
PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH
IZBY ADWOKACKIEJ W LUBLINIE.  

                 dla II  roku aplikacji w 2013 roku.
II rok stanowią aplikanci którzy rozpoczęli aplikację w dniu 1 

               stycznia 2012 roku, Zajęcia dla II roku grupa II w sali ORA w 
Lublinie.
               Grupę II stanowią aplikanci w alfabetycznym porządku od 
                nazwiska Ławecka do nazwiska Zalewski

 8 stycznia 2013 roku ( wtorek) sala ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35 Postępowanie przed sądem I szej instancji, Prawidłowość określenia żądania w pozwie o 
                               zasądzenie świadczenia,o ustalenia istnienie lub nieistnienia stosunku prawnego , o 
                               ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa- praktyczne przykłady. Przytoczenie 
                               okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, fakultatywne składniki pozwu. ( Sędzia 
                               Sądu Okręgowego Dariusz Iskra)

15,45-16,30}
16,35-17,50  Własność , powództwa petytoryjne i posesoryjne. Powództwo o eksmisję.  Aplikanci 
                                 sporządzają  projekt pozwu o wydanie nieruchomości w oparciu o kazus przygotowany 
                                 przez prowadzącego zajęcia. Orzecznictwo (adw. Lesław Bindas)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Dopuszczalność drogi sądowej. Właściwość miejscowa i rzeczowa ze szczególnym  
                              uwzględnieniem organizacji sądów, konieczność stosowania formularzy, najczęstsze 
                              błędy i ich konsekwencje, tryb postępowania, wartość przedmiotu sporu, badanie jej 
                              wysokości ( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

15 stycznia 2013 roku ( wtorek)   sala ORA      
14,00-14,45}
14,50-15,35  Postępowanie przed sądem I –szej instancji. Skutki wniesienia pozwu  i jego doręczenia.  
                                Cofnięcie pozwu.Skutki wytoczenia powództwa. Częściowe dochodzenie świadczenia. Stan 
                                 sprawy w toku. Powaga rzeczy osądzonej. Kumulacja roszczeń.Rozdrobnienie roszczeń 
                                 Przedmiotowa zmiana powództwa, nowe w miejsce pierwotnego, rozszerzenie pierwotnego
                                 Zarzuty pozwanego.( SSO Dariusz  Iskra)

15,45-16,30}
16,35-17,20   Budowa na cudzym gruncie. Roszczenia z tym związane. Przymusowy wykup. Aplikanci 

sporządzają pozew w oparciu o zadanie opracowane przez prowadzącego zajęcia.
(adw. Lesław Bindas)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Zdolność sądowa i procesowa, zdolność populacyjna, legitymacja procesowa. 
                           Współuczestnictwo w sporze( materialne, formalne, konieczne, jednolite, nienazwane, 
                            konkurencyjne, stosunki między uczestnikami). 
                           Reprezentacja stron , przedstawicielstwo ustawowe oraz pełnomocnictwo.Adwokat – 
                               aplikant na sali sądowej, zachowania pełnomocnika w różnych  sytuacjach/ adw. dr Krzysztof 
                                   Kukuryk)

22 stycznia 2013 roku( wtorek) sala ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35  Postępowanie przed sądem I-szej instancji. Odpowiedź na pozew. Uznanie powództwa. 
                                Powództwo wzajemne. Posiedzenia sądowe.  Przygotowanie rozpraw.  Przebieg 
                              posiedzenia. Etapy  rozprawy. Odroczenie rozprawy. Protokół rozprawy. Otwarcie 
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                                 rozprawy na  nowo.(SSO Dariusz Iskra)

 

15,45-16,30}
16,35-17,20  Prawa rzeczowe ograniczone. Służebności. Ochrona służebności. Sądowe ustanowienie 
                                służebności gruntowych. Aplikanci sporządzają wniosek o ustanowienie drogi koniecznej 
                                na podstawie kazusu  przygotowanego przez prowadzącego zajęcia. Orzecznictwo.(adw. 
                                Lesław Bindas)

 17,30-18,15}
18,20-19,05 Interwencja główna i uboczna, podobieństwa i różnice , uprawnienia, sposoby i terminy 
                                 składania interwencji.Interwencja jako taktyka procesowa na opóźnienie postępowania, 
                               metody przeciwdziałania. Opozycja.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

29 stycznia 2013 roku( wtorek)  sala ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35 Postępowanie przed sądem I –szej instancji. Przedmiot dowodu. Ciężar 
                              udowodnienia.  Dopuszczenie przez sąd dowodu niewskazanego przez stronę. 
                              Postanowienie dowodowe. Odmowa dopuszczenia dowodu-konsekwencje. 
                              Ocena dowodów.(SSO Dariusz Iskra)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Własność: nabycie i zbycie własności, ochrona własności, dobra i zła wiara, roszczenia 
                               posiadacza przy powództwie wydobywczym. Aspekt praktyczny,  pozwy o ochronę 
                               własności (adw. Lesław Bindas)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Przypozwanie a dopozwanie, różnice, omówienie skutków procesowych, przekształcenia 
                                podmiotowe po stronie pozwanej i powodowej. Orzecznictwo (adw. dr Krzysztof Kukuryk)

