
Plan szkolenia 

na rok szkoleniowy 2022 (semestr III i IV) 

drugi rok aplikacji adwokackiej 

 
Zajęcia odbywają się we wtorki, w cyklach po sześć godzin lekcyjnych (45 min.), z przerwami, tj.: 

15:15 – 16:00; 16:05 – 16:50; 16:55 – 17:40; 17:50 – 18:35; 18:40 – 19:25; 19:30 – 20:15. 
 

Aplikanci mają za sobą akademicki kurs prawa dysponują kompleksową, teoretyczną wiedzą z 

zakresu objętego aplikacją adwokacką. Po części mają również wiedzę praktyczną przekazaną już do 

tej pory przez patronów. Zajęcia prowadzone w ramach aplikacji służą poszerzeniu i 

usystematyzowaniu tej wiedzy dla efektywnego jej wykorzystania w toku przyszłej praktyki 

adwokackiej. Zatem zajęcia prowadzone są w oparciu o wybrane zagadnienia. W realizacji 

ustalonych założeń, kolokwia zakresem swym obejmować będą całość materiału. 

Sposoby realizacji zajęć: 

- metoda kazusowa – omawianie interesujących przypadków z praktyki adwokackiej oraz 

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

wariantowym oraz zasad deontologii, 

- wykład, w tym analiza nagrań z autentycznych rozpraw, z przypomnieniem aplikantom o obowiązku 

zachowania tajemnicy zawodowej, 

- ćwiczenia i seminaria, 

- symulacja rozpraw. 

 

Oprac. - adw. Jarosław Dawid na podst. Założeń programowych NRA  

 

 

(Kolejny nr zajęć) i data                          

            T e m a t   z a j ę ć 

 

 

Ilość godz. – wykładowca 

 
(1) 04.01.2022 
Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej, wniosek o zniesienie 

współwłasności  wraz z rozliczeniami. 

 

3 –  

SSO Iwona Łyszczarz-

Witecka 

 
Omówienie sposobu pracy na zajęciach, materiałów pomocniczych, wymogów 

odnośnie kolokwium rocznego. Status aplikanta, a zasady etyki i godności zawodu, 

obowiązki i powinności w trakcie aplikacji, zmiany w kodeksie etyki adwokackiej, 

reklama.  

„Rewolucyjna” zmiana procedury cywilnej – listopad 2019 r. 

Właściwość miejscowa i rzeczowa sądów z uwzględnieniem organizacji sądów, 

koniecznością stosowania formularzy, najczęstsze błędy i ich konsekwencje, 

wybór trybu postępowania, wartość przedmiotu sporu, badanie jej wysokości. 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

 

(2) 11.01.2022 
Powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, powództwo o 

eksmisję z lokalu mieszkalnego.  

Powództwo konsumenta o uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne, 

powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej. 

 

3 – adw. Maciej Kobic 

 

Pełnomocnictwo, analiza relacji adwokat - klient z uwzględnieniem  

odpowiedzialności zawodowej /skarbowej, cywilnej, karnej, dyscyplinarnej/. 

Opłata skarbowa. Konstrukcja i zakres pełnomocnictwa, zlecenia. 

Substytucja a upoważnienie.  

Analiza projektów dokumentów przygotowanych przez aplikantów. 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

 



(3) 18.01.2022 
Powództwo posesoryjne, petytoryjne, powództwo o ochronę ograniczonych praw 

rzeczowych. 

 

3  

-  adw. Mariusz Kostrzewski 

Pismo procesowe a pozew, analiza wymogów formalnych, ustalanie wpisów 

uiszczanych wraz z wniesieniem pozwu (pisma procesowego). 

Omówienie  dostępnych formularzy – ćwiczenia. 

Rozprawa a posiedzenie. Adwokat na sali sądowej w sprawie cywilnej,  

wystąpienia aplikanta, dobór słownictwa, omówienie zachowań pełnomocnika 

w różnych sytuacjach – symulacja posiedzenia. 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

4) 25.01.2022  
Zasady prawa pracy, omówienie przykładów dyskryminacji i mobbingu oraz metod 

przeciwdziałania tym formom naruszeń, stosunek pracy, nawiązanie, rozwiązanie, 

przykłady błędów pracodawcy. 

Umowa o pracę, a umowa „cywilnoprawna”. Różnice i ich konsekwencje 

(sygnalizacja problemu podatkowego) i ZUS. Kontrakty menadżerskie. 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – omówienie orzecznictwa. 

Najczęstsze argumenty pracodawcy i pracownika, ćwiczenia analiza kazusów. 

Roszczenia pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę, analiza przypadków. 

Zasady zaliczenia zajęć na sprawdzianie. 

 

3 - adw. Maciej Kobic 

Rozprawa a posiedzenie - cd. 

