PLAN ZAJĘĆ
dla grupy II (z naboru 2015 r.) aplikantów adwokackich
Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej
w roku szkoleniowym 2018
22. 01.2018 r. , 29.01.2018 r., 05.02.2018 r. 12.02.2018 r
godz. 15.30-19.00

Prawo cywilne
część ogólna i prawo rzeczowe

adw. M. Kot

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: Zdolność prawna, zdolność do czynności
prawnych, istotne elementy z punktu widzenia praktyki, pełnomocnictwo - konstrukcja i zakres uwzględnienie relacji adwokat-klient; przedsiębiorca i firma,
mienie ze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorstwa i nieruchomości rolnej wraz z uwzględnieniem przepisów
szczególnych, sprzedaż przedsiębiorstwa, analiza istotnych elementów transakcji; domniemania
prawne w praktyce sądowej; własność: nabycie i zbycie własności , ochrona własności, dobra i zła
wiara, posiadanie i jego ochrona, prawa rzeczowe ograniczone, służebności, forma czynności.
Forma zajęć:
1. wykłady obejmujące omówienie poszczególnych instytucji prawa z uwzględnieniem
orzecznictwa, analiza przygotowanych przez prowadzących zajęcia kazusów, omówienie
zagadnień problemowych występujących w pracach aplikantów i najczęściej popełnianych
błędów;
2. praca samodzielna aplikantów – sporządzanie pism procesowych w tym wniosków,
pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosek.
Wybrane rodzaje powództw i wybrane tematy w uzupełnieniu w/w programu: pozwy z zakresu
prawa rzeczowego, powództwa petytoryjne i posesoryjne, powództwo o ochronę ograniczonych
praw rzeczowych, powództwo o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości (na
podstawie umowy zobowiązującej), powództwo o złożenie oświadczenia woli w związku z budową
na cudzym gruncie, w postępowaniu nieprocesowym: wnioski z zakresu prawa osobowego,
wniosek o stwierdzenie zgonu, wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego, wnioski z zakresu
prawa rzeczowego, wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, wniosek o zniesienie współwłasności wraz
z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy,
wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej, wniosek o rozgraniczenie nieruchomościpołączone z wybranymi zagadnieniami prawa procesowego dla poszczególnych rodzajów sprawkolejność omawiania zagadnień zależy od prowadzącego.
19.02.2018 r
godz. 15.30-19.00

Księgi wieczyste
SSR.J. Bysiak

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: Zakładanie ksiąg wieczystych, wpisy w
księgach wieczystych i ich znaczenie dla powstawania praw i zobowiązań, łączenie i wydzielanie
ksiąg, znaczenie i rodzaje wpisów (deklaratoryjne i konstytutywne), wypełnianie formularzy do
wpisów w KW - kolejność omawiania zagadnień zależy od prowadzącego.

26. 02 .2018 r.
godz. 15.30-19.00

Prawo cywilne

adw. T. Adamczyk

ustawa o własności lokali
ustawa o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: najem (w tym ochrona praw lokatorów) sporządzanie umowy najmu na zajęciach,powództwo o eksmisję, ustalenie wysokości czynszu,
wstąpienie w stosunek najmu.
05.03.2018 r.
godz.15.30-19.00

Prawo cywilne część ogólna
SS0 . W. Merta

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia : powództwo o ochronę dóbr osobistych,
powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, za nieważną, o stwierdzenie obowiązku
złożenia oświadczenia woli,
12.03.2018 r.,19.03.2018 r.
godz. 15.30-19.00

Postępowanie cywilne

adw. B. ŁopacińskaDragan

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
Sprawa cywilna, a postępowanie cywilne, prawo do sądu, zasady postępowania cywilnego
26.03.2018 r.
godz. 15.30-19

Postępowanie cywilne
adw. B.ŁopacińskaDragan

Postępowania zabezpieczające
09.04.2018 r.
godz. 15.30-19.00

Postępowanie cywilne

adw. B. ŁopacińskaDragan

Zapis na sąd polubowny: kognicja sądu polubownego
16.04.2018 r.
godz. 15.30- 19.00
Postępowanie cywilne
SSO. W.Merta