5 lutego 2013 roku( wtorek) sala ORA
14,00-14,45}
14,50-15,35 Postępowanmie przed sądem I-szej instancji. Odroczenie rozprawy. Protokół rozprawy. 
                               Postanowienie zarządzające oddzielna rozprawę oraz postanowienie zarządzające połączenie 
                               kilku spraw( SSO Dariusz Iskra)
 

15,45-16,30}
16,35-17,20 Posiadanie i jego ochrona, rodzaje pozwów. Aplikanci sporządzają projekt pozwu o 
                             Zakaz przechodu i przejazdu w oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego 
                              zajęcia. Taktyka postępowania w tego rodzaju sprawach. (adw. Lesław Bindas)

l 7,30-18,15}
18,20-19,05   Pismo procesowe a pozew, uważna analiza wymogów formalnych, ustalenie wpisów 
                     uiszczanych wraz z wniesieniem pozwu ( pisma procesowego)Skutki niedochowania 
                             formy, reakcje na braki formalne.Aplikanci sporządzają projekty pozwów na podstawie  
                             omówionego stanu faktycznego np.w przedmiocie zobowiązania do przeniesienia 
                              własności nieruchomości na podstawie umowy zobowiązującej.. ( adw. dr Krzysztof 

  Kukuryk )

12 lutego 2013 roku( wtorek) sala ORA
14,00-14,45}
14,50-15,35 Postępowanie przed sądem I-szej instancji. Wydanie wyroku Podstawowe zasady 
                             wyrokowania. Wyrok częściowy i wstępny. Wyrok zaoczny. Prawomocność , 
                             wykonalność i skuteczność orzeczeń. Natychmiastowa wykonalność wyroków. 
                             Pisemne uzasadnienie wyroków.Sprostowanie, uzupełnienie wykładnia orzeczeń. 
                              (orzecznictwo) ( SSO Dariusz  Iskra)

15,45-16,30}
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16,35-17,20 Immisje pośrednie i bezpośrednie. Roszczenia związane z tego rodzaju zdarzeniami. 
                   Orzecznictwo. Taktyka postępowania w tego rodzaju sprawach( adw. Lesław Bindas)
 

17,30-18,15}
18,20-19,05 Zwrot pozwu, odrzucenie pozwu – niedopuszczalność drogi sądowej. Oddalenie 
                              powództwa –konsekwencje dla klienta. Cofnięcie powództwa a zrzeczenie się 
                              roszczenia( warunki , skutki, terminy , wymogi , zwrócenie uwagi na poinformowanie 
                             klienta o skutkach takiej decyzji). ( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

19  lutego 2013 roku( wtorek) sala ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35 Postępowanie przed sądem I-szej instancji. Postanowienie kończące i niekończące 
                             postępowania w sprawie. Dopuszczalność zażaleń w trakcie postępowania przed sądem I 
                                instancji. Omówienie na zasadzie zawieszenia postępowania Skutki, bieg terminów, 
                             wpływ zażaleń na tok postępowania. Rodzaje orzeczeń i środki ich zaskarżenia.  
                             Postanowienia zaskarżalne i niezaskarżąlne. Postanowienie wydane na posiedzeniu 
                              jawnym oraz niejawnym. Uzasadnienia postanowień. Aplikanci  przygotowują 
                              projekt zażalenia  w oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego zajęcia.  
                              Orzecznictwo.( SSO Dariusz Iskra)

l 5,45-16,30}
16,35-17,20   Wieczyste użytkowanie. Sposoby nabycia. Ochrona. Aplikanci sporządzają projekt 
                                pozwu .( adw. Lesław Bindas)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Powództwo wzajemne, złożenie, terminy, konstrukcja, taktyka procesowa w 
                              poszczególnych przypadkach( czy i kiedy składać, jakie mogą być konsekwencje.  (adw.  
                               dr Krzysztof Kukuryk))

26 lutego 2013 roku( wtorek) sala ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35 Zapis na sąd polubowny. Rodzaje spraw. Kompetencje sądu państwowego. Skarga o 
                                uchylenie wyroku sądu polubownego. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu 
                                 polubownego lub ugody u przednio zawartej.( SSO Dariusz Iskra)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Zasiedzenie. Przesłanki. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia. Aplikanci opracowują 
                             wniosek o zasiedzenie na podstawie kazusu przygotowanego przez prowadzącego 
                              zajęcia.(adw. Lesław Bindas)  

17,30-18,15}
18,20-19,05 Dowody w procesie, sposoby dowodzenia( z uwzględnieniem zasady wynikającej z art.6    
                              k.c.)  Odrębność procedur w zakresie przedstawienia dowodu w procesie cywilnym, 
                             gospodarczym, wieczysto- księgowym, rola tezy dowodowej
                            (adw. dr Krzysztof Kukuryk)

