
 

 

 

 
 

Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum 
 
 

Repetytorium Procesowe 
skierowane do osób przygotowujących się do zawodowych egzaminów prawniczych 

 [egzamin radcowski 2017 i egzamin adwokacki 2017] 
 
 

moduł POZEW – ZASADY KONSTRUOWANIA 2017 
OFERTA SZKOLENIOWA  

 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są wywieszone w systemie ADEX: 
 harmonogram zajęć oraz 
 regulamin Repetytorium. 

 
 

 
planowany termin 

prowadzenia modułu 
 

październik 2016 – styczeń 2017 

 
ilość godzin modułu 

w jednostkach szkoleniowych Szkoły po 40 min 
 

 
20 

 

ilość casusów  

 

30 

 

CENA modułu 

 
749 PLN + 23% VAT = 921,27 PLN 

 

RABAT na publikacje 

Wydawnictwa Naukowo-Prawniczego 

AD EXEMPLUM 

 

od 20% do 50% 

w tym oferta specjalna na skrypty i komentarze 
praktyczne – materiały pomocnicze do zajęć 

patrz poniżej  

więcej informacji na temat modułu dostępnych jest: 

pod adresem mailowym Sekretariatu Kursu: 2017@adexemplum.com 

pod telefonami: 
+ 48 88 17 17 888 

+ 48 88 39 39 388 

  

bądź na stronie internetowej Szkoły, 

po zalogowaniu się do systemu informatycznego 
Szkoły – ADEX 

www.adexemplum.com 

w kwestiach księgowych: ksiegowosc@adexemplum.com 

http://www.adexemplum.com/


 

 

 
 

 
OPIS OFERTY 

 
 
 
 
 Opis modułu 

 
Z uwagi na nasilające się tendencje do tworzenia zadań egzaminacyjnych obejmujących tematykę 
dotyczącą konstruowania pozwu, chcemy zaproponować Państwu dodatkowy moduł obejmujący 
„ZASADY KONSTRUOWANIA POZWU”. 
 
Uwaga: MODUŁ stanowi odrębną organizacyjnie od Repetytorium jednostkę szkoleniową. 
 
Cena modułu wynosi 749 PLN + 23% VAT = 921,27 PLN. 

 

Moduł obejmuje 18 jednostek szkoleniowych (czyli 800 min. szkolenia). 
 
Czas trwania: PAŹDZIERNIK 2016 –  STYCZEŃ 2017. 
 
 
Program tego modułu przedstawia się następująco: 
 

 zasady konstruowania pozwu, 
 zasady zgłaszania i tezowania dowodów, 
 powództwa z KSH, 
 zasady konstruowania powództw w oparciu o art. 189 KPC, 
 wartość przedmiotu sporu, solidarność, współuczestnictwo, 
 wnioski kosztowe. 

 
 

 

zasady konstruowania pozwu + WPS [KON] 100 min. 

zabezpieczenia powództwa [KON] 70 min. 

rodzaje powództw [KON] 120 min. 
zasady konstruowania tez dowodowych + rodzaje 

dowodów 
[KON] 90 min. 

powództwa z KSH [KON] 120 min. 

art. 189 KPC [KON] 60 min. 

Solidarność i współuczestnictwo [KON] 120 min. 
wnioski kosztowe [KON] 60 min. 

omówienie casusów domowych [KON] 60 min. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 KOSZT MODUŁU 
 

  wskazana kwota nie obejmuje cen skryptów oraz innych pozycji książkowych,
 w cenę wliczony jest dostęp do materiałów przygotowanych do tego modułu i udostępnianych w 
systemie elektronicznym – w tym także w systemie ADEX, 
 
 
CENA MODUŁU POZEW (ZASADY KONSTRUOWANIA): 
 

 
749 PLN + 23% VAT = 921,27 PLN 

 
 
 
 DANE DO PRZELEