
Prawo cywilne 

Plan zajęć dla aplikantów II roku – rok szkoleniowy 2023. 

 

 
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 20-30 osobowych. Przed zajęciami aplikanci mogą otrzymać 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 kwietniu) i apelacji (w czerwcu).  

Omówienie problemów wynikających z właściwego konstruowania tych pism odbędzie się po terminie poprawkowym. 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/listopadzie.  

 

 

Semestr I od stycznia do czerwca włącznie. 

 

 

Data Adw. Maciej Korta 

 

Powództwo o: 

- alimenty i regres, 

- wypłatę wynagrodzenia, 

- koszty utrzymania rodziny, 

- ustanowienie rozdzielności 

majątkowej. 

Adw. Tomasz Olejnik 

 

Powództwo o ochronę dóbr 

osobistych ( w tym 

niemajątkowych wynikających z 

prawa autorskiego). 

 

 

Kazus do napisania projektu 

pozwu. 

Adw. Justyna Dulas  

– 5 godz. 

 

Powództwo o stwierdzenie 

obowiązku złożenia 

oświadczenia woli określonej 

treści wynikające z: 

- umowy zobowiązującej,  

- umowy przedwstępnej,  

- budowy na cudzym gruncie,  

- bezpodstawnego wzbogacenia, 

- zapisu zwykłego, 

- po odwołaniu darowizny i po 

odstąpieniu od umowy. 

 

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)." 

31.01.23 2a 2b 2c 2d 

07.02.23 2d 2c 2b 2a 

14.02.23 2c 2a 2d 2b 

21.02.23 2b 2d 2a 2c 

 

 

Data Adw. Maciej Korta 

 

Powództwa o: 

- separację, 

- rozwód z roszczeniami 

koniecznymi i wnioskiem o 

zabezpieczenie. 

 

Adw. Tomasz Olejnik 

 

Powództwo o: 

- ustalenie prawa lub stosunku 

prawnego, 

- ukształtowanie stosunku 

prawnego,. 

 

Adw. dr Aleksander Sikorski 

– 5 godz. 

 

Powództwa i wnioski związane 

z korzystaniem i zarządem 

rzeczą wspólną. Wniosek o 

zniesienie współwłasności z 

koniecznymi rozliczeniami. 

 

Adw. dr Marcin Zięba 

 

Wniosek o nabycie prawa 

własności przez zasiedzenie i 

możliwość jego formułowania w 

innym postepowaniu. 

28.02.23 2a 2b 2c 2d 

07.03.23 2d 2c 2b 2a 

14.03.23 2c 2a 2d 2b 

21.03.23 2b 2d 2a 2c 

 

 

Data Adw. Maciej Korta - 5 godz. 

 

Wniosek o podział majątku 

wspólnego z roszczeniami 

koniecznymi i możliwymi do 

dochodzenia w tym 

postepowaniu. 

 

Kazus do napisania projektu 

wniosku. 

 

Adw. dr Aleksander Sikorski 

 

Wnioski w postępowaniu  

wieczystoksięgowym. Powództwo 

o uzgodnienie treści księgi 

wieczystej z rzeczywistym stanem 

prawnym. 

 

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 pisemnej pracy 

domowej - projektu pozwu  

Adw. Jarosław Franczak 

 

Powództwa w postępowaniu: 

- nakazowym, 

- upominawczym, 

- uproszczonym  

z uwzględnieniem postepowania 

elektronicznego. 

28.03.23 2a 2b 2c 2d 

04.04.23 2d 2c 2b  2a 



18.04.23 2c 2a 2d 2b 

25.04.23 2b 2d 2a 2c 

 

 

Data Adw. dr Aleksandra Budniak-

Rogala 

 

1. Zażalenie; 

 2. Apelacja - cz. I: 

- wymogi formalne, 

- treść merytoryczna. 

 

Adw. dr Marcin Zięba 

 

Powództwo i wnioski wynikające 

z ograniczonych praw 

rzeczowych. 

Adw. Agnieszka Dradrach-

Stykała 

Powództwo o: 

1. odszkodowanie za 

niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania, 

2. wykonanie zastępcze, 

3. z rękojmi za wady. 