5 marca 2013 roku ( wtorek) sala ORA
14,00-14,45}
14,50-15,35 Postępowanie nakazowe. Charakter postępowania, właściwość sądu, pozew nakazowy. 
                              Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia. Nakaz zapłaty jako tytuł egzekucyjny. 
                              Postępowanie po wniesieniu zarzutów.( orzecznictwo) ( SSO Dariusz Iskra)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Współwłasność. Rodzaje. Sposoby powstania. Zniesienie współwłasności. Wniosek o 
                              zniesienie współwłasność i wraz z żądaniem rozstrzygnięcia o wzajemnych 
                               roszczeniach współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy.Podział do uzytkowania. 
                              Aplikanci opracowują 
                             projekt wniosku w oparciu kazus przygotowany przez prowadzącego 

3



                              zajęcia.(adw. Lesław Bindas)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Zabezpieczenie dowodów i środki dowodowe. Postępowanie dowodowe przed sądem 
                             drugiej instancji. Pomoc sądowa.(adw. dr Krzysztof Kukuryk)

12 marca 2013 roku( wtorek) sala ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35 Postępowanie upominawcze. Charakter postępowania. Przesłanki wydania nakazu. 
                                 Postępowanie uproszczone. Właściwość sądu. Rodzaje spraw. Wzajemne relacje i odrębności 
                                 postępowania uproszczonego do innych postępowań odrębnych,( SSO Dariusz Iskra)

15,45-16,30}
16,35-17, 20  Prawo sąsiedkie, granice przy budowie – roszczenia z tym związane.Rozgraniczenie. 
                                Wznowienie granic.Tryb postępowania. Zarzuty zasiedzenia. Orzecznictwo 
                                 (adw. Lesław Bindas) 

17,3O-18,15}
18,20-19,05   Znaczenie terminów zakreślanych przez sądy i różnego rodzaju konsekwencje 
                              niedochowania terminów, metodyka monitorowania terminów procesowych, 
                              wpisywanie do kalendarza( notes papierowy, elektroniczny). Problematyka 
                              przywracania terminów procesowych, doręczania pism procesowych oraz orzeczeń 
                              sądowych( błędy, wymogi, konsekwencje uchybień)(adw. dr Krzysztof Kukuryk)

19 marca 2013 roku(wtorek) sala ORA
14,00-14,45}
14,50-15,35 Środki zaskarżenia w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Sprzeciw od wyroku 
                              zaocznego, termin, przywrócenie terminu, uchylenie rygoru natychmiastowej 
                               wykonalności. Orzecznictwo.(SSO Dariusz Iskra)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Postępowanie wieczysto księgowe. Tryb postępowania Wnioski w postępowaniu 
                                wieczystoksięgowym.Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej. ( adw. Lesław 
                                Bindas)

l 7,30-18,15}
18,20-19,05 Zobowiązania: granice swobody umów, zasada walutowości, zobowiązania przemienne, 
                               zaliczka, zadatek. Odpowiedzialność solidarna a in solidum , konsekwencje   uwagi 
                              praktyczne.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

26 marca 2013 roku( wtorek) sala ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35  Rozwód  i separacja. Istota, przesłanki orzeczenia. Ocena konkretnych przypadków.  
                                Orzecznictwo.( adw. Krystyna Drozd)

 
15,45-16,30}
16,35-17,20 Powództwo o zapłatę odszkodowania , zadośćuczynienia, renty z czynów 
                             niedozwolonych w przypadku szkód na osobie( wypadek komunikacyjny, zakażenie 
                             szpitalne, błąd w sztuce medycznej. Aplikanci opracowują projekt pozwu w oparciu o 
                              kazus przygotowany przez prowadzącego zajęcia.(Sędzia Sądu  Okręgowego Grzegorz   
                             Grymuza)

 
17,30-18,15}
18,20-19,05 Zabezpieczenie roszczeń. Omówienie rodzajów zabezpieczeń. Zajęcia praktyczne .
                            Aplikanci przygotowują pismo z wnioskiem o zabezpieczenie na podstawie kazusu 
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                             podanego przez prowadzącego zajęcia.(adw. dr Krzysztof Kukuryk)

9 kwietnia 2013 roku( wtorek) sala ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35 Rozwód, separacja. Rodzaje żądań w pismach procesowych, zakres rozstrzygania. Na 
                                 następne zajęcia aplikanci opracowują projekt pozwu o rozwód  z uwzględnieniem 
                                 porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i 
                                 utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie na podstawie kazusu przygotowanego 
                                 przez prowadzącego zajęcia.( adw. Krystyna Drozd)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Powództwo o zapłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu( odpowiedzialność 

władzy publicznej i innych podmiotów do tego zobowiązanych). Aplikanci opracowują 
 projekt pozwu w oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego zajęcia.(SSO Grzegorz  
Grymuza)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Przelew. Przejęcie długu, skarga paulińska- analiza kazusów.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

16 kwietnia 2013 roku ( wtorek) sala w ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35  Pochodzenie dziecka, ustalenia ojcostwa i zaprzeczenie ojcostwa. 
                             Orzecznictwo. Aplikanci  opracowują projekty pozwów o ustalenie, ewentualnie 
                               zaprzeczenie ojcostwa.( adw. Krystyna Drozd)

