
Prawo cywilne 

Plan zajęć dla aplikantów II roku – rok szkoleniowy 2019. 

Zajęcia odbywają się w salach szkoleniowych, mieszczących się na III piętrze, w budynku ORA we 

Wrocławiu.  

Początek zajęć godz. 14.00, czas trwania – 4 lub 5 godz. lekcyjne. 

 

W ciągu roku aplikanci sporządzą 3 prace pisemne na zadanych kazusach: 

- projekt pozwu, 

- projekt wniosku w postępowaniu nieprocesowym, 

- projekt apelacji. 

 

Semestr I od stycznia do czerwca włącznie. 

 

Data Adw. Maciej Korta 

 

Powództwo o: 

- zobowiązanie do 

przyczyniania się do 

zaspokajania potrzeb rodziny, 

- alimenty, 

-ustalenie rozdzielności 

majątkowej, 

-ustalenie i zaprzeczenie 

ojcostwa. 

 

Adw. Anna Ślęzak 

 

Powództwo:  

- stwierdzenie obowiązku 

złożenia oświadczenia woli w 

wyniku realizacji umowy 

zobowiązującej, umowy 

przedwstępnej, budowy na 

cudzym gruncie, odwołania 

darowizny i zapisu zwykłego. 

 

 

Adw. dr Marcin Zięba 

 

Wniosek o: 

- stwierdzenie nabycia prawa 

własności przez zasiedzenie. 

22.01.19 2a 2b 2c 

24.01.19 2d 2e 2f 

29.01.19 2c 2a 2b  

31.01.19 2f 2d 2e 

05.02.19 2b 2c 2a 

07.02.19 2e 2f 2d 

 

 

Data Adw. Maciej Korta 

 

Wnioski o: 

- rozstrzygnięcie o istotnych 

sprawach rodziny w braku 

porozumienia rodziców, 

- powierzenie, ograniczenie, 

zawieszenie i pozbawienie 

władzy rodzicielskiej, 

- przysposobienie. 

Adw. Tomasz Olejnik 

 

Powództwo o: 

- ustalenie istnienia prawa lub 

stosunku prawnego, 

- stwierdzenie nieważności 

czynności prawnej. 

Adw. dr Marcin Zięba 

 

Powództwa petytoryjne (w tym o 

eksmisję). 

Powództwa związane z realizacją 

roszczeń uzupełniających (w tym 

o wynagrodzenie za korzystanie 

z cudzej rzeczy). 

Powództwo posesoryjne. 

 

 

12.02.19 2a 2b 2c 

14.02.19 2d 2e 2f 

19.02.19 2c 2a 2b  

21.02.19 2f 2d 2e 

26.02.19 2b 2c 2a 

28.02.19 2e 2f 2d 

 



Data Adw. Leszek Rojek 

 

- Definicja pracownika (art. 2 

k.p.) 

- Pojęcie stosunku pracy 

- Zawarcie umowy o pracę 

- Umowa o pracę a umowa 

zlecenia 

- Subsydiarne stosowanie 

przepisów kodeksu cywilnego 

(art. 300 k.p.) 

-Postępowanie w sprawach z 

zakresu prawa pracy – wybrane 

zagadnienia 

 

Praca pisemna domowa: 

sporządzenie projektu pozwu 

(odwołania od wypowiedzenia 

umowy o pracę do sądu pracy w 

razie nieuzasadnionego 

lub niezgodnego z  prawem 

wypowiedzenia umowy o pracę 

przez pracodawcę)." 

 

Adw. dr Marcin Zięba 

 

Powództwa i wnioski związane z 

zarządem i korzystaniem z 

rzeczy wspólnej. 

 

adw. Adrianna Owczarek 

 

Wniosek o: 

- zniesienie współwłasności w 

tym z wzajemnymi rozliczeniami 

współwłaścicieli z tytułu 

posiadania rzeczy. 