Udział prokuratora w postępowaniu, organizacje pozarządowe (d. społeczne,           

PIP, rzecznik konsumentów) prawa i kompetencje, omówienie katalogu 

podmiotów   mających uprawnienie do występowania przed  sądami – zajęcia 

seminaryjne. 

Zdolność sądowa i procesowa, ustalanie stron procesu postępowania, 

współuczestnictwo w sporze, wszystkie aspekty z uwzględnieniem  

odpowiedzialności solidarnej i in solidum – zajęcia seminaryjne. 

Przedsiębiorca i firma, zagadnienia praktyczne i analiza kazusów. 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

(5) 01.02.2022  
Zwolnienia grupowe, obowiązki pracodawcy, omówienie najczęstszych błędów. 

Rozpatrywanie sporów o roszczenia pracowników lub pracodawcy ze stosunku 

pracy, typy postępowań, najczęstsze przypadki. 

 

3 –  

SSO Barbara Sobocińska 

Skutki niezachowania formy (braki formalne pism, braki opłat stałych) przez 

fachowych pełnomocników (k.p.c. i u. o k.s.c.).  

Zajęcia praktyczne – pisanie pozwu na podstawie omówionego stanu faktycznego 

lub analiza projektów pozwów przygotowanych przez aplikantów. 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

(6) 08.02.2022 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Obowiązki pracodawcy i konsekwencje ich 

zaniedbania. Roszczenia pracowników: centrale PIP i jej uprawnienia – 

omówienie. Obowiązki pracownika i pracodawcy – rola regulaminu pracy. 

Odpowiedzialność materialna pracowników. 

Roszczenia pracowników z tytułu godzin nadliczbowych. Budowanie i 

udowadnianie roszczenia studium argumentów pracownika i pracodawcy. Urlopy, 

katalog urlopów – omówienie kazusów. 

 

3 - adw. Daniel Kostrzewski 

Zwrot pozwu, odrzucenie pozwu, a oddalenie powództwa, konsekwencje dla  

strony. Zwrócenie uwagi na bieg terminów (aspekty związane z ewentualnym 

przedawnieniem), cofnięcie powództwa a zrzeczenie się roszczenia (warunki i 

skutki, terminy, wymogi, zwrócenie uwagi na poinformowanie mocodawcy. 

Powództwo wzajemne, złożenie, termin, konstrukcja, taktyka procesowa w 

poszczególnych przypadkach (czy i kiedy składać, jakie mogą być konsekwencje) 

– ćwiczenia. 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

(7) 01.03.2022 
Powództwo o ochronę dóbr osobistych, powództwo o uznanie czynności prawnej 

za bezskuteczną / nieważną. 
3 – adw. Maciej Kobic 

 



Występowanie pełnomocnika przed sądami powszechnymi i SN, przygotowanie do 

rozprawy, konstrukcja przemówienia, omówienie treści wystąpienia, analiza treści 

nagrań video z rozpraw – seminarium i zajęcia praktyczne w Kancelarii.  

 

3 - adw. Jarosław Dawid 

(8) 08.03.2022 
Rozwód i separacja – różnice, przesłanki orzeczenia, planowanie taktyki 

dowodowej.  

Aplikanci sporządzają projekt pozwu o rozwód lub o separację wraz wnioskami o 

zabezpieczenie roszczeń, z uwzględnieniem porozumienia małżonków o sposobie 

wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po 

rozwodzie na podstawie kazusu przygotowanego przez prowadzącego zajęcia. 

Regulacja kontaktów dziecka z rodzicami pozostającymi w związku małżeńskim i 

po rozwodzie – ćwiczenia i zajęcia seminaryjne.  

 

3 – SSO w stanie spoczynku 

Małgorzata Kita-Janczak 

 

Przypozwanie a dopozwanie – różnice, omówienie przesłanek procesowych,                            

przekształcenia podmiotowe po stronie pozwanej i powodowej.  

Protokół – sprostowanie, uzupełnienie, załącznik (doręczanie - Zbiór Zasad Etyki).  

Postępowanie dowodowe. 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

   

    15.03.2022   Izbowy Konkurs Krasomówczy dla roku II 

 

(9) 22.03.2022 
Pochodzenie dziecka. Powództwo o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, o 

ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.  

Aplikanci sporządzają projekty pozwów o ustalenie macierzyństwa i ojcostwa 

oraz  zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa  – ćwiczenia. 

Opieka i kuratela ze szczególnym uwzględnieniem prawa dysponowania 

majątkiem małoletnich. 

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia         

małżonków, wniosek o powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy  

rodzicielskiej, wniosek o przysposobienie. 

 

3 – adw. Ewa Coner 

 

Postępowanie dowodowe – cd. 