 15,45-16,30}
16,35-17,20  Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka .Odpowiedzialność przedsiębiorstwa poruszanego 
                              siłami przyrody. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny. Orzecznictwo. Aplikanci 
                               przygotowują projekt pozwu o odszkodowanie  na podstawę kazusu opracowanego 
                               przez prowadzącego zajęcia.( SSO Grzegorz Grymuza)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Wzorce umów, ogólne warunki umów, regulaminy, klauzule abuzywne, umowy 
                              adhezyjne ( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

23 kwietnia 2013 roku (wtorek)   sala w ORA      
14,00-14,45}
14,50-15,35 Postępowanie w sprawach małżeńskich. Zakres stosowania przepisów w sprawach 
                              małżeńskich. Reprezentacja stron. Odrębność postępowania. Aplikanci opracowują 
                              projekt wniosku o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia 
                              małżonków Orzecznictwo.( adw. Krystyna Drozd) 

15,45-16,30}
16,35-17,20 Powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej. Jego istota właściwe sformułowanie żądania. 
                              Aplikanci przygotowują projekt pozwu w oparciu o kazus podany przez prowadzącego 
                              zajęcia. (SSO Grzegorz Grymuza)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Umowa przedwstępna, formy, kara umowna, umowa o zwolnienie od obowiązku 
                              świadczenia, umowa na rzecz osoby trzeciej. Aplikanci opracowują na następne zajęcia 
                               projekty umów w oparciu o kazusy podane przez prowadzącego zajęcia( adw. dr 
                              Krzysztof Kukuryk)

7 maja 2013 roku( wtorek ) sala w ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35 Powództwo o przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny a powództwo 
                                alimentacyjne. Zabezpieczenia roszczeń w postępowaniach o alimenty, o rozwód. 
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                              Orzecznictwo ( adw. Krystyna Drozd)  
15,45-16,30}
16,35-17,20 Powództwo o ustalenie istnienie lub nieistnienia prawa , stosunku prawnego. Jego istota- 
                              dopuszczalność. Powództwo  konsumenta o uznanie ogólnych warunków umów za 
                               bezskuteczne. Istota powództwa  właściwe sformułowanie żądania. Aplikanci przygotowuja  
                               projekt  pozwu  w oparciu o kazus podany przez prowadzącego zajęcia.( SSO Grzegorz 
                               Grymuza)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Umowa sprzedaży, gwarancja jakości, rękojmia, szczególne rodzaje sprzedaży, 
                              zamiana, dostawa, kontraktacja. Aplikanci na następne zajęcia przygotowują 
                              projekty wybranych przez prowadzącego zajęcia rodzajów umów.( adw. dr 
                              Krzysztof Kukuryk)

14 maja 2013 roku ( wtorek) sala ORA
14,00-14,45}
14,50-15, 35 Wspólność majątkowa małżonków a majątek osobisty. Działalność gospodarcza 
                              małżonków i jej wpływ na ustrój majątkowy. Zarząd majątkiem wspólnym. Aplikanci 

opracowują projekt pozwu o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej w oparciu o 
kazus  przygotowany przez prowadzącego zajęcia.(adw. Krystyna Drozd)  

15,45-16,30}
16,35-17,20 Odpowiedzialność na zasadzie winy. Wina w nadzorze ,wina w wyborze. 
                              Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wypadku komunikacyjnego. Przewożenie z 
                              grzeczności. Orzecznictwo. Rodzaje roszczeń. Aplikanci sporządzają projekt pozwu o 
                              odszkodowanie w tym  zadośćuczynienie na podstawie kazusu przygotowanego przez 
                               prowadzącego zajęcia.( SSO Grzegorz Grymuza )

17,30-18,15}
18,20-19,05  Umowa pożyczki. Treść umowy pomiędzy osobami fizycznymi , pomiędzy osobami 
                               prawnymi.  Zabezpieczenia. Aplikanci w oparciu o kazus przygotowany przez 
                               prowadzącego zajęcia opracowują projekt umowy.(adw. dr Krzysztof Kukuryk) 

17  maja 2013 roku ( piątek) sala w ORA  
15,45-16,30}
16,35-17,50  Stosunek pracy: nawiązanie, rozwiązanie(wymogi formalne),przykłady błędów 
                                pracodawcy, omówienie roszczeń pracownika i praktycznego sposobu ich 
                                dochodzenia. Szczególna ochrona stosunku pracy. Ćwiczenia z zakresu sporządzenia 
                                 pozwów. (adw. Joanna Czajka)

 21 maja 2013 roku( wtorek)  sala w ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35  Podział  majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa. Ustalenie nierównych udziałów. 
                              Rozliczenie nakładów i wydatków. Na następne zajęcia aplikanci opracowują projekt 
                              wniosku o podział majątku dorobkowego na podstawie kazusu  opracowanego przez 
                               prowadzącego zajęcia.( adw. Krystyna  Drozd)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Istota 
                             powództwa właściwe sformułowanie żądania .Aplikanci opracowują projekt pozwu w 
                             oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego zajęcia.( SSO Grzegorz Grymuza)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane – istota niezbędne elementy. Aplikanci 
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                                przygotowują na następne zajęcia projekty umów w oparciu o kazusy podane przez 
                                 prowadzącego zajęcia ( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