 

26.03.19 2a 2b 2c 

28.03.19 2d 2e 2f 

02.04.19 2c 2a 2b  

04.04.19 2f 2d 2e 

09.04.19 2b 2c 2a 

11.04.19 2e 2f 2d 

 

Data Adw. Leszek Rojek 

 

- Ustanie stosunku pracy 

- Rozwiązanie umowy o pracę za 

wypowiedzeniem 

- Odwołanie od wypowiedzenia 

umowy o pracę 

- Rozwiązanie umowy o pracę 

bez wypowiedzenia 

- Uprawnienia pracownika 

- Uprawnienia pracodawcy 

- Wygaśnięcie umowy o pracę 

 

Omówienie pracy pisemnej 

domowej - projektu pozwu 

(odwołania od wypowiedzenia 

umowy o pracę do sądu pracy w 

razie nieuzasadnionego lub 

niezgodnego z prawem 

wypowiedzenia umowy o pracę 

przez pracodawcę)." 

 

Adw. Maciej Korta 

 

Powództwa o: 

- separację, 

- rozwód z wnioskami o 

zabezpieczenie roszczeń. 

 

Adw. Anna Ślęzak 

 

Powództwa i wnioski z ustawy o 

własności lokali. 

16.04.19 2a 2b 2c 

18.04.19 2d 2e 2f 

23.04.19 2c 2a 2b  

25.04.19 2f 2d 2e 

30.04.19 2b 2c 2a 

10.05.19 2e 2f 2d 

 



 

 Adw. Maciej Korta  

- 5 godz. 

 

Wniosek o: 

- podział majątku wspólnego w 

tym z wnioskiem o ustalenie 

nierównych udziałów oraz 

rozliczeniem nakładów i 

wydatków. 

 

Praca pisemna do domu, termin 

oddania – 14 dni. 

 

Adw. Sławomir Krześ 

 

Postępowanie przed sądem II 

instancji: 

- zażalenie, 

- apelacja (cz. 1). 

Adw. dr Marcin Zięba 

 

Powództwa i wnioski 

realizowane na podstawie 

roszczeń związanych z 

ograniczonymi prawami 

rzeczowymi. 

14.05.19 2a 2b 2c 

16.05.19 2d 2e 2f 

21.05.19 2c 2a 2b  

23.05.19 2f 2d 2e 

28.05.19 2b 2c 2a 

30.05.19 2e 2f 2d 

 

 

Data Adw. Urszula Leszczyńska 

 – 5 godz. 

 

Wniosek o: 

- dział spadku w tym z 

zaliczeniem darowizny na schedę 

spadkową i roszczeniami 

możliwymi do dochodzenia w 

tym postępowaniu. 

 

Adw. Sławomir Krześ 

 

Apelacja (cz. 2) 

 

 

 

Praca pisemna do domu, termin 

oddania – 14 dni. 

 

Adw. Wiesława Dradrach 

 

Powództwo o: 

- naprawienie szkody z 

niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania, 

- upoważnienie przez sąd do 

wykonania czynności na koszt 

dłużnika. 

04.06.19 2a 2b 2c 

06.06.19 2d 2e 2f 

11.06.19 2c 2a 2b  

13.06.19 2f 2d 2e 

18.06.19 2b 2c 2a 

14.06.19 2e 2f 2d 

 

 

Wykłady 

Data grupy Wykładowca i temat wykładu 

08.01.19 2a, 2b, 2c 

Adw. Katarzyna Odrowąż 

 

Określenie stron postępowania. Umocowanie, substytucja, upoważnienie 

do zastępstwa. 

Zabezpieczenie dowodu. Dowody i postępowanie dowodowe – 

formułowanie wniosków i tezy dowodowej 

Modyfikacja żądań pozwu/wniosku. 

Cofnięcie pozwu/wniosku ze zrzeczeniem i bez zrzeczenia się roszczenia. 

Głosy stron – przygotowanie przemówienia końcowego. 

 

10.01.19 2d, 2e, 2f 



Data grupy Wykładowca i temat wykładu 

15.01.19 2a, 2b, 2c 

Adw. Krzysztof Sobotkiewicz 

 

Posiedzenie a rozprawa. 

Przygotowanie do rozprawy i jej przebieg. 

