
Prawo cywilne 

Plan zajęć dla aplikantów II roku – rok szkoleniowy 2021 

 

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, we wtorek. Czas trwania będą 4 godziny lekcyjne od 14.00 

do 17.00. Forma – wykład dla całego roku lub warsztaty w grupach 21 – 25 osobowych. Przed zajęciami 

aplikanci otrzymują konspekt z wykazem koniecznego orzecznictwa i treścią kazusów, z którymi mają 

obowiązek zapoznać się, co umożliwi aktywne uczestnictwo w zajęciach. Nieobecności na zajęciach i 

ich konsekwencje określa Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej. To samo dotyczy uczestnictwa 

w obowiązkowych  sprawdzianach z: 

1. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, którego termin ogłoszony będzie 30 dni wcześniej. 

2. 3 prac pisemnych na przesłanych kazusach dotyczących: pozwu (w lutym), wniosku w 

postępowaniu nieprocesowym (w maju) i apelacji (w czerwcu).  

Omówienie problemów wynikających z właściwego konstruowania tych pism odbędzie się po terminie 

sprawdzianu poprawkowego. Nieprzystąpienie do sprawdzianu, lub jego niezaliczenie w terminie 

podstawowym czy też poprawkowym spowoduje niedopuszczenie do kolokwium rocznego. 

Kolokwium z prawa rodzinnego i cywilnego materialnego oraz procesowego odbędzie się w 

październiku.  

 

Semestr II od września do końca roku 

 

Data Adw. Maciej Korta – 5 godz. 

 

Wnioski o: 

- stwierdzenie nabycia spadku, 

- dział spadku (w tym z zaliczeniem 

darowizny na schedę spadkową). 

Adw. Jarosław Franczak 

 

Środki zaskarżenia w 

postępowaniu I-instancyjnym: 

- sprzeciw od wyroku zaocznego 

i od nakazu zapłaty, 

- zarzuty od nakazu zapłaty, 

- skarga za orzeczenie 

referendarza sądowego. 

 

Adw. Wiesława Dradrach 

 

Powództwo o: 

-  zadośćuczynienie, 

odszkodowanie i rentę przy 

szkodzie na osobie (z 

uwzględnieniem 

odpowiedzialności solidarnej i in 

solidum. 

07.09.21 2a 2b 2c 

14.09.21 2c 2a 2b 

21.09.21 2b 2c 2a 

 

 

Data Adw. Maciej Korta 

 

Powództwo o: 

1. wyłączenie małżonka od 

dziedziczenia, 

2. uznanie za niegodnego 

dziedziczenia,  

Adw. Katarzyna Odrowąż 

Powództwo o zapłatę 

odszkodowania w przypadku 

szkód na mieniu. 

Adw. Wiesława Dradrach 

 

Powództwo o: 

1. uznanie umowy za 

bezskuteczną, 

2. uznanie za bezskuteczną 

czynności prawnej dłużnika 

(skarga pauliańska). 



3. zachowek z zaliczeniem 

darowizny na substrat zachowku i 

na zachowek. 

 

05.10.21 2a 2b 2c 

12.10.21 2c 2a 2b 

19.10.21 2b 2c 2a 

 

Data Adw. Marzena Blechinger-Pasich 

 

Roszczenia wynikające ze 

spółdzielczego własnościowego i 

lokatorskiego prawa do lokalu. 

Adw. dr Marcin Zięba 

Powództwo o naprawienie 

szkody wynikającej z działań i 

zaniechań władzy publicznej w 

sferze imperium. 

Adw. Paweł Wójcik 

 

Charakterystyczne elementy 

konstrukcji poszczególnych 

umów dotyczących: 

- przeniesienia własności, 

- korzystania z rzeczy i praw, 

- świadczenia usług, 

- typowych nienazwanych. 

09.11.21 2a 2b 2c 

16.11.21 2c 2a 2b 

23.11.21 2b 2c 2a 

 

Wykłady 

Data Wykładowca i temat wykładu 

28.09.21 

Adw. Marzena Blechinger-Pasich 

 

Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta. 

Wymogi ważności i skuteczności umów: 

- klauzule umowne dozwolone i abuzywne, 

- zastrzeżenie warunku i terminu, 

- prawo wypowiedzenia i odstąpienia od umowy. 

 

26.10.21 

Adw. Paweł Wójcik 

 

Oznaczenie stron umowy i reprezentacja podmiotów przy zawieraniu 

umów: 

- wymogi wynikające z ustawy Prawo przedsiębiorców, 

- oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej, 

- umowy z samym sobą, 

- umowy z osobą nieposiadającą zdolności lub posiadającą ograniczoną 

zdolność do  czynności prawnych, 

- umowy z podmiotami publicznymi. 

 

02.11.21 

Adw. Paweł Wójcik 

 

Zabezpieczenie wierzytelności w treści umowy: 

- poręczenie przez osobę trzecią, 

- weksel własny in blanco, 

- ustanowienie kaucji, 

- wpłata na rachunek powierniczy, 

- kara umowna, 

- odsetki umowne za opóźnienie, 



Data Wykładowca i temat wykładu 

- przewłaszczenie na zabezpieczenie, 

- zastaw zwykły, 

- hipoteka, 

- gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa. 

 

30.11.21 

Adw. Katarzyna Łata 

 

Inne środki odwoławcze: 

- skarga kasacyjna i postepowanie wywołane jej wniesieniem, 

- wznowienie postępowania, 

- skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia. 

 

07.12.21 

Adw. Aleksandra Budniak-Rogala 

 

Adwokat w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym. 

- mediacja jako forma alternatywnego rozstrzygania sporu, 

- arbitraż – zasady postępowania przed sądem polubownym, uchylenie 

wyroku sądu polubownego, nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu 

sądu polubownego. 

 

14.12.21 

Adw.  dr Monika Haczkowska 

 

Adwokat w postępowaniu z elementem transgranicznym: 

- aspekty praktyczne udziału pełnomocnika w postępowaniu 

procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym z 

elementem transgranicznym, 

- zasady dotyczące prawa rodzinnego – ze stosunków między 

małżonkami, między rodzicami i dziećmi i w sprawach alimentacyjnych. 

 

21.12.21 

Adw. Anna Ślęzak 

 

Skarga na przewlekłość postępowania (+ procedura przed ETPC). 

 

 