 

Adw. Maciej Korta 

 

Powództwo o ustalenie i 

zaprzeczenie ojcostwa.  

Wnioski związane z: 

1. władzą rodzicielską, 

2. zarządem majątkiem dziecka 

oraz 

3. o przysposobienie. 

 

09.05.23 2a 2b 2c 2d 

16.05.23 2d 2c 2b 2a 

23.05.23 2c 2a 2d 2b 

30.05.23 2b 2d 2a 2c 

 

 

Data Adw. dr Aleksandra Budniak-

Rogala 

 

Apelacja cywilna - cz. II: 

- zakres zaskarżenia, 

- zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, 

- wnioski apelacyjne, 

- rola uzasadnienia. 

 

Kazus do napisania apelacji 

 

Adw. dr Marcin Zięba 

 

Powództwo posesoryjne. 

Powództwa petytoryjne i 

dochodzenie roszczeń 

uzupełniających. 

 

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. 

 

06.06.23 2a 2b 2c 2d 

13.06.23 2d 2c 2b 2a 

20.06.23 2c 2a 2d 2b 

27.06.23 2b 2d 2a 2c 

 

 

 

 

 



 

 

Wykłady 

 

 

Data Wykładowca i temat wykładu 

10.01.23 

Adw. dr Aleksander Sikorski 

 

Pisma procesowe: 

- warunki formalne pism inicjujących postępowanie, 

- pisma przygotowawcze, a pisma procesowe, 

- modyfikacja żądań pozwu/wniosku, 

- cofnięcie pozwu/wniosku, ze zrzeczeniem się roszczenia i bez, 

- zawieszenie i umorzenie postepowania. 

 

17.01.23 

Adw. Paweł Wójcik 

 

Dowody i postępowanie dowodowe: 

- rodzaje dowodów, 

- domniemania, fakty niewymagające dowodów, 

- prekluzja dowodowa i nowe dowody, 

- formułowanie wniosku dowodowego – teza dowodowa, 

-zabezpieczenie dowodu. 

 

24.01.23 

Adw. Iwona Szymocha 

 

Metodyka pracy adwokata przed skierowaniem sprawy do sądu: 

- określenie stron postępowania – w procesie i nie procesie, 

- współuczestnictwo w sporze, 

- umocowanie do działania w imieniu strony, substytucja i upoważnienie do zastępowania, 

- wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, 

- ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

 



Data Wykładowca i temat wykładu 

26.01.23 

Adw. Michał Ziemba 

 

Przebieg rozprawy przed sądem I i II instancji: 

- posiedzenie a rozprawa,  

- protokół, załącznik do protokołu, zastrzeżenia do protokołu i ich rola, sprostowanie i uzupełnienie protokołu, 

- przygotowanie do rozprawy odwoławczej, 

- głosy stron, przygotowanie końcowego wystąpienia przed I instancją, a w postępowaniu apelacyjnym, wystąpienie. 

 

16.02.23 

Adw. Maciej Korta 

 

Postanowienia i zarządzenia w toku postępowania. 

Orzeczenia wstępne, częściowe i końcowe: 

- sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń, 

- natychmiastowa wykonalność orzeczenia. 

 

23.02.23 

Adw. dr Marcin Zięba – 2 godz. 

 

Ustawa o własności lokali. 

 

16.03.23 

Adw. dr Aleksander Sikorski 

 

Zarząd i korzystanie z rzeczy wspólnej. 

 

23.03.23 

Adw. Leszek Rojek 

Mobbing w środowisku pracy – aspekty materialnoprawne oraz procesowe w świetle orzecznictwa oraz doktryny i 

praktyki sądowej. 

 

Dyskryminacja – wybrane zagadnienia. 

 

13.04.23 

Adw. Tomasz Moskal 

 

Prawo ubezpieczeń społecznych. 



Data Wykładowca i temat wykładu 

20.04.23 

Adw. dr Anna Szermach 

 

Rozliczanie związków faktycznych po rozejściu się partnerów. 

18.05.23 

Adw. Adam Cały 

 

Adwokat w postępowaniu egzekucyjnym (cz. 1): 

- wnioski egzekucyjne (w tym poszukiwanie majątku dłużnika), 

- zażalenie i skarga na czynności komornika, 

- powództwa przeciwegzekucyjne. 