Znaczenie terminów zakreślonych przez sądy i różnego rodzaju konsekwencje niedochowania
terminów, problematyka przywracania terminów procesowych, doręczenia pism procesowych oraz
orzeczeń sądowych (błędy, wymogi, konsekwencje uchybień); rozprawa a posiedzenie, zarządzenia
wydawane w toku postępowania, ich zaskarżalność Adwokat na sali sądowej w sprawie cywilnej,
wystąpienia aplikanta, dobór słownictwa, omówienie zachowań pełnomocnika w różnych
sytuacjach
Koszty postępowania cywilnego (rodzaje kosztów postępowania, zasady ponoszenia kosztów,
zwolnienie od kosztów sądowych, zabezpieczenie kosztów), opłaty sądowe.
Forma zajęć:
1. wykłady obejmujące omówienie poszczególnych instytucji prawa z uwzględnieniem
orzecznictwa, analiza przygotowanych przez prowadzących zajęcia kazusów, omówienie
zagadnień problemowych występujących w pracach aplikantów i najczęściej popełnianych
błędów;
Wybrane rodzaje powództw i wybrane tematy w uzupełnieniu w/w programu: postępowanie przed
sądem I instancji: przygotowanie rozprawy i jej przebieg, pisma przygotowawcze, protokół
sprostowanie, uzupełnienie, załącznik do protokołu, termin, przywrócenie terminu,
23.04.2018r.
godz. 15.30-19.00

Postępowanie cywilne

adw. B. ŁopacińskaDragan

Pismo procesowe, a pozew ,pozwu i jego doręczenia, cofnięcie pozwu, obrona pozwanego w
procesie (odpowiedź na pozew, uznanie powództwa, zaprzeczenie, powództwo wzajemne), skutki
doręczenia i cofnięcia wniosku w postępowaniu nieprocesowym, pisanie pozwu na podstawie
omówionego stanu faktycznego; zwrot pozwu, odrzucenie pozwu, a oddalenie powództwa,
cofnięcie powództwa, powództwo wzajemne; powództwo i jego klasyfikacja ,kumulacja roszczeń,
rozdrobnienie roszczeń, orzekanie w postępowaniu sądowym postanowienia (kończące
postępowanie w sprawie i niekończące postępowania w sprawie)
30.04.2018r.
godz. 15.30-19.00

Postępowanie cywilne

adw. M. Błaszkiewicz

Strony postępowania cywilnego, zdolność sądowa i procesowa, legitymacja procesowa,
współuczestnictwo w sporze (współuczestnictwo materialne, formalne, konieczne, jednolite,
nienazwane, konkurencyjne, stosunki między współuczestnikami), interwencja główna i uboczna,
przypozwanie a dopozwanie, reprezentacja stron (przedstawicielstwo ustawowe oraz
pełnomocnictwo).
07.05.2018 r.
godz. 15.30-19.00

Postępowanie cywilne

adw. M.Błaszkiewicz

Właściwość miejscowa i rzeczowa sądów; tryb postępowania, wartość przedmiotu sporu, badanie
jej wysokości; udział prokuratora w postępowaniu, organizacje społeczne, PIP, rzecznik
konsumentów.
Zawieszenie i umorzenie postępowania, skuteczność ,wykonalność, a prawomocność orzeczeń.

14.05.2018 r
godz.15.30-19.00
Postępowanie cywilne

SSO W. Merta

Dowody, sposób dowodzenia (z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 6 kc), rola tezy
dowodowej,dowody i postępowanie dowodowe – wnioski dowodowe, formułowanie tezy
dowodowej (dowód i jego przedmiot, fakty niewymagające dowodu, domniemania, dokumenty,
zeznania świadków, opinia biegłych, oględziny, przesłuchanie stron, inne środki dowodowe,
zabezpieczenie dowodów)
21.05.2018 r.
godz. 15.30-19.00

Postępowanie cywilne
adw. B.Łopacińska-Dragan

Orzekanie w postępowaniu sądowym: postanowienia (kończące postępowanie w sprawie i
niekończące postępowania w sprawie) , wyroki i ich rodzaje (wyrok zwykły, wstępny, częściowy,
końcowy, zaoczny, ), postępowanie przed sądem II instancji: postępowanie zażaleniowe, zażalenie,
postępowanie apelacyjne, apelacja (wymogi formalne i materialne); ,środki odwoławcze: apelacja ;
podstawy, formułowanie zarzutów i wniosków, omówienie zasad sporządzania apelacji cywilnejkolejność omawiania zagadnień zależy od prowadzącego.
Ćwiczenia: aplikanci sporządzają apelacje;
28.05.2018 r.,
godz. 15.30-19.00