Interwencja główna i uboczna, podobieństwa i różnice, uprawnienia, sposoby i 

terminy składania interwencji, interwencja jako taktyka obliczona na opóźnienie  

postępowania – metody przeciwdziałania – zajęcia seminaryjne. 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

(10) 29.03.2022 
Powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, 

a powództwo alimentacyjne, wniosek o zabezpieczenie powództwa, egzekucja  

w sprawach alimentacyjnych, orzecznictwo SN.   

Wspólność majątkowa małżonków a majątek osobisty.                                                

Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej. 

Podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa. Ustalanie nierównych  

udziałów.  

Aplikanci sporządzają projekt wniosku o podział majątku dorobkowego, na 

podstawie kazusu opracowywanego przez prowadzącego zajęcia – ćwiczenia. 

 

3 – adw. Maciej Kobic 

 

Postanowienia (kończące postępowanie w sprawie i niekończące), inicjowanie          

ich zmiany i tryb jej dokonania, zarządzenia w toku postępowania, zaskarżalność. 

Środki zaskarżenia – zajęcia seminaryjne (aplikanci sporządzają zażalenia), 

omówienie wyników pracy. 

Zawieszenie i umorzenie postępowania przed sądem I instancji. 

 

3 -  adw. Jarosław Dawid 

(11) 05.04.2022 
Powództwo o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z czynów 

niedozwolonych w przypadku szkód na osobie (wypadek komunikacyjny, 

zakażenie szpitalne, błąd w sztuce lekarskiej, powództwo o odszkodowanie za 

bezumowne korzystanie z lokalu, powództwo o zmianę wysokości renty w związku 

ze zmianą stosunków). 

 

3 – adw. Marcin Karpiński 

 

 

 



Postępowanie pojednawcze, a ugoda sądowa.                                                          

Wyroki i ich rodzaje (wstępny, częściowy, końcowy, zaoczny). 

Koszty postępowania cywilnego (proces, nieproces, zabezpieczające). 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

(12) 12.04.2022 
Zapis na sąd polubowny – ćwiczenia 

Kognicja, wykonanie orzeczeń, skarga na orzeczenie sądu polubownego. 

 

3 – adw. Maciej Kobic 

Rektyfikacja orzeczeń (sprostowanie, uzupełnienie) i ich wykładnia.                                                   

Notyfikacja naruszeń procedury (art. 162 k.p.c. – zastrzeżenie do protokołu),  

forma, treść, znaczenie. 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

(13) 26.04.2022 
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 

 
3 – RSR Jolanta Grys 

Środki odwoławcze i odpowiedzi na nie (terminy wnoszenia, skutek).                      

Apelacja w procesie,  w postępowaniu nieprocesowym,  wieczystoksięgowym,  

podstawy formułowania  zarzutów i wniosków, omówienie zasad sporządzania 

 apelacji. 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

(14) 10.05.2022  
Powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, 

powództwo o upoważnienie przez Sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika, 

powództwo o zapłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu 

(odpowiedzialność władzy publicznej i innych podmiotów do tego 

zobowiązanych). 

 

3 – adw. Maciej Kobic 

Środki odwoławcze – cd.   

Aplikanci sporządzają apelacje i zażalenia– ćwiczenia. 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

(15) 17.05.2022  
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania oraz             

w trakcie postępowania, upadek zabezpieczenia i skutki z tym związane. 

Postępowania elektroniczne. 

 

3 – adw. Marcin Karpiński 

 

Środki odwoławcze – cd. 

Analiza projektów apelacji i zażaleń przygotowanych przez aplikantów.  

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

(16) 24.05.2022 
Powództwo o zachowek,  

powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego. 
3 

 - adw. Mariusz Kostrzewski 

 
Środki odwoławcze – cd.                                                                                         

Analiza projektów apelacji  i zażaleń przygotowanych przez aplikantów. 

 

 

3 - adw. Jarosław Dawid 

(17) 31.05.2022 
 

Sprawdzian na prawach zaliczenia z prawa pracy  

 

 

 

 

6 – adw. Daniel 

Kostrzewski 

 

(18) 07.06.2022 
Powództwa w postępowaniu nakazowym uproszczonym i upominawczym: z 

weksla, dokumentu. 

 

3 – SSO Jacek Włodarczyk 

Niektóre środki zaskarżenia w postępowaniu pierwszo-instancyjnym (sprzeciw od 

nakazu zapłaty, zarzutu od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, skarga 

na referendarza), postępowanie zażaleniowe, zażalenie. 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 



(19) 14.06.2022 
Wykonanie polskiego orzeczenia za granicą, ETE, uznawanie obcego orzeczenia 

w Polsce, ustalenie, że obce orzeczenie nie podlega uznaniu i wykonaniu w Polsce- 

wszystko na przykładach). Do tego dodałbym coś co będzie ciekawe, czyli pozew 

w sprawach frankowych - aktualne kierunki orzecznictwa, przedawnienie, zarzuty 

potrącenia i zatrzymania, wartość przedmiotu sporu - uzupełnienie wykładu 

dotyczącego pozwów frankowych z uwzględnieniem uchwały Sądu  Najwyższego 

z dnia 7 maja 2022. 