24  maja 2013 roku ( piątek) sala ORA
15,45-16,30}
16,35-17,50  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia-omówienie 
                               orzecznictwa. Najczęstsze argumenty pracodawcy i pracownika. Roszczenia 
                               pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę, analiza przypadków. Orzecznictwo. 
                              Ćwiczenia w sporządzeniu pozwu  od strony pracownika. Analiza casusów.( 
                               adw. Joanna Czajka)

28 maja 2013 roku(wtorek) sala w ORA
14,00-14,45}
14,50-15,35 Przysposobienie. Zakres ,przesłanki. Aplikanci opracowują projekt wniosku w oparciu 
                                o kazus  przygotowany przez prowadzącego zajęcia.( adw. Krystyna Drozd) 
15,45-16,30}
16,35-17,20  Powództwo o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika. Istota 
                              takiego powództwa, właściwe sformułowanie żądania. Aplikanci opracowują projekt 
                              pozwu w oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego zajęcia.(SSO Grzegorz 
                             Grymuza)

l 7,30-18,15}
18,20-19,05 Roszczenia z tytułu umów o dzieło, o roboty budowlane. Aplikanci przygotowują 
                             projekty pism procesowych z roszczeniami tymi związanych w oparciu o kazusy 
                             podane przez prowadzącego zajęcia.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

31 maja 2013 roku ( piątek)  sala w ORA  
15,45-16,30}
16,35-17,50  Roszczenie pracownika z tytułu godzin nadliczbowych. Budowanie i udowadnianie 

roszczenia. Studium argumentów pracownika i pracodawcy. Mobbing  jako 
kwalifikowany delikt prawa pracy, Mobbing a dyskryminacja, zakres 

                             roszczeń . Ciężar dowodu w postępowaniu sądowym ( adw. Joanna Czajka)

4 czerwca 2013 roku( wtorek) sala w ORA
14,00-14,45}
14,50-15,35  Wnioski z zakresu prawa osobowego. Wniosek o ubezwłasnowolnienie ,wniosek 
                               stwierdzenie zgonu , wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.(adw. Krystyna Drozd) 
15,45-16,30}
16,35-17,20  Powództwo przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu szkody na 
                               nieruchmości.Istota takiego powództwa właściwe sformułowanie żądania. Aplikanci 
                              opracowują projekt pozwu w oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego 
                              zajęcia.,(SSO Grzegorz Grymuza) 

17,30-18,15}
18,20-19,05 Najem , dzierżawa. Leasing, umowa agencyjna. Aplikanci przygotowują projekty umów 
                             w oparciu kazusy podane przez prowadzącego zajęcia ( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

7 czerwca 2013 roku ( piątek) sala w ORA
15,45-16,30}
16,35-17,50  Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna. Różnice i ich konsekwencje( sygnalizacja 
                              problemu podatkowego i ZUS) Kontrakty menadżerskie- aplikanci przygotują projekt  
                              kontraktu menadżerskiego.(adw. Joanna Czajka).

11 czerwca 2013 roku( wtorek) sala w ORA  
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14,00-14,45}
14,50-15,35  Opieka i kuratela ze szczególnym uwzględnieniem prawa do dysponowania majątkiem 

małoletnich. (adw. Krystyna Drozd))

l 5,45-16,30}
16,35-17,20  Powództwo o uznanie umowy za bezskuteczna w stosunku do wierzyciela. Istota takiego        
                                powództwa, właściwe sformułowanie żądania. Aplikanci opracowują projekt pozwu na 
                                 podstawie kazusu przygotowanego przez prowadzącego zajęcia.(SSO Grzegorz Grymuza)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Roszczenia z tytułu umów o najem, dzierżawę, leasing, umowy agencyjnej. Aplikanci 
                              przygotowują projekty pism procesowych związanych z tymi roszczeniami w oparciu o 
                              kazusy podane przez prowadzącego zajęcia( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

14 czerwca 2013 roku ( piątek) sala w ORA  
15,45-16,30}
16,35-17,50  Ubezpieczenia społeczne- system emerytalno rentowy, uprawnienia ubezpieczonych. 
                              Najczęstsze problemy z ZUS i pracodawcą. Rodzaje roszczeń. Praktyczne sposoby ich 
                             dochodzenia. Ćwiczenia.( adw. Joanna Czajka)