Prawo rodzinne
i opiekuńcze

adw. A. Massalska

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: regulacja kontaktów dziecka z rodzicami
pozostającymi w związku małżeńskim i po rozwodzie; opieka i kuratela ze szczególnym
uwzględnieniem do prawa dysponowania majątkiem małoletnich; działalność gospodarcza
małżonków i jej wpływ na ustrój majątkowy, zarząd majątkiem wspólnym ze szczególnym
uwzględnieniem do sądowego ustanowienia zarządu nad całością bądź częścią majątku wspólnego;
pochodzenie dziecka: ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa; ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.
Aplikanci sporządzają projekty pozwów o ustalenie macierzyństwa i ojcostwa oraz zaprzeczenie
macierzyństwa i ojcostwa; wspólność majątkowa małżonków, a majątek osobisty; podział majątku
wspólnego po ustaniu małżeństwa; ustalenie nierównych udziałów. Aplikanci sporządzają projekt
wniosku o podział majątku dorobkowego na podstawie kazusu opracowanego przez prowadzącego
zajęcia; jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich oraz dotyczących odpowiedzialności
rodzicielskiej – rozporządzenie 2201/2003; jurysdykcja krajowa w sprawach alimentacyjnych –
rozporządzenie 4/2009;
Forma zajęć:
1. wykłady obejmujące omówienie poszczególnych instytucji prawa z uwzględnieniem
orzecznictwa i przepisów postępowania cywilnego dla poszczególnych rodzajów spraw,
analiza przygotowanych przez prowadzących zajęcia kazusów, omówienie zagadnień

problemowych występujących w pracach aplikantów i najczęściej popełnianych błędów;
2. praca samodzielna aplikantów – sporządzanie pism procesowych w tym wniosków,
pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosek.
Wybrane rodzaje powództw i wybrane tematy w uzupełnieniu w/w programu: powództwa z zakresu
prawa rodzinnego, z wyłączeniem dotyczących
spraw małżeńskich/rozwód, separacja,
unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie nieważności małżeństwa/ powództwo o zobowiązanie do
przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, a powództwo alimentacyjne, powództwo o
ustanowienie rozdzielności majątkowej, powództwo o ustalenie ojcostwa - kolejność omawiania
zagadnień zależy od prowadzącego.
04.06.2018 r
godz. 15.30-19.00

SSO.W. Merta
Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: Rozwód i separacja; ocena przypadku w
konkretnej sprawie. Aplikanci sporządzają projekt pozwu o rozwód lub o separację z
uwzględnieniem porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i
utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie na podstawie kazusu przygotowanego przez
prowadzącego zajęcia . Unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie nieważności małżeństwa.
11 .06.2018r,.

,18.06.2018r.

godz. 15.30-19.00

Prawo rodzinne
i opiekuńcze

adw. A. Massalska

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: regulacja kontaktów dziecka z rodzicami
pozostającymi w związku małżeńskim i po rozwodzie; opieka i kuratela ze szczególnym
uwzględnieniem do prawa dysponowania majątkiem małoletnich; działalność gospodarcza
małżonków i jej wpływ na ustrój majątkowy, zarząd majątkiem wspólnym ze szczególnym
uwzględnieniem do sądowego ustanowienia zarządu nad całością bądź częścią majątku wspólnego;
pochodzenie dziecka: ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa; ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.
Aplikanci sporządzają projekty pozwów o ustalenie macierzyństwa i ojcostwa oraz zaprzeczenie
macierzyństwa i ojcostwa; wspólność majątkowa małżonków, a majątek osobisty; podział majątku
wspólnego po ustaniu małżeństwa; ustalenie nierównych udziałów. Aplikanci sporządzają projekt
wniosku o podział majątku dorobkowego na podstawie kazusu opracowanego przez prowadzącego
zajęcia; jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich oraz dotyczących odpowiedzialności
rodzicielskiej – rozporządzenie 2201/2003; jurysdykcja krajowa w sprawach alimentacyjnych –
rozporządzenie 4/2009;
Forma zajęć:
1. wykłady obejmujące omówienie poszczególnych instytucji prawa z uwzględnieniem
orzecznictwa, analiza przygotowanych przez prowadzących zajęcia kazusów, omówienie
zagadnień problemowych występujących w pracach aplikantów i najczęściej popełnianych
błędów;
2. praca samodzielna aplikantów – sporządzanie pism procesowych w tym wniosków,
pozwów, odpowiedzi na pozew, środków zaskarżenia
Wybrane rodzaje powództw i wybrane tematy w uzupełnieniu w/w programu: powództwa z zakresu
prawa rodzinnego, z wyłączeniem dotyczących spraw małżeńskich/rozwód, separacja,
unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie nieważności małżeństwa/ powództwo o zobowiązanie do

przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, a powództwo alimentacyjne, powództwo o
ustanowienie rozdzielności majątkowej, powództwo o ustalenie ojcostwa - kolejność omawiania
zagadnień zależy od prowadzącego.
25.06. 2018r
godz. 15.30-19.00

Skarga kasacyjna
adw. B.Łopacińska-Dragan
Wznowienie postępowania
Skarga o stwierdzenie
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: skarga kasacyjna, dopuszczalność ,
przesłanki formalne, podstawy , przymus adwokacki w tym ustanowienia z urzędu do
sporządzania skargi kasacyjnej, aplikanci sporządzają kasacje, omówienie prac; wskazanie
orzecznictwa SN
Forma zajęć:
1.wykłady obejmujące omówienie poszczególnych zagadnień z uwzględnieniem orzecznictwa,
analiza przygotowanych przez prowadzących zajęcia kazusów, omówienie zagadnień
problemowych występujących w pracach aplikantów i najczęściej popełnianych błędów;
2.praca samodzielna aplikantów – sporządzanie skargi kasacyjnej, wniosku o wznowienie
postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Prawo konstytucyjne zajęcia w terminie podanym w odrębnym powiadomieniu.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: Konstytucja jako źródło prawa, zasady i
forma stosowania przepisów Konstytucji. Najważniejsze zasady ustroju RP i ich oddziaływanie na
prawa jednostki, zasada demokratycznego państwa prawnego (pojęcie i treść; zasada przyzwoitej
legislacji; zakaz działania prawa wstecz; vacatio legis; ochrona praw nabytych; zasada określoności
prawa; zakaz nadmiernej ingerencji; hierarchiczny system źródeł prawa), zasada społeczeństwa
obywatelskiego oraz zasada podziału władz - niezależność władzy sądowniczej (wskazane
omówienie argumentacji Prezydenta RP odmawiającego stawienia się przed sejmową Komisją
Śledczą); prawa człowieka - system ochrony praw i wolności w prawie międzynarodowym i
krajowym, ograniczenia praw i wolności, omówienie przykładów ograniczenia praw jednostki,
Trybunał Konstytucyjny: pozycja ustrojowa i skład, funkcje Trybunału, skarga konstytucyjna,
postępowanie przed TK, skutki orzeczeń TK. Zajęcia praktyczne - aplikanci ćwiczą sporządzanie
skargi konstytucyjnej; Europejski Trybunał Praw Człowieka: skład, struktura i właściwość,
postępowanie przed Trybunałem, skarga indywidualna i wymogi jej dopuszczalności, moc
obowiązująca i wykonanie wyroków Trybunału. Zapoznanie się z formularzem skargi, omówienie
poszczególnych rubryk

Lipiec – sierpień przerwa wakacyjna
03.09.2018 r., 10.09.2018 r . , 17.09.2018 r.
godz. 15.30-19.00
Prawo spadkowe

adw. W. Czech

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: spadki - dziedziczenie ustawowe,
dziedziczenie testamentowe, zapis, polecenie, zachowek , wydziedziczenie, uznanie za niegodnego,
zaliczenie darowizn na schedę spadkową oraz typowe problemy procesowe; aspekty spadkowe w
odniesieniu do działalności gospodarczej, dziedziczenia akcji i udziałów, najczęstsze problemy,

relacje między wspólnikami i spory na tle spadkowym.
Forma zajęć:
1. wykłady obejmujące omówienie poszczególnych instytucji prawa z uwzględnieniem
orzecznictwa i przepisów prawa procesowego dla poszczególnych rodzajów spraw, analiza
przygotowanych przez prowadzących zajęcia kazusów, omówienie zagadnień
problemowych występujących w pracach aplikantów i najczęściej popełnianych błędów;
2. praca samodzielna aplikantów – sporządzanie pism procesowych w tym wniosków,
pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosek.
Wybrane rodzaje powództw i wniosków. W uzupełnieniu w/w programu: powództwa z zakresu
prawa spadkowego, powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego, powództwo o zachowek,
wniosek o dział spadku - kolejność omawiania zagadnień zależy od prowadzącego.
01.10.2018 r. .08.10.2018 r. 15.10.2018 r.
godz. 15.30-19.00

