
PLAN ZAJĘĆ 
dla III 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. 

 

 

 
 
 



          Harmonogram zajęć w roku szkoleniowym – 2023 

 
 

23 stycznia 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – doradca podatkowy Anna 

Łączka.  Prawo podatkowe. 

 

30 stycznia 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) –  adw. Iwona Stalica  

Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Wybrane zagadnienia 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego.   

 

06 lutego 2023 r.:  

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

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych .  

 

13 lutego 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – SSO Bartosz Pniewski  

Prawo spółek. 

20 lutego 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – SSO Bartosz Pniewski  

Prawo spółek. 

 

27 lutego 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – SSO Bartosz Pniewski  

Prawo spółek. 

  

06 marca 2023 r.:  

• godz. 1500 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) –  

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 

13 marca 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – doradca podatkowy Anna 

Łączka. Prawo podatkowe. 

 

20 marca 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – – SSO Bartosz Pniewski 

Prawo spółek 

 

27 marca 2023 r.:  

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

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 

3 kwietnia 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – SWSA w Kielcach Mirosław 

Surma. Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, sądowe 

postępowanie administracyjne. 



 

17 kwietnia 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) SWSA w Kielcach Mirosław 

Surma. Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, sądowe 

postępowanie administracyjne. 

 

24 kwietnia 2023 r.: 

godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – adw. Katarzyna Czech - Kruczek 

Prawo konstytucyjne. Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji przez sądy. 

Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania sądowego. 

Skarga konstytucyjna – z opracowaniem projektu takiej skargi na podstawie 

kazusu. Prawo petycji. 

 

8 maja 2023 r.: 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – SWSA w Kielcach Mirosław 

Surma. Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, sądowe 

postępowanie administracyjne. 

    

15 maja 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – SWSA w Kielcach Mirosław 

Surma. Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, sądowe 

postępowanie administracyjne. 

 

22 maja 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – SWSA w Kielcach Mirosław 

Surma. Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, sądowe 

postępowanie administracyjne. 

 

29 maja 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – SWSA w Kielcach Mirosław 

Surma. Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, sądowe 

postępowanie administracyjne. 

 

5 czerwca 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Wojciech Zwierzchowski 

Umowy w obrocie gospodarczym. 

 

12 czerwca 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) –  Adw. dr Iwona Stalica  

Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Udział adwokata 

w postępowaniu administracyjnym. 

 

19 czerwca 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. dr Iwona Stalica  

Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Udział adwokata 

w postępowaniu administracyjnym. Naruszenie przepisów kpa przedmiotem 

zarzutów w skardze do WSA. 



 

26 czerwca 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Wojciech Zwierzchowski 

Umowy w obrocie gospodarczym. 

 

Zajęcia z prawa europejskiego (8 godzin), osoba wykładowcy oraz terminy zajęć 
zostaną podana w odrębnym komunikacie. 

 

Prawo europejskie. 
 
Unia Europejska po Lizbonie: struktura instytucjonalna, rodzaje sądów, podział 

kompetencji między UE a państwa członkowskie. 
Specyfika i zasady prawa Unii Europejskiej: ponadnarodowość prawa UE – 

specyfika źródeł prawa UE, zasada pierwszeństwa prawa UE, zasada skutku 
bezpośredniego prawa UE. 
Procedura postępowania przed sądami unijnymi: fazy postępowania; rodzaje pism 

procesowych (modelowa skarga); terminy; rozprawa; procedury odwoławcze; 
elementy konstrukcji orzeczenia; język orzeczenia; wybrane orzeczenia 

w sprawach polskich, odpowiedzi na polskie pytania prejudycjalne. 
Procedura prejudycjalna: specyfika współpracy sądu krajowego z Trybunałem 
Sprawiedliwości; uprawnienie pełnomocnika i uprawnienie/obowiązek sądu do 

sformułowania zapytania prawnego; konstrukcja zapytania prawnego – 
najczęstsze błędy; odpowiedź Trybunału – skutek prawny orzeczenia 
prejudycjalnego. 

Wybrane skargi: skarga na naruszenie prawa UE; skarga na bezczynność; skarga 
na unieważnienie aktu prawa UE. 

Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka: zasady 
sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; obowiązki 
pełnomocnika w zakresie konstruowania zarzutów naruszenia Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka. 
 
 

LIPIEC- SIERPIEŃ PRZERWA WAKACYJNA. 

 

4 września 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. dr hab. Andrzej Adamczyk, 

prof. UJK. Prawo administracyjne. Wybrane akty prawa administracyjnego 

materialnego.  

 

11 września 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. dr hab. Andrzej Adamczyk, 

prof. UJK. Prawo administracyjne. Wybrane akty prawa administracyjnego 

materialnego.  

 

18 września 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. prof. dr hab. Andrzej 

Adamczyk, prof. UJK. Prawo administracyjne. Wybrane akty prawa 

administracyjnego materialnego.  

 



25 września 2023 r.:  

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Tomasz Adamczyk  

Prawo papierów wartościowych. 

 

2 pażdziernika 2023 r.:  

 

• godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) –  Prawo upadłościowe  

i restrukturyzacyjne. 

 

 

 
Zajęcia repetytoryjne o charakterze warsztatowym. 

(Wykładowcy zostaną wskazani w terminie późniejszym, po dokonaniu 
wyboru specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa.) 

 
Blok prawa administracyjnego: 

 

Aplikanci w grupach warsztatowych lub samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę będą przygotowywać projekty skargi do WSA 

(zasady konstruowania zarzutów materialnych i zarzutów procesowych, 
konstruowanie wniosków skargi, wniosków dodatkowych) oraz projekty skargi 
kasacyjnej do Naczelnego Sadu Administracyjnego. 

Omówienie przez wykładowcę prac aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

• 9 października 2023 r. godz. 15.00, (4 godziny lekcyjne)  

 

• 16 października 2023 r. godz. 15.00, (4 godziny lekcyjne)   

 

Blok prawa gospodarczego: 
 

Aplikanci w grupach warsztatowych lub samodzielnie opracowują projekt umów 
w obrocie gospodarczym na podstawie kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia. Klauzule generalne umów. Sporządzenie petitum pozwu 

o rozwiązanie spółki cywilnej przez sąd.  Likwidacja spółki - wniosek o podział 
majątku spółki. Przekształcenie w spółkę jawną albo inną spółkę handlową. 

 
 Aplikanci na podstawie kazusu przygotowanego przez wykładowcę sporządzają: 

a) pozew o wyłączenie wspólnika spółki osobowej, spółki z o.o.,  

b) pozew o rozwiązanie spółki z o.o., 
c) pozew o stwierdzenie nieważności albo uchylenie uchwały zgromadzenia 

wspólników, 

d) pozew przeciwko członkom zarządu sp. z o.o. z art. 299 k.s.h. 
Na podstawie kazusów przygotowanych przez prowadzącego zajęcia aplikanci 

przygotowują projekt opinii prawnej. 
 

• 23 października 2023 r. godz. 15.00, (4 godziny lekcyjne) 

• 6 listopada 2023 r. godz. 15.00, (4 godziny lekcyjne) 

 

 

 



Blok prawa cywilnego: 

 
Aplikanci w grupach warsztatowych lub samodzielnie, na podstawie kazusów 

przygotowanych powtórzą zasady konstrukcji apelacji w sprawach cywilnych 
(konstruowanie zarzutów materialnych i zarzutów procesowych, konstruowanie 
wniosków, w tym wniosków o udzielenie zabezpieczenia apelacji). Aplikanci na 

podstawie stanów faktycznych przygotowanych przez prowadzącego zajęcia 
sporządzają: projekty pozwów, wniosków, opinii prawnych. 

 

• 13 listopada 2023 r. godz. 15.00, (4 godziny lekcyjne)  

• 20 listopada 2023 r. godz. 15.00, (4 godziny lekcyjne) 

 

Blok prawa karnego: 
 
Aplikanci w grupach warsztatowych lub samodzielnie, na podstawie kazusów 

przygotowanych przez wykładowcę powtórzą zasady sporządzania apelacji 
w sprawach karnych (konstruowanie zarzutów materialnych i zarzutów 

procesowych, konstruowanie wniosków apelacji).  
Samodzielne przygotowanie: projektów apelacji, aktów oskarżenia (prywatnego 
i subsydiarnego, opinii prawnej. 

 

• 27 listopada 2023 r. godz. 15.00, (4 godziny lekcyjne) 

• 4   grudnia 2023 r. godz. 15.00, (4 godziny lekcyjne) 

 

Zasady wykonywania zawodu adwokata oraz zasady etyki: 
 

Aplikanci w grupach warsztatowych lub samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę rozwiązują kazusy i opracowują 
rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy zawarte w Zbiorze Zasad Etyki i Godności 

Zawodu (KEA) oraz ustawie Prawo o adwokaturze oraz w innych aktach prawnych 
(kpk, kpc) Omówienie przez wykładowcę prac aplikantów i prawidłowego 

rozwiązania. 
 

• 11  grudnia 2023 r. godz. 15.00, (4 godziny lekcyjne)   

 

 

 

 

Dziekan ORA 
adw. Jerzy Zięba 