18 czerwca 2013 roku( wtorek) sala w ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35 Władza rodzicielska. Ograniczenia. Wniosek o powierzenie, ograniczenie i 

pozbawienie władzy rodzicielskiej. Aplikanci opracowują projekt wniosku w oparciu o 
kazus przygotowany przez prowadzącego zajęcia.(adw. Krystyna Drozd)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Zawarcie umowy. Sposoby zawarcia. Uchylenie się uczestnika o zawarcia 
                              umowy, unieważnienie- roszczenie o unieważnienie umowy, przystąpienie do 
                              wykonania.(adw. dr Rafał Choroszyński)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Użyczenie , pożyczka, umowa rachunku bankowego, umowa komisu. Aplikanci 
                             opracowują projekty  umów w oparciu o kazusy podane przez prowadzącego zajęcia( 
                              adw.dr Krzysztof Kukuryk)

21 czerwca 2013 roku ( piątek) sala w ORA  
15,45-16,30}
16,35-17,50  Ubezpieczenia społeczne. Postępowanie przed sądem taktyka postępowania 
                              pełnomocnika w tego rodzaju sprawach.( adw. Joanna Czajka)

25 czerwca 2013 roku( wtorek) sala w ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35 Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, 
                                mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( adw. Krystyna Drozd) 
15,45-16,30}
16,35-17,20 Umowy wzajemne. Istota instytucji. Roszczenia z tego rodzaju umów. Aplikanci 
                             opracowują projekty umów oraz pism procesowych w oparciu o kazusy podane przez 
                             prowadzącego zajęcia.( adw. dr Rafał Choroszyński.)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Roszczenia z tytułu użyczenia , pożyczki. Aplikanci opracowują projekty pism 

 procesowych związanych z tymi roszczeniami w oparciu o kazusy podane przez 
    prowadzącego zajęcia( adw. dr Krzysztof Kukuryk)
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3 września 2013 roku(wtorek) sala w ORA
14,00-14,45}
14,50-15,35 Wybrane zagadnienie z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.(adw. 
                              Krystyna Drozd)   

15,45-16,30}
16,35-17,20 Umowa przewozu , umowa spedycji, przechowanie , umowa składu .Roszczenia  
                               wynikające z tego rodzaju umów. Aplikanci przygotowują projekt umów w oparciu o 
                               kazusy podane przez prowadzącego zajęcia.( adw. dr Rafał Choroszyński)

l 7,30-18,15}
18,20-19,05   Zarzuty od nakazu zapłaty  Istota  i dopuszczalność środka. Aplikanci opracowują projekt  
                             środka w oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego zajęcia.( adw. dr Krzysztof 
                               Kukuryk)

10 września 2013 roku( wtorek) sala w ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35  Spadki-dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie testamentowe. Analiza kazusów 
                             przygotowanych przez prowadzącego zajęcia. Aplikanci na następne zajęcia 
                             przygotowują projekt wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy , wniosek o 

otwarcie i ogłoszenie testamentu. ( adw. Krzysztof Oleszczuk)

15,45-16,30}
16,35-17,20   Zlecenie. Instytucja zadatku, zaliczki. Umowa o świadczenie usług. Instytucja art.750 
                                k.c. prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Roszczenia z instytucjami tymi 
                                związane. Aplikanci opracowują projekty umów oraz pism procesowych w oparciu o 
                                kazusy podane przez prowadzącego zajęcia.( adw. dr Rafał Choroszyński)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Sprzeciw od nakazu zapłaty .Istota i dopuszczalność środka. Aplikanci opracowują 
                               projekt środka w oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego.(adw. dr 
                              Krzysztof Kukuryk)
                              

17 września 2013 roku( wtorek) sala w ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35  Wydziedziczenie, uznanie za niegodnego- przesłanki, powództwo o uznanie 
                              spadkobiercy za niegodnego. Aplikanci opracowują pozew o uznanie za niegodne 
                              dziedziczenia w oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego 
                              zajęcia.(orzecznictwo) ( adw. Krzysztof Oleszczuk)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Umowa spółki cywilnej. Rodzaje roszczeń. Aplikanci opracowują projekty umów w 
                              oparciu o kazusy podane przez prowadzącego zajęcia oraz projekty pism procesowych 
                              w  związku z roszczeniami wynikającymi z tego rodzaju umów.( adw. dr Rafał 
                              Choroszyński) 

17,30-18,15}
18,20-19,05 Zażalenie jako środek odwoławczy. Istota, dopuszczalność środka.Zażalenie na 
                                postanowienie sądu II-giej instancji. Aplikanci opracowują projekt środka w oparciu o kazus 
                                przygotowany przez prowadzącego zajęcia.(adw.dr Krzysztof Kukuryk)
 

24 września 2013 roku( wtorek) sala w ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35 Uznanie za zmarłego a dziedziczenie, zbycie spadku..Regulacje dotyczące dziedziczenia 
                                  gospodarstw rolnych i wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. 
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                                  Orzecznictwo. ( adw. Krzysztof Oleszczuk)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Darowizna. Odwołanie. Roszczenia z instytucją tą związane. Aplikanci opracowują 
                             projekty umowy oraz projekty pism związanych z dochodzeniem przedmiotowych 
                              roszczeń( adw. dr Rafał Choroszyński)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Apelacja oraz postępowanie apelacyjne..Granice apelacji i podstawy rozstrzygnięcia ( 
                               orzecznictwo) (adw. dr Krzysztof Kukuryk)

