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PLAN ZAJĘĆ 
dla I roku aplikantów adwokackich  

Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej 
w roku szkoleniowym 2023  

 

 
Opracowany przy uwzglednieniu założeń programowych aplikacji adwokackiej 

oraz ramowego programu szkolenia dla aplikantów adwokackich – 
OBWIESZCZENIE Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 grudnia 
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Założeń programowych 

aplikacji adwokackiej. Ramowego programu szkolenia przyjętych uchwałą nr 
95/2018 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 6 listopada 2018 r. ze 

zmianą: uchwała nr 103/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 22 
stycznia 2019 r. oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 33/2021 

Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 listopada 2021 r. 
  
 

Sposoby realizacji zajęć z aplikantami : 

⎯ metoda casusowa – omawianie interesujących przypadków z zawodowej 
praktyki adwokackiej oraz orzecznictwa sądowego z dogłębną analizą 
kwalifikacji prawnej, stosowanej procedury w ujęciu wariantowym oraz 
zasad deontologii, rozwiązywanie kazusów; 

⎯ zajęcia uzupełniające tematy zasadnicze, prowadzone różnymi 
metodami: klasyczny wykład, prezentacje multimedialne; 

⎯ warsztaty, podczas których będą opracowywane umowy oraz pisma 
procesowe w postępowaniu cywilnym, a następnie sprawdzane przez 

prowadzących zajęcia i indywidualnie ocenione; 

⎯ ćwiczenia, symulacje rozpraw; 

⎯ seminaria służące wymianie doświadczeń związanych z udziałem 
aplikantów w rzeczywistych rozprawach i posiedzeniach sądowych, 
poprzedzone przekazywaniem drogą elektroniczną przez aplikantów 
wykładowcom prowadzącym seminaria pytań, problemów prawnych,  

z którymi spotkali się w trakcie zastępstw procesowych.  
 

Miejsce, godziny i porządek szkolenia. 

 
1) Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w salach wykładowych w Kielcach 

przy ul. Sienkiewicza 5, co do zasady w każdy poniedziałek w  godz. 15.00 
– 18.15 (cztery godziny lekcyjne z przerwą po dwóch godzinach zajęć). 

2) Aplikanci adwokaccy mają obowiązek uczestnictwa w szkoleniach. 

3) Starosta grupy szkoleniowej sporządza listę obecności na szkoleniu. 
4) Każda nieobecność aplikanta adwokackiego na szkoleniu winna być 

usprawiedliwiona w sposób i terminie określonym w Regulaminie aplikacji 

adwokackiej. 
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Harmonogram zajęć w roku szkoleniowym – 2023 

9 stycznia 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - SSO Jan Klocek 

Naczelne zasady procesu karnego. Adwokat w postępowaniu 

przygotowawczym.(k.p.k.). 

 

11 stycznia 2023 r.: on-line 

• godz. 16.00 – 16.40 – adw. Przemysław Rosati /adw. Marcin Derlacz 

Spotkanie z Prezesem NRA i Przewodniczącym Komisji Aplikacji 

Adwokackiej. Clickmeeting 

• godz. 17.00 – 18.40 – dr hab. Michał Gałędek, prof. UG 

Historia Adwokatury (1), ClickMeeting 

 

18 stycznia 2023 r.: on-line 

• godz. 17.00 – 18.40 – dr hab. Michał Gałędek, prof. UG 

Historia Adwokatury (2), ClickMeeting 

 

23 stycznia 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - SSO Jan Klocek 

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym.(k.p.k.) 

 

25 stycznia 2023 r.: on-line 

• godz. 15.15 – 17.00 – adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska 

Zasady funkcjonowania samorządów zawodowych. Ustrój organów 

wymiaru sprawiedliwości. Ustawa prawo o adwokaturze (1). 

ClickMeeting 

• godz. 17.15 – 19.00 – adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska 

Zasady funkcjonowania samorządów zawodowych. Ustrój organów 

wymiaru sprawiedliwości. Ustawa prawo o adwokaturze (2). 

ClickMeeting 

 

30  stycznia 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - SSO Jan Klocek 

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym.(k.p.k.). 

 

01 lutego 2023 r.: on-line 

• godz. 15.15 – 17.00 – adw. dr Andrzej Malicki 

Retoryka. Emisja głosu Konstrukcja przemówienia adwokackiego (1). 

ClickMeeting 

• godz. 17.15 – 19.00 – adw. dr Andrzej Malicki 

Retoryka. Emisja głosu Konstrukcja przemówienia adwokackiego (2). 

ClickMeeting 
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6 lutego 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - SSO Jan Klocek 

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym.(k.p.k.). 

 

08 lutego 2023 r.: on-line 

• godz. 17.00 – 18.40 – dr hab. Michał Gałędek, prof. UG 

Historia Adwokatury (3), ClickMeeting 

 

13 lutego 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - SSO Jan Klocek 

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym.(k.p.k.). 

 

15 lutego 2023 r.: on-line 

• godz. 17.00 – 18.40 – dr hab. Michał Gałędek, prof. UG 

Historia Adwokatury (4), ClickMeeting 

 

16 lutego 2023 r.: on-line 

• godz. 17.15 – 19.00 – adw. Tomasz Krawczyk 

Etyka zawodowa (1), ClickMeeting 

 

20 lutego 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 16.30 (2 godziny lekcyjne) – adw. Jerzy Zięba  

Historia Adwokatury. 

• godz. 16.45 – 18.15 (2 godziny lekcyjne)– adw. Mariusz Błaszkiewicz 

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów i aplikantów 

adwokackich. 

 

27 lutego 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 16.30 (2 godziny lekcyjne) - Adw. Jarosław Kosowski 

Problematyka stosowania środków zapobiegawczych w postepowaniu 

karnym z punktu widzenia obrońcy.  

• godz. 16.45 – 18.15 (2 godziny lekcyjne) - Adw. Jarosław Kosowski 

Zajęcia warsztatowe. Sporządzanie pism procesowych w sprawach 

karnych. 

 

 

 

01 marca 2023 r.: on-line 

• godz. 17.15 – 19.00 – adw. Tomasz Krawczyk 

Etyka zawodowa (2), ClickMeeting 
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6 marca 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – (wykładowca wskazany 

przez Prezesa SO w Kielcach). Podstawowe zagadnienia dot. metodyki 

pracy sędziego w sprawach karnych. 

 

13 marca 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) Adw. Miłosz Grzesiak 

Kodeks Wykroczeń i Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

– obrońca w sprawie o wykroczenie. 

 

20 marca 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - Adw. Piotr Zięba 

Postępowanie karne wykonawcze. 

 

27 marca 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) Adw. Miłosz Grzesiak 

         Odpowiedzialność karna w wybranych aktach prawnych. 

 

3 kwietnia 2023 r.  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - Adw. Jerzy Zięba  

Adwokat na sali sądowej. Wybrane zagadnienia prawa karnego 

materialnego na przykładzie kazusów. Sporządzanie pism procesowych 

w sprawach karnych (wnioski dowodowe, zażalenia). 

 

17 kwietnia 2023 r.:  

• od godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - Prokurator Prokuratury 

Okręgowej w Kielcach Sławomir Mielniczuk 

Podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania 

jednostek organizacyjnych prokuratury. Metodyka pracy prokuratora. 

Rola prokuratora i jego wpływ na przebieg procesu karnego. 

 

20 kwietnia 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – SSO Monika Gądek - 

Tamborska (wykładowca wskazany przez Prezesa SO w Kielcach). 

Podstawowe zagadnienia dot. metodyki pracy sędziego w sprawach 

cywilnych. 

 

 

 

24 kwietnia 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - SSA Paweł Anczykowski 

Adwokat przed sądem I instancji. Praktyczne aspekty stosowania 

przepisów prawa karnego materialnego. 
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8 maja 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - SSA Paweł Anczykowski 

Adwokat przed sądem I instancji. Praktyczne aspekty stosowania 

przepisów prawa karnego materialnego. 

 

15  maja 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - SSA Paweł Anczykowski 

Adwokat przed sądem I instancji. Praktyczne aspekty stosowania 

przepisów prawa karnego materialnego. 

 

22 maja 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - SSA Paweł Anczykowski 

Adwokat przed sądem I instancji. Praktyczne aspekty stosowania 

przepisów prawa karnego materialnego. 

 

29 maja 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 19.00 (5 godzin lekcyjnych) - Adw. Jerzy Zięba 

cz. I. Etyka Adwokacka. Wymagania etyczne wobec adwokatów na tle 

ich praw i obowiązków wynikających z ustawy, kodeksu etyki, uchwał 

NRA i orzecznictwa dyscyplinarnego. Podstawowe zasady etyki 

i godności zawodu. Dylematy etyczne w zawodzie adwokata. Adwokat 

wobec zmian na rynku usług prawnych, konkurencji tych usług, 

a aktualnie obowiązujące przepisy etyki zawodowej. 

cz. II. Rola i zadania samorządu adwokackiego. Regulacje prawne 

dotyczące ustroju sądów i prokuratury, ustawa prawo o adwokaturze.  

 

 

6 czerwca 2023 r. godz. 13.00 

Sprawdzian z prawa o ustroju sądów i prokuratur, prawa o adwokaturze, 

historii samorządu adwokackiego, warunków wykonywania zawodu adwokata 

i etyki tego zawodu. (termin sprawdzianu może ulec zmianie w zależności 

od warunków i ograniczeń sanitarnych) 

 

 

12 czerwca 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) -  

Wykładowca zostanie wskazany w terminie późniejszym.  