Protokół rozprawy (rola adwokata w rejestrowaniu prawidłowego 

przebiegu, sprostowanie, uzupełnienie, załącznik do protokołu, 

zastrzeżenie – cel i sposób zgłaszania). 

Zawieszenie i umorzenie postępowania. 

Zarządzenia i postanowienia  w toku postępowania. 

Orzeczenia wstępne, częściowe i końcowe. 

Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń. 

Natychmiastowa wykonalność orzeczenia. 

 

17.01.19 2d, 2e, 2f 

05.03.19 2a, 2b, 2c 
Adw. Leszek Rojek 

 

Mobbing i dyskryminacja. 07.03.19 2d, 2e, 2f 

12.03.19 2a, 2b, 2c 
Adw. Katarzyna Łata 

 

Tryb dochodzenia roszczeń z ubezpieczeń społecznych. 14.03.19 2d, 2e, 2f 

19.03.19 2a, 2b, 2c 

Adw. Aleksandra Budniak-Rogala 

 

Adwokat w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym. 

Mediacja jako forma alternatywnego rozstrzygania sporów, udział 

adwokata w postępowaniu przed mediatorem. 

Arbitraż – zasady postępowania przed sądem polubownym, skarga o 

uchylenie wyroku arbitrażowego, nadanie klauzuli wykonalności 

orzeczeniu sądu arbitrażowego. 

 

21.03.19 2d, 2e, 2f 

07.05.19 2a, 2b, 2c 

Adw. Katarzyna Łata 

 

Udział adwokata w postępowaniu egzekucyjnym: 

- zasada współdziałania stron postępowania egzekucyjnego, 

- obowiązek czynnego uczestnictwa wierzyciela, 

- zasada ochrony dłużnika i zasada równości, 

- wyjawienie majątku, 

- poszukiwanie majątku dłużnika, 

- egzekucja z nieruchomości. 

 

09.05.19 2d, 2e, 2f 

25.06.19 2a, 2b, 2c Adw. Mirosław Gadziński 

 

Inna środki odwoławcze. 

Skarga kasacyjna i postępowanie wywołane jej wniesieniem. 

Wznowienie postępowania. 

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 
27.06.19 2d, 2e, 2f 

 

 

 

 



Semestr II od września do końca roku. 

 

Data Adw. Marcin Quoos 

 

Umowy – zabezpieczenie 

wierzytelności: 

- wekslem własnym in blanco, 

- wpłatą na rachunek 

powierniczy, 

- ustanowieniem gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, 

- zobowiązaniem do 

ubezpieczenia. 

 

Adw. Anna Ślęzak 

 

Powództwo o uzgodnienie treści 

księgi wieczystej z rzeczywistym 

stanem prawnym. 

Wnioski wieczystoksięgowe. 

Adw. Urszula Leszczyńska 

 

Powództwo o: 

- uznanie umowy za 

bezskuteczną, 

- uznanie za bezskuteczną 

czynności prawnej dłużnika 

(skarga pauliańska). 

10.09.19 2a 2b 2c 

12.09.19 2d 2e 2f 

17.09.19 2c 2a 2b  

19.09.19 2f 2d 2e 

24.09.19 2b 2c 2a 

26.09.19 2e 2f 2d 

 

 

Data Adw. Maciej Korta 

 

Wnioski o: 

- stwierdzenie nabycia spadku (w 

tym z testamentu negatywnego i 

z zapisem windykacyjnym), 

- zatwierdzenie uchylenia się od 

skutków prawnych oświadczenia 

w przedmiocie przyjęcia spadku. 

 

Adw. Adrianna Owczarek 

 

Powództwo o: 

- zapłatę odszkodowania, 

zadośćuczynienia, renty z 

czynów niedozwolonych w 

przypadku szkód na osobie 

(wypadek komunikacyjny, 

zakażenie szpitalne, błąd w 

sztuce medycznej – również w 

aspekcie naruszenia dóbr 

osobistych). 

 

Adw. Jarosław Franczak 

 

Powództwa w postępowaniu: 

- nakazowym, 

- upominawczym, 

uproszczonym, z 

uwzględnieniem postępowania 

elektronicznego. 