 

3 – SSO Jacek Włodarczyk 

Powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wraz z wnioskiem 

o zabezpieczenie powództwa, powództwo osoby trzeciej o zwolnienie zajętego 

przedmiotu od egzekucji. 

 

 

3  

- adw. Mariusz Kostrzewski 

(20) 21.06.2022 
Powództwa o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli z: 

- umowy zobowiązującej, 

- budowy na cudzym gruncie, 

- bezpodstawnego wzbogacenia, 

- po odwołaniu darowizny, 

- z realizacji zapisu zwykłego. 

 

3  

- adw. Mariusz Kostrzewski   

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia,  

wniosek o rozgraniczenie.    

 

3 – SSO Iwona Łyszczarz-

Witecka 

 

(21) 28.06.2022 
Wymogi formalne apelacji, zarzuty apelacyjne, zasady  ich konstruowania.                 

Wnioski apelacyjne  i ich zgodność z zarzutami. Konstrukcja apelacji,  

wymogi prawidłowego sformułowania apelacji omówione na kazusach z 

egzaminów adwokackich.  

 

6 – adw. Anna Ślęzak 

 

Przerwa semestralna (§ 1.2. i) Regulaminu aplikacji) 

 

(22) 5-7.09.2022 szkolenie wyjazdowe w Uniejowie dla I, II, III roku aplikacji 

(23) 13.09.2022 
Przygotowania do egzaminu zawodowego - wymogi formalne apelacji, zarzuty 

apelacyjne, zasady ich konstruowania.                 

Wnioski apelacyjne  i ich zgodność z zarzutami. Konstrukcja apelacji,  

wymogi prawidłowego sformułowania apelacji omówione na kazusach z 

egzaminów adwokackich– cd. 

 

6 – adw. Anna Ślęzak 

 

(24) 20.09.2022 
Wniosek o zabezpieczenie spadku, wniosek o spis inwentarza, wniosek o otwarcie, 

ogłoszenie testamentu i stwierdzenie nabycia praw do spadku, wniosek o dział 

spadku, wnioski w sprawach wieczystoksięgowych. 

 

3 – adw. Marcin Karpiński 

 

Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich i projekt pozwu o zakazanie 

czynów nieuczciwej konkurencji. 

 

3 –  

adw. Mariusz Kostrzewski 

(25) 27.09.2022 
Wniosek o stwierdzenie zgonu, wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego, 

wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem o ustalenie nierównych 

udziałów, rozliczeń nakładów i wydatków, wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, 

wniosek o rozgraniczenie.    

 

 3 - 

SSO Iwona Łyszczarz-

Witecka 

Skarga kasacyjna, dopuszczalność, przesłanki formalne, podstawy, przymus 

adwokacki,  ustanowienia z urzędu do sporządzania skargi kasacyjnej, omówienie 

skargi do przygotowanie na kolejne zajęcia.  

 

3 - adw. Jarosław Dawid 



(26) 04.10.2022 
Powództwo o uznanie umowy za bezskuteczną względem wierzyciela, powództwo 

przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu szkody na nieruchomości. 

 

3 – adw. Marcin Karpiński 

 

Skarga kasacyjna – cd.                                                                                          

Analiza projektów skarg kasacyjnych przygotowanych przez aplikantów. 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

(27) 11.10.2022 
Rodzaje tytułów egzekucyjnych, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, 

wszczęcie postępowania, wyjawienie majątku. 

Europejskie prawo cywilne. 

 

3 – adw. Maciej Kobic 

 

Skarga kasacyjna – cd.                                                                                           

Analiza projektów skarg kasacyjnych przygotowanych przez aplikantów – cd.  

Repetytorium przed kolokwium. 

 

3 – adw. Jarosław Dawid 

(28) 18.10.2022 
Zapasowy termin zajęć  

(29) 25.10.2022 
Pozwy i wnioski z zarządu i korzystania z rzeczy wspólnej.  

Powództwo o ustalenie prawa lub stosunku prawnego. 

 

3 – adw. Maciej Kobic 

 

Pozwy i wnioski z ustawy o własności lokali.      

Powództwo o uwzględnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 

prawnym.   

 

3 

– adw. Mariusz Kostrzewski  

16-17.11.2022 godz. 16:30  

Kolokwium roczne dla  I i II roku (§ 20.3 Regulaminu aplikacji) 
 

 

08.12.2022 .godz. 17:00  

Kolokwium poprawkowe (§ 19.3 Regulaminu aplikacji) 
 

 

 

 

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów                        

 

      adw. Marcin Karpiński                                               

 

 

 

 


