h) 

2. Kodeks postępowania karnego 

Właściwość i skład sądu( SSO Agnieszka Radojewska 3h) 
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28.03.2022 r. 

1. Prawo karne materialne   

 Standardy prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału 

 Konstytucyjnego (adw. Adam Kasperkiewicz 3 h) 

2. Kodeks postępowania karnego 

Prawo dowodowe -część I ( adw. dr Miłosz -Kościelniak Marszał) 

 

 

04.04.2022 r. 

1. Kodeks karny- część ogólna  

Czyn ciągły i ciąg przestępstw ( SSO Agnieszka Radojewska 3 h) 

2. Kodeks postępowania karnego 

Czynności procesowe (adw. dr Miłosz Kościelniak-Marszał 3h) 

 

 

11.04.2022 r. 

1. Kodeks karny- część ogólna 

Okoliczności wyłączające przestępność czynu ( adw Adam Kasperkiewicz 3 h) 

2. Kodeks postępowania karnego 

 Postępowanie przygotowawcze ( adw. dr Paweł Pojnar 3h) 

 

 

25.04.2022 r. 

1. Kodeks karny- część ogólna 

 Zbieg przepisów ustawy karnej ( adw. Adam Kasperkiewicz) 

2. Kodeks postępowania karnego 

Środki przymusu i środki zabezpieczające ( adw. dr Miłosz Kościelniak – 

Marszał 3 h) 

 

09.05.2022 r. 

 1.Kodeks karny- część ogólna  

 Środki zabezpieczające ( adw. Adam Kasperkiewicz 3 h) 
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 2.Postępowanie karne 

 Metodyka pracy adwokata w  postępowaniu odwoławczym ( adw. dr Paweł 

 Pojnar 3h)  

 

16.05.2022 

1. Kodeks karny 

Zasady i dyrektywy sądowego wymiaru kary, środki karne, środki 

kompensacyjne, środki związane z poddaniem sprawcy próbie ( SSO 

Agnieszka Radojewska 3 h) 

2. Kodeks postępowania karnego 

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji ( adw. dr Miłosz Kościelniak – 

Marszał 3 h) 

 

23.05.2022 r. 

1.Prawo karne- wybrane zagadnienia z praktyki sądowej 

Kara łączna- wyrok łączny. Posiadanie i obrót środkami zastępczymi 

(dopalaczami). Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej  

2. Kodeks postępowania karnego 

Europejski nakaz aresztowania i europejski nakaz dochodzeniowy  

(adw. A. Kasperkiewicz 6 h) 

 

30.05.2022 r. 

Kodeks karny skarbowy 

1. Część ogólna 

2. Kary, środki karne i środki zabezpieczające, odpowiedzialność posiłkowa, 

przedawnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych 

( adw. dr Miłosz Kościelniak – Marszał   6 h) 

 

06.06.2022 r. 

1. Kodeks karny wykonawczy 

Wykonanie kary grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności 

( SSR Marlena Kluk 3h) 

2. Prawo karne materialne.  

Standardy prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego (adw. Adam Kasperkiewicz 3h )  
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13.06.2022 r. 

1. Kodeks wykroczeń 

Zasady odpowiedzialności w kodeksie wykroczeń ( adw. Paweł Pojnar 3 h) 

2. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( adw. dr Miłosz-

Kościelniak Marszał 3 h) 

Czynności wyjaśniające, postępowanie zwyczajne, przyspieszone, nakazowe, 

mandatowe i odwoławcze. Wznowienie postępowania 

 

 

20.06.2022 

1. Kodeks  postępowania karnego 

Apelacja- względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze. Konstrukcja 

zarzutów odwoławczych ( SSA Karina Maksym 3h) 

2.Kodeks postępowania karnego 

Postępowanie przed sądem drugiej instancji. Skarga na wyrok sądu 

odwoławczego ( SSA Karina Maksym 3h) 

 

 

27.06.2022 r. 

Sprawdzian obligatoryjny dla I roku aplikacji 

 

/Przerwa semestralna/ 

 

5-7.09.2022 szkolenie wyjazdowe w Uniejowie dla I, II, III roku aplikacji 

 

 

 

12.09.2022 r. 

1.Kodeks postępowania karnego 

Wznowienie postępowania karnego ( SSA Jolanta Śpiechowicz - 3h) 

2. Kodeks postępowania karnego 

Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności ( SSA Jolanta Śpiechowicz - 3h) 
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19.09.2022 r. 

1. Kodeks karny – część szczególna 

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (SSO Agnieszka Radojewska - 3 h) 

2. Kodeks postępowania karnego 

Standardy rzetelnego procesu karnego w orzecznictwie TK ( adw. Adam 

 Kasperkiewicz – 3 h) 

 

 

26.09.2022 r. 

1. Kodeks postępowanie karne 

 Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu karnym-aspekty 

 praktyczne ( adw. dr Paweł Pojnar – 3 h) 

2. Kodeks karny wykonawczy   

Organy postępowania wykonawczego; kompetencje sądu 

penitencjarnego, kompetencje sędziego penitencjarnego; zadania kuratorskiej 

służby sądowej, postępowanie przed sądem wykonawczym ( SSR Marlena 

Kluk -3h)  

 

 

3.10.2022 r. 

1.Prawo karne materialne  

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ( SSO Agnieszka Radojewska -3h) 

2.Kodeks postępowania karnego 

Standardy rzetelnego procesu karnego w orzecznictwie ETPC ( adw. Adam 

Kasperkiewicz -3h) 

 

 

10.10.2022 

1. Kodeks karny- część szczególna   

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ( SSO Agnieszka 

Radojewska -3 h) 

2. Kodeks postępowania karnego 

 Prawo dowodowe - część II ( adw. dr Miłosz Kościelniak – Marszał - 3h) 
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17.10.2022 

1.Kodeks karny – część szczególna 

Przestępstwa przeciwko mieniu( SSO Agnieszka Radojewska3 h) 

2.Kodeks postępowania karnego 

Formalne i materialne aspekty prawa do obrony w postępowaniu karnym ( adw. dr 

Paweł Pojnar) 

 

 

24.10.2022 

1.prawo karne materialne – repetytorium przed kolokwium ( adwokat Adam 

Kasperkiewicz 3h) 

2.postępowanie karne - repetytorium przed kolokwium ( adw. Miłosz Kościelniak – 

Marszał 3h). 

 

 

31.10.2022 r. 

1. Kodeks karny – część szczególna 

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu( adw. Adam Kasperkiewicz 3 h) 

2. Kodeks karny 

 Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego ( SSO Agnieszka 

 Radojewska3 h) 

 

 

 

 

 

 

 

14-15.11.2022 r. 

Kolokwium roczne dla  I roku  

 

07.12.2022 r. 
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Kolokwium poprawkowe  

 

  

 