 

01.10.19 2a 2b 2c 

03.10.19 2d 2e 2f 

08.10.19 2c 2a 2b  

10.10.19 2f 2d 2e 

15.10.19 2b 2c 2a 

17.10.19 2e 2f 2d 

 

Data Adw. Maciej Korta 

 

Powództwa o: 

- uznanie spadkobiercy za 

niegodnego dziedziczenia, 

- wyłączenie małżonka od 

dziedziczenia, 

- zachowek (w tym z zaliczeniem 

darowizny) 

 

Adw. Urszula Leszczyńska 

 

Powództwo o: 

- zapłatę odszkodowania w 

przypadku szkód na mieniu, 

- roszczenia z tytułu rękojmi i 

gwarancji. 

Adw. Jarosław Franczak 

 

Środki zaskarżenia w 

postępowaniu I-instancyjnym: 

- sprzeciw od wyroku zaocznego, 

- sprzeciw od nakazu zapłaty, 

- zarzuty od nakazu zapłaty, 

- skarga za orzeczenie 

referendarza sądowego. 

22.10.19 2a 2b 2c 

24.10.19 2d 2e 2f 

29.10.19 2c 2a 2b  

31.10.19 2f 2d 2e 

05.11.19 2b 2c 2a 

07.11.19 2e 2f 2d 



 

 

Data adw. Wiesława Dradrach 

 

Zabezpieczenie w sprawie 

cywilnej. 

Powództwa przeciwegzekucyjne: 

- opozycyjne, 

- o zwolnienie od egzekucji. 

Adw. Marzena Blechinger-

Pasich 

 

Roszczenia wynikające z 

lokatorskiego i własnościowego 

prawa do lokalu. Egzekucja tych 

praw. 

Adw. dr Marcin Zięba  

– 4 godz. 

Adw. Anna Ślęzak – 1 godz. 

 

Powództwo o naprawienie 

szkody wynikającej z działań i 

zaniechań władzy publicznej w 

sferze imperium. 

Sankcje wynikające z 

przewlekłego prowadzenia 

postępowania w prawie 

krajowym i europejskim. 

 

12.11.19 2a 2b 2c 

14.11.19 2d 2e 2f 

19.11.19 2c 2a 2b  

21.11.19 2f 2d 2e 

26.11.19 2b 2c 2a 

28.11.19 2e 2f 2d 

 

 

Wykłady 

 

Data grupy Wykładowca i temat wykładu 

03.09.19 2a, 2b, 2c 

Adw.  dr Monika Haczkowska 

 

Adwokat w postępowaniu z elementem transgranicznym: 

- międzynarodowe postępowanie cywilne, 

- zasady dotyczące prawa rodzinnego, 

- europejskie postępowanie nakazowe, 

- tytuły egzekucyjne dla roszczeń bezspornych, 

- procedura prejudycjalna.  

 

05.09.19 2d, 2e, 2f 

03.12.19 2a, 2b, 2c 
Adw. dr Anna Banaszewska 

 

Standardowe klauzule umowne. 05.12.19 2d, 2e, 2f 

10.12.19 2a, 2b, 2c 

Adw. Katarzyna Łata 

 

Umowy – wzorce: 

- obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta, 

- niedozwolone klauzule umowne, 

- umowy zawierane z konsumentem na odległość lub poza lokalem 

przedsiębiorstwa, 

- wymogi formalne przy umowach o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

 

12.12.19 2d, 2e, 2f 



Data grupy Wykładowca i temat wykładu 

17.12.19 2a, 2b, 2c 

Adw. Paweł Wójcik 

 

Umowy – zabezpieczenie wierzytelności przez: 

- poręczenie przez osobę trzecią, 

- ustanowienie kaucji, 

- ustanowienie obowiązku zapłaty kary umownej, 

- ustanowienie umownej wysokości odsetek za opóźnienie, 

- przewłaszczenie na zabezpieczenie, 

- ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego, 

- ustanowienie hipoteki. 

 

19.12.19 2d, 2e, 2f 

 

 


