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PLAN ZAJĘĆ 
dla II roku aplikantów adwokackich  

Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej 
w roku szkoleniowym 2022 

 
 

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) Szkolenia 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 – 2022  
 

 
17 stycznia 2022 r.: 

 godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Monika Kot 

Prawo cywilne: część ogólna i prawo rzeczowe. 

24 stycznia 2022 r.: 

 godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Monika Kot  

Prawo cywilne: część ogólna i prawo rzeczowe.  

 

31 stycznia 2022 r.: 

 godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Monika Kot 

Prawo cywilne: część ogólna i prawo rzeczowe.  

 

07 lutego 2022 r.: 

 godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Monika Kot  

Prawo cywilne: część ogólna i prawo rzeczowe.  

 

14 lutego 2022 r.: 

 godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Monika Kot 

Prawo cywilne: część ogólna i prawo rzeczowe.  

 

21 lutego 2022 r.: 

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

Prawo cywilne: 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, o ustalenie wysokości czynszu, o wstąpienie  

w stosunek najmu. 
 
28 lutego 2022 r.: 

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Bożena Łopacińska – 

Dragan. Postępowanie cywilne. 

 
7 marca 2022 r.: 

 godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Bożena Łopacińska – 

Dragan. Postępowanie cywilne. 

 

14 marca 2022 r.:  

 godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Bożena Łopacińska – 

Dragan. Postępowanie cywilne. 

 

21 marca 2022 r.: 

 godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Bożena Łopacińska – 

Dragan. Postępowanie cywilne. 
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28 marca 2022 r.: 

 godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Bożena Łopacińska – 

Dragan. Postępowanie cywilne. 

 

4 kwietnia 2022 r.: 

 godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Bożena Łopacińska – 

Dragan. Postępowanie cywilne.  

Skarga kasacyjna. Wznowienie postępowania. Skarga o stwierdzenie 

niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 

 

13 kwietnia 2021 r.: 

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Agnieszka Massalska  

Kodeks Cywilny. Zobowiązania – przepisy ogólne. 

 
21 kwietnia (czwartek) 2022 r.: 

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – SSO Wojciech Merta  

Prawo cywilne. 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. 

 

25 kwietnia 2022 r.:   

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – SSO Wojciech Merta  

Prawo cywilne. 

 

 9 maja 2022 r.: 

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. dr Joanna Derlatka 

Postępowanie cywilne.  

 

16 maja 2022 r.: 

 godz. 15.00 -18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Agnieszka Massalska 

Prawo rodzinne. 

 

23 maja 2022 r.: 

 godz. 15.00 -18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Agnieszka Massalska 

Prawo rodzinne. 

 

30 maja 2022 r.: 

 godz. 15.00 -18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Agnieszka Massalska 

Prawo rodzinne. 

 

6 czerwca 2022 r.  

 godz. 15.00 -18.15 (4 godziny lekcyjne) – SSO Mariusz Broda 

Prawo cywilne. Zobowiązania – część ogólna. Program szkolenia obejmuje 

następujące zagadnienia: zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu 

uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci osoby bliskiej, szkoda niemajątkowa - 

związek z  dobrami osobistymi człowieka, szkoda realna i szkoda przyszła, 
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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, z ustawą o prawach pacjenta, szkoda 

komunikacyjna i medyczna, rodzaje roszczeń i ich przesłanki, związek 

przyczynowy, wysokość roszczenia.  

 

 

13 czerwca 2022 r.:  

 godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – SSO Wojciech Merta 

Postępowanie cywilne. 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. 

 

20 czerwca 2022 r.:  

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

Adwokat w postepowaniu mediacyjnym i arbitrażowym. Alternatywne 

metody rozwiązywania sporów. Postępowanie mediacyjne. 

 

27 czerwca 2022 r.: 

 godz. 15.00 – 18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. dr Joanna Derlatka. 

Postępowanie cywilne.  

 

 

 

 

LIPIEC - SIERPIEŃ PRZERWA WAKACYJNA. 

 

5 września 2022 r.: 

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Wojciech Czech 

Prawo spadkowe. 

 

12 września 2022 r.:  

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Wojciech Czech 

Prawo spadkowe. 

 

19 września 2022 r.: 

  godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Wojciech Czech 

Prawo spadkowe. 

 

26 września 2022 r.: 

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Wojciech Czech 

Prawo spadkowe. 
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3 października 2022 r.: 

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – SSO Mariusz Broda 

Prawo cywilne: zobowiązania- część szczególna. Program szkolenia 

obejmuje następujące zagadnienia: 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 dzieło, umowa o roboty budowlane, 

umowa deweloperska. 

 

10 października 2022 r.:  

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

Prawo cywilne: zobowiązania - część szczególna.       

  

 

17 października 2022 r.: 

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

Prawo cywilne: zobowiązania - część szczególna. Program szkolenia 

obejmuje następujące zagadnienia: umowa o korzystanie z rzeczy i praw, 

umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa know-how. umowy dotyczące 

inwestycji budowlanych, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, 

umowa deweloperska. 

 

24 października 2022 r.:  

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – Agnieszka Massalska  

Prawo cywilne – zobowiązania – część ogólna.  

 

26  pażdziernika 2022 r.:  

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. Agnieszka Massalska  

Prawo cywilne – zobowiązania – część ogólna. 

 

14 listopada 2022 r.:  

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. dr Joanna Derlatka 

Postępowanie egzekucyjne. 

 

 

7 – 8 listopada 2021 r. KOLOKWIUM ROCZNE – blok prawa cywilnego 

 

21 listopada 2022 r.:  

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – Adw. dr Joanna Derlatka 

Postępowanie egzekucyjne. 

 

28 listopada 2022 r.: 

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – SSO Wojciech Merta 

Międzynarodowe postępowanie cywilne. Adwokat w postepowaniu  

z elementem transgranicznym. 
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    30 listopada 2022 r. KOLOKWIUM ROCZNE – termin poprawkowy 

 

5 grudnia 2021 r.:  

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) –prowadzący zajęcia zostanie 

wskazany w terminie późniejszym. Księgi wieczyste. 

 

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. 
 
12 grudnia 2022 r.:  

 godz. 15.00-18.15 (4 godziny lekcyjne) – zajęci dodatkowe z zakresu prawa 

cywilnego materialnego i procesowego, (wykładowca zostanie wskazany  

w terminie późniejszym). 

 

 
 

 
Dziekan ORA 
adw. Jerzy Zięba 