1 października 2013 roku(wtorek) sala w ORA
14,00-14,45}
14,50-15,35 Zapis, polecenie, zachowek -analiza kazusów przygotowanych przez prowadzącego.  
                              Aplikanci na następne zajęcia przygotowują projekt pozwu o zachowek w oparciu o kazus 
                               przygotowany przez prowadzącego zajęcia.( adw. Krzysztof Oleszczuk)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Poręczenie, przyrzeczenie publiczne, ugoda. Istota instytucji. Elementy umowy. 
                               Roszczenia wynikające z tych instytucji. Aplikanci opracowują projekty pism 
                               procesowych w przedmiocie roszczeń w oparciu o kazusy podane przez prowadzącego 
                               zajęcia.(adw. dr Rafał Choroszyński)

l 7,30-18,15}
18,20-19,05 Apelacja. Granice apelacji i podstawy rozstrzygnięcia. Orzecznictwo . ( adw. 
                                 dr Krzysztof Kukuryk)

8 października 2013 roku( wtorek) sala w ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35  Dział spadku .Postępowanie w tym przedmiocie, rodzaje żądań. Metodyka szacunków 
                              składników masy spadkowej. Aplikanci przygotowują na następne zajęcia projekt 
                               wniosku o dział spadku. ( adw. Krzysztof Oleszczuk) 

15,45-16,30}
16,35-17,20 Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań.(adw. dr Rafał Choroszyński) 

17,30-18,15}
18,20-19,05 Apelacja. Nowe fakty i dowody w postępowaniu apelacyjnym. Zakres zaskarżenia oraz 
                             zakaz reformationis in peius. Orzecznictwo. (adw. dr Krzysztof Kukuryk))

15 października 2013 roku( wtorek) sala w ORA  

14,00-14,45}
14,50-15,35 Aspekty spadkowe podczas prowadzenia działalności gospodarczej, dziedziczenie akcji i 
                             udziałów, najczęstsze problemy, ,relacje między wspólnikami i spory na tle 
                              spadkowym. Orzecznictwo.(adw. Krzysztof Oleszczuk)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Renta i dożywocie. Istota renty. Istota umowy o dożywocie . Orzecznictwo. Roszczenia z 
                              instytucjami tymi związane. Aplikanci przygotowują projekty pism procesowych w 
                              oparciu o kazusy podane przez prowadzącego zajęcia. ( adw. dr Rafał Choroszyński) 

17,30-18,15}
18,20-19,05  Postępowanie przed  sądem  II –giej instancji. Niedopuszczalność zmiany żądania w 
                                 postępowaniu apelacyjnym. Orzeczenia sądu drugiej instancji. Nieważność postępowania. 
                                Orzecznictwo.(adw. dr Krzysztof Kukuryk)
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22 października 2013 roku ( wtorek) sala w ORA
14,00-14,45}
14,50-15,35 Zabezpieczenie spadku, wniosek o spis inwentarza. Aplikanci opracowują wnioski o 
                               zabezpieczenie spadku w oparciu o kazusy przygotowane przez prowadzącego 
                               zajęcia.(adw. Krzysztof Oleszczuk)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Umowa komisu. Istota umowy, treść, roszczenie o zapłatę, odpowiedzialność komisanta za 
                                ukryte wady fizyczne i prawne ( adw. dr Rafał Choroszyński)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Apelacja, zajęcia praktyczne. Aplikanci opracowują projekt apelacji w oparciu o kazus 
                       przygotowany przez prowadzącego zajęcia (adw. dr Krzysztof Kukuryk)

29 października  2013 roku( wtorek) sala w ORA  

14,00-14,45}
14,50-15,35 Postępowanie klauzulowe. Nadanie klauzuli wykonalności. Egzekucja z określonych 
                            przedmiotów majątku wspólnego małżonków mimo braku klauzuli przeciwko 
                            małżonkowi dłużnika. Postępowanie klauzulowe przeciwko małżonkowi dłużnika. 
                            Klauzula w wypadku przejścia uprawnienia lub obowiązku po powstaniu tytułu 
                            egzekucyjnego. Klauzula wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa lub 
                            gospodarstwa rolnego. Orzecznictwo( SSO Alicja Zych)

 15,45-16,30}
16,35-17,20 Apelacja zajęcia praktyczne. Aplikanci analizują projekty apelacji pod względem zasadności 
                               zarzutów, wniosków oraz argumentacji zawartej w uzasadnieniu, przywołanego 
                               orzecznictwa. (adw. dr Krzysztof Kukuryk) 

l 7,30-18,15}
18,20-19,05 Apelacja zajęcia praktyczne. Aplikanci opracowują projekt apelacji w oparciu o kazus 
                      przygotowany przez prowadzącego zajęcia.( adw. dr Krzysztof Kukuryk))