Adwokat przed sądem II instancji. 

   

19 czerwca 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - SSA Paweł Anczykowski 

Adwokat przed sądem II instancji.  
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26 czerwca 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) -  

Wykładowca zostanie wskazany w terminie późniejszym.  

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego skarbowego. Praktyczne 

aspekty zastosowania przepisów prawa karnego skarbowego  

w konkretnych stanach faktycznych na podstawie kazusów. 

 

29 czerwca 2023 r.: (godziny przeprowadzenia zajęć zostaną podane po 

uzgodnieniu z Administracją Aresztu Śledczego w Kielcach, 

możliwość przeprowadzenia zajęć uwarunkowana sytuacją 

epidemiczną). 

• Zajęcia na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach na temat zasad 

funkcjonowania Aresztu, praw i obowiązków osób wykonujących 

czynności służbowe na terenie Aresztu (zasady odbywania widzeń przez 

adwokatów z osobami osadzonymi). Zajęcia realizowane po uzgodnieniu 

z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Kielcach (3 godziny). 

 

 

MIESIĄC LIPIEC – SIERPIEŃ: PRZERWA WAKACYJNA 

 

4 września 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - Wykładowca zostanie 

wskazany w terminie późniejszym.  

Adwokat przed sądem II instancji. 

 

11 września 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - Wykładowca zostanie 

wskazany w terminie późniejszym.  

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym (kasacja, 

wznowienie postępowania). 

 

18 września 2023 r.: 

• godz.15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - Wykładowca zostanie 

wskazany w terminie późniejszym.  

Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach karnych i jego 

praktyczne znaczenie w praktyce adwokackiej.  

  

25 września 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - Wykładowca zostanie 

wskazany w terminie późniejszym. 

Problematyka praw człowieka w postępowaniu karnym i ich ochrona, 

a także międzynarodowe i krajowe standardy ochrony praw człowieka, 

w tym zwłaszcza antydyskryminacyjne standardy prawne, przy 

uwzględnieniu Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
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2 października 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - Adw. Miłosz Grzesiak 

Zajęcia warsztatowe. Sporządzanie pism procesowych w sprawach 

karnych: akt oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych, subsydiarny 

akt oskarżenia, zażalenia w toku postepowania karnego. 

 

9 października 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - Wykładowca zostanie 

wskazany w terminie późniejszym. 

Zajęcia warsztatowe: inicjatywa dowodowa i udział obrońcy 

i pełnomocnika w postepowaniu karnym. Udział obrońcy 

w postepowaniu dowodowym. Zasady prowadzenia czynności 

przesłuchania podejrzanego, oskarżonego, pokrzywdzonego, świadków. 

Opinie biegłych, taktyka zadawania pytań. Zakazy dowodowe (tajemnica 

adwokacka i obrończa). Relacje obrońcy lub pełnomocnika 

z oskarżonym i pokrzywdzonym. 

 

16 października 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - SSO Marek Stempniak 

Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych (postępowanie 

w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych). 

 

23 października 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - SSO Marek Stempniak 

Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych (postępowanie 

w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych). Orzeczenia 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące spraw karnych. 

 

6 – (7) listopada 2023 r. propozycja terminu KOLOKWIUM ROCZNEGO 

 

13 listopada 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Edward Rzepka 

Słynne obrony w procesach politycznych w czasach Polski Ludowej. 

Udział adwokatów w życiu publicznym po 1989 r. Wybitne postacie 

Adwokatury Polskiej. Znaczenie samorządu adwokackiego dla 

zachowania niezależności adwokatury. 

 

20 listopada 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) - Adw. Jerzy Zięba  

Adwokat przed sądem II instancji – warunki formalne apelacji. 

Przygotowanie projektów apelacji, ćwiczenia praktyczne. 
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27 listopada 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Wykładowca zostanie 

wskazany w terminie późniejszym. 

Zasady prowadzenia kancelarii adwokackiej, zasady wykonywania 

zawodu, sposób postępowania w przypadku tzw. „trudnych klientów”, 

reakcja na skargi klientów i obowiązki ciążące na adwokacie, aplikancie 

adwokackim względem organów samorządu adwokackiego, sposób 

postępowania w sytuacjach konfliktowych, reagowanie na stres 

związany z wykonywaniem zawodu. 

 

30 listopada 2023 r. 

KOLOKWIUM ROCZNE – propozycja terminu kolokwium 

poprawkowego 

 

4 grudnia 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Wykładowca zostanie 

wskazany w terminie późniejszym. 

Adwokacki savoir vivre. Retoryka. Emisja głosu. Konstrukcja 

przemówienia adwokackiego. Przemówienia sądowe i inne wystąpienia 

publiczne. 

 

 

 

Dziekan ORA 

adw. Jerzy Zięba 

 

 