Prawo cywilne
zobowiązania- część ogólna

adw. A. Massalska

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: zobowiązania: granice swobody umów,
zasada walutowości, zobowiązania przemienne, zaliczka i zadatek; odpowiedzialność solidarna a in
solidum, czyny niedozwolone ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności Skarbu
Państwa, funkcjonariuszy państwowych i samorządowych, budowanie roszczenia wobec Skarbu
Państwa; wina w nadzorze, odpowiedzialność na zasadach winy a na zasadach ryzyka
(odpowiedzialność za produkt niebezpieczny), wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań,
konstrukcja roszczenia; przelew, przejęcie długu, skarga pauliańska rodzaje umów (realne,
konsensualne), różnice i ich znaczenie w praktyce;
Forma zajęć:
1. wykłady obejmujące omówienie poszczególnych instytucji prawa z uwzględnieniem
orzecznictwa, analiza przygotowanych przez prowadzących zajęcia kazusów, omówienie
zagadnień problemowych występujących w pracach aplikantów i najczęściej popełnianych
błędów;
2. praca samodzielna aplikantów – sporządzanie pism procesowych w tym wniosków,
pozwów, odpowiedzi na pozew, środków zaskarżenia, projektów umów
Wybrane rodzaje powództw i wybrane tematy w uzupełnieniu w/w programu: powództwa z
zakresu prawa zobowiązaniowego: powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej, powództwo o
zapłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu (odpowiedzialność władzy publicznej i
innych podmiotów do tego zobowiązanych), powództwo o naprawienie szkody wynikłej z
niewykonania zobowiązania, powództwo o uznanie umowy za bezskuteczną w stosunku do
wierzyciela - kolejność omawiania zagadnień zależy od prowadzącego.
kolokwium 22 .10. 2018 ,23. 10.2018,
29. 10.2018 r.
godz. 15.30-19.00

Prawo cywilne
zobowiązania- część ogólna

SSO.W. Merta
Zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci osoby bliskiej
szkoda niemajątkowa związek z dobrami osobistymi człowieka, szkoda realna i szkoda przyszła
roszczenia o
naprawienie szkody niemajątkowej, roszczenia będące następstwem śmierci,

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, postać zadośćuczynienia , naprawienie szkody wg 446§3
k.c, zbieg norm ogólnych i szczególnych, relacja art. 448 k.c, a ustawą o prawach pacjenta,
szkoda komunikacyjna i medyczna, rodzaje roszczeń i ich przesłanki, związek przyczynowy,
wysokość roszczenia
05.11.2018 r.,12.11.2018 r
Prawo cywilne
SSO. B. Pniewski
zobowiązania- część szczególna
Program szkolenia :umowy przenoszące własność rzeczy i praw: umowa sprzedaży, w tym prawa
konsumenta rękojmia, gwarancja, procedura przedsądowa, instytucje konsumenckie i ich rola w
sporze konsument sprzedawca, umowa dostawy, umowa kontraktacji, umowy internetowe w tym
umowy zawierane drogą elektroniczną, umowy dotyczące inwestycji budowlanych, umowa o
działo, umowa o roboty budowlane, umowa deweloperska.
19.11.2018 r
godz. 15.30-19.00

Prawo cywilne
zobowiązania- część szczególna

SSO. B. Pniewski

umowa o korzystanie z rzeczy i praw , umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa know-how
26.11.2018 r.
godz. 15.30-19.00

Prawo cywilne
zobowiązania- część szczególna

adw. T. Adamczyk
Program szkolenia: umowy pośrednictwa: umowa zlecenia , umowa komisu, umowa agencyjna
oraz umowy transportowe tj. umowa przewozu, umowa spedycyjna
03.12.2018 r,10.12.2018r
godz. 15.30-19.00

Postępowanie egzekucyjne
Powództwa przeciwegzekucyjne,
Powództwo w postępowaniu nakazowym, adw. M. Błaszkiewicz
uproszczonym i upominawczy

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: Egzekucja, powództwo przeciwegzekucyjne,
postępowanie egzekucyjne ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości, skargi na
czynności komornika, zbiegu egzekucji, koszty i opłaty sądowe, wpisy sądowe, sposób oraz
terminy uiszczenia, opłaty kancelaryjne, zaliczki na koszty biegłych i przeprowadzenia innych
dowodów, wpisy stałe, podstawy i zasady zwolnienia od kosztów, postępowania z zakresu ochrony
konkurencji i konsumenta. postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze (różnice,
podobieństwa i rygoryzm formalnoprawny), powództwa w postępowaniu nakazowym,
upominawczym i uproszczonym , powództwo o wydanie nakazu zapłaty przeciwko
zobowiązanemu z dokumentu, powództwo o wydanie nakazu zapłaty przeciwko zobowiązanemu z
weksla, powództwo o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sprzeciw od
nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, skarga na orzeczenie referendarza sądowego
Wybrane rodzaje powództw i wybrane tematy w uzupełnieniu w/w programu: postępowanie
egzekucyjne: rodzaje tytułów egzekucyjnych, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko
dłużnikowi, małżonkowi dłużnika, wszczęcie postępowania, wyjawienie majątku rodzaje tytułów

egzekucyjnych, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko dłużnikowi, małżonkowi
dłużnika, wszczęcie postępowania, wyjawienie majątku
powództwa przeciwegzekucyjne, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
powództwo osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji; (termin, przywrócenie
terminu, uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności) - kolejność omawiania zagadnień
zależy od prowadzącego.
17.12.2018 r
godz. 15.30-19.00
Międzynarodowe postępowanie cywilne
SSO. W. Merta
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: współpraca między sądami państw
członkowskich przy gromadzeniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych , uznanie
orzeczeń zagranicznych, najczęstsze przypadki i problemy;, reguły dotyczące jurysdykcji,
uznawanie i wykonywanie orzeczeń, tryb i skutki uznania, postępowanie o stwierdzenie
wykonalności, ochrona praw pozwanego;
Forma zajęć:
1. wykłady obejmujące omówienie poszczególnych instytucji prawa z uwzględnieniem
orzecznictwa, analiza przygotowanych przez prowadzących zajęcia kazusów, omówienie
zagadnień problemowych występujących w pracach aplikantów i najczęściej popełnianych
błędów;
2. praca samodzielna aplikantów – sporządzanie pism procesowych w tym wniosków,
pozwów, odpowiedzi na pozew, środków zaskarżenia
Wybrane rodzaje powództw i wybrane tematy w uzupełnieniu w/w programu: ,
międzynarodowe postępowanie cywilne: jurysdykcja w postępowaniu procesowym,
nieprocesowym, zabezpieczającym, egzekucyjnym, zabezpieczenie i wykonalność roszczeń,
europejskie prawo cywilne: prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych (Protokół Haski),
reguły dotyczące jurysdykcji, uznawanie i wykonywanie orzeczeń, tryb i skutki , postępowanie o
stwierdzenie wykonalności, ochrona praw pozwanego;,jurysdykcja krajowa w sprawach cywilnych
i handlowych – rozporządzenie 44/2001; dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sporach
transgranicznych – dyrektywa 2003/8 oraz jej implementacja do krajowego porządku prawnego;
zasady doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych – rozporządzenie 1393/2007;
Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych – rozporządzenie 805/2004; Europejski
Nakaz Zapłaty – rozporządzenie 1896/2006; Europejskie Postępowanie w sprawach Drobnych
Roszczeń – rozporządzenie 861/2007; Europejskie postępowanie w sprawach upadłościowych –
rozporządzenie 1346/2000; wskazanie prawa właściwego dla zobowiązań umownych i
pozaumownych – konwencja rzymska, rozporządzenie 593/2008 (Rzym I) oraz 864/2007 (Rzym
II);
Dziekan ORA
adw. Jerzy Zięba
Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
adw. Jerzy Zięba
Z-ca Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich
adw. Bożena Łopacińska-Dragan