5 listopada 2013 roku( wtorek) sala w ORA

14,00-14,45}
14,50-15,35 Powództwa przeciwegzekucyjne. Właściwość sądu. Powództwo opozycyjne. Powództwo 
                       ekscydencyjne. Powództwo ekscydencyjne w razie egzekucji administracyjnej. 
                                Orzecznictwo. Na następne zajęcia aplikanci przygotowują  pozew  w oparciu o kazus 
                                przygotowany przez prowadzącego zajęcia.( SSO Alicja Zych) 

15,45-16,30}
 16,35-17,20 Apelacja zajęcia praktyczne. Aplikanci analizują projekty apelacji pod względem zasadności 
                               zarzutów, wniosków oraz argumentacji zawartej w uzasadnieniu, przywołanego 
                               orzecznictwa. (adw. dr Krzysztof Kukuryk)

 17,30-18,15} 

   18,20-19,05  Apelacja zajęcia praktyczne. Aplikanci opracowują projekt apelacji w oparciu o kazus 
                      przygotowany przez prowadzącego zajęcia (adw. dr Krzysztof Kukuryk)

 

19 listopada 2013 roku ( wtorek) sala w ORA
14,00-14,45}
14,50-15,35 Wyjawienie majątku. Wymogi formalne. Właściwość sądu. Wymogi wniosku. 
                               Orzecznictwo. Aplikanci przygotowują wniosek.(SSO Alicja Zych)
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15,45-16,30}
16,35-17,20 Apelacja zajęcia praktyczne. Aplikanci opracowują projekt apelacji w oparciu o kazus 
                      przygotowany przez prowadzącego zajęcia (adw. dr Krzysztof Kukuryk)

17,30-18,15} 

18,20-19,05 Apelacja zajęcia praktyczne. Aplikanci opracowują projekt apelacji w oparciu o kazus 
                      przygotowany przez prowadzącego zajęcia (adw. dr Krzysztof Kukuryk)

26 listopada  2013 roku( wtorek) sala w ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35 Skarga na czynności komornika. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym. 
                             Orzecznictwo  ( SSO Alicja Zych)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Apelacja zajęcia praktyczne. Aplikanci opracowują projekt apelacji w oparciu o kazus 
                      przygotowany przez prowadzącego zajęcia (adw. dr Krzysztof Kukuryk)

 17,30-18,15}
18,20-19,05  Apelacja zajęcia praktyczne. Aplikanci opracowują projekt apelacji w oparciu o kazus 
                      przygotowany przez prowadzącego zajęcia (adw. dr Krzysztof Kukuryk)

3 grudnia 2013 roku( wtorek ) sala w ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35  Czynności sądu w egzekucji z nieruchomości. Orzecznictwo.(SSO Alicja Zych)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich oraz dotyczących odpowiedzialności 

rodzicielskiej- rozporządzenie 2201/2003.Jurysdykcja krajowa w sprawach 
alimentacyjnych- rozporządzenie 4/2009.Współpraca miedzy sądami państw 
członkowskich przy gromadzeniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych- 
rozporządzenie 1206/2001 ( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Istota postępowania kasacyjnego. Dopuszczalność skargi, wymogi formalne skargi 
                                Orzecznictwo.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

10 grudnia  2013 roku(wtorek) sala w ORA
14,00-14,45}
14,50-15,35 Postępowanie egzekucyjne. Egzekucja wykonania czynności, którą za dłużnika może 
                             wykonać inna osoba. Egzekucja wykonania czynności, której za dłużnika nie może 
                             wykonać inna osoba. Egzekucja zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania 
                              czynności wierzyciela. Orzecznictwo.(SSO Alicja Zych)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Międzynarodowe postępowanie cywilne. Jurysdykcja w postępowaniu procesowym, 
                               nieprocesowym, zabezpieczającym , egzekucyjnym ( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

l 7,30-18,15}
18,20-19,05  Kasacja zajęcia praktyczne. Aplikanci opracowują projekt środka w oparciu o kazus 
                       przygotowany przez prowadzącego zajęcia.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

17grudnia 2013 roku( wtorek) sala w ORA  
14,00-14,45}
14,50-15,35 Koszty sądowe, rozstrzyganie w ich przedmiocie wzajemne zniesienie lub rozdzielenie, 
                              zwrot kosztów  procesu, roszczenie o zwrot kosztów. Orzecznictwo.( SSO Alicja Zych)
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15,45-16,30}
16,35-17,20 Jurysdykcja krajowa w sprawach cywilnych i handlowych-rozporządzenie 
   nr.44/2001.Spory transgraniczne, dyrektywa nr.2003/8, zasady doręczania 
   dokumentów- rozporządzenie nr.1393/2007.Europejski nakaz zapłaty ,rozporządzenie 
   nr.1896/2006, europejski tytuł egzekucyjny- rozporządzenia 805/2004 ( adw. dr 
   Krzysztof Kukuryk)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Wznowienie postępowania, granice rozpoznania. Wymagania formalne skargi, termin 

  do wniesienia. Niedopuszczalność skargi, odrzucenie skargi. Właściwość sądu 
   wstrzymanie wykonania wyroku.(adw. dr Krzysztof Kukuryk)

Kierownik Szkolenia Aplikantów 
             \\\

                   adw. Stanisław Zdanowski
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