
 

Plan szkolenia 

pierwszy rok aplikacji adwokackiej 

rok szkolenia 2023 blok I 

 

Zajęcia z obowiązkowego bloku I odbywają się w poniedziałki 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 2023 rozpoczynamy w dniu 9.01.2022r.  

(ferie zimowe trwają od 14 stycznia i będą trwały do 29 stycznia 2020 - w tym czasie nie będzie zajęć) 

 

Plan szkolenia pierwszego roku aplikacji adwokackiej na rok 2023 (blok I) obejmuje łącznie 30 h  

Blok I (30 h) 

 

• Zajęcia organizacyjne 1 h - (adw. Marcin Karpiński), 

• Prawo o adwokaturze 3 h - (adw. Aleksandra Przedpełska), 

• Historia adwokatury 2 h adw. - (Adam Kasperkiewicz), 

• Zasady deontologiczne wykonywania zawodu adwokata. Etyka adwokacka. Sądownictwo 

dyscyplinarne 7 h - (adw. Jarosław Dawid), 

• Kształtowanie wizerunku adwokata 3h - (adw. Mariusz Kostrzewski), 

• Ustawa o Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym 3 h- (adw. Adam Kasperkiewicz) 

• Czy prawnicy wolni są od uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji 2 h - (Agata Wierny, 

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. równych szans)   

• Ustrój prokuratury 3h - (Prokurator Prokuratury Okręgowej Edyta Kubska), 

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

 

9.01.2023r. 

 

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

2. Szkolenie BHP – 3 h 

3. Czy prawnicy wolni są od uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji?  



(Agata Wierny, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. równych szans – 2 h)  

 

30.01.2023r. 

 

1. Etyka adwokacka  

a) Zbiór Zasad etyki Adwokackiej i Godności Zawodu,  

b) Kodeks Etyki Prawników Europejskich,  

c) Podstawy prawne odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata i aplikanta adwokackiego; d) sposób 

konstruowania opinii ot. zasad wykonywania zawodu adwokata na egzaminie zawodowym.  

e) kazus do opracowania opinii.  

f) Najczęściej naruszane zasady etyki (zakaz reklamy, tajemnica adwokacka, konflikty z klientami) – 

dyskusja 

 

(adw. Jarosław Dawid 4h) 

 

2. Historia adwokatury. 

 

(adwokat Adam Kasperkiewicz 2 h) 

 

06.02.2023 

 

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania sądów powszechnych  

 

(SSO Robert Grygiel 3 h) 

 

2. Sądownictwo dyscyplinarne 

  

(adw. Jarosław Dawid 3h). 

 

13.02.2023r. 

 

1.  Prawo o adwokaturze  

 

(adw. Aleksandra Przedpełska 3h) 

 

2. Ustawa o Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym  

 

(adw. Adam Kasperkiewicz-3 h) 

 

20.02.2023 

 

1. Kształtowanie wizerunku adwokata  

 

(adw. Mariusz Kostrzewski –3 h) 

 

2. Ustrój prokuratury  

 

(Prokurator Prokuratury Okręgowej Edyta Kubska- 3h) 

 

 

 

 