 

25.05.23 

Adw. Adam Cały 

 

Adwokat w postępowaniu egzekucyjnym (cz. 2) 

 

15.06.23 

Adw. dr Marcin Zięba – 2 godz. 

 

Hipoteka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestr II od września do końca roku 

 

Data Adw. Maciej Korta 

 

Powództwo o: 

1. wyłączenie małżonka od 

dziedziczenia, 

2. uznanie za niegodnego 

dziedziczenia,  

3. zachowek z zaliczeniem 

darowizny na substrat zachowku 

i na zachowek. 

 

Adw. Paweł Wójcik 

 

Powództwo o zapłatę 

odszkodowania w przypadku 

szkód na mieniu. 

Adw. Michał Ziemba 

 

Powództwo o: 

1. uznanie umowy za 

bezskuteczną, 

2. uznanie za bezskuteczną 

czynności prawnej dłużnika 

(skarga pauliańska). 

Adw. Tomasz Moskal 

 

Forma czynności prawnej. 

Skutek niedotrzymania formy 

05.09.23 2a 2b 2c 2d 

12.09.23 2d 2c 2b 2a 

19.09.23 2c 2a 2d 2b 

26.09.23 2b 2d 2a 2c 

 

 

Data Adw. Iwona Szymocha 

 

Powództwo o: 

-  zadośćuczynienie, 

odszkodowanie i rentę przy 

szkodzie na osobie (z 

uwzględnieniem 

odpowiedzialności solidarnej i 

in solidum. 

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. 

Adw. dr Anna Szermach 

 

Testamenty 

03.10.23 2a 2b 2c 2d 

10.10.23 2d 2c 2b 2a 

17.10.23 2c 2a 2d 2b 

24.10.23 2b 2d 2a 2c 

 

 

Data Adw. Jarosław Franczak 

 

- postępowanie zabezpieczające 

w postępowaniu cywilnym; 

- powództwa 

przeciwegzekucyjne; 

 

Adw. dr Aleksander Sikorski 

 

Inne środki odwoławcze: 

- skarga kasacyjna i 

postepowanie wywołane jej 

wniesieniem, 

- wznowienie postępowania, 

Adw. Paweł Wójcik 

 

Zabezpieczenie wierzytelności 

w treści umowy: 

- poręczenie przez osobę trzecią, 

- weksel własny in blanco, 

- ustanowienie kaucji, 

- wpłata na rachunek 

Adw. Tomasz Moskal  

Powództwo o ochronę dóbr 

osobistych         

 



- skarga o stwierdzenie 

niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia, 

- skarga na przewlekłość 

postepowania. 

 

powierniczy, 

- kara umowna, 

- odsetki umowne za opóźnienie, 

- przewłaszczenie na 

zabezpieczenie, 

- zastaw zwykły, 

- hipoteka, 

- gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa. 

 

07.11.23 2a 2b 2c 2d 

14.11.23 2d 2c 2b 2a 

21.11.23 2c 2a 2d 2b 

28.11.23 2b 2d 2a 2c 

 

 

 

Wykłady 

 

 

Data Wykładowca i temat wykładu 

28.09.23 

Adw. Michał Ziemba 

 

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. 

 

12.10.23 

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. 



Data Wykładowca i temat wykładu 

16.11.23 

Adw. Tomasz Moskal 

 

Przedawnienie roszczeń oraz terminy zawite 

 

 

 

23.11.23 

Adw. Tomasz Moskal 

 

Koszty sądowe w sprawach cywilnych i koszty opłat za czynności adwokackie w postepowaniu cywilnym 

- omówienie praktycznych zagadnień związanych z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i opłat za 

czynności adwokackie z wyboru i urzędu 

 

05.12.23 

07.12.23 

(2 x 4 godziny) 

Adw. dr Aleksandra Budniak-Rogala część I i część II 

 

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. 

 

12.12.23 

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. 

 

19.12.23 

Adw. dr Aleksandra Głowacka 

 

Skarga na przewlekłość postępowania. 

 

 


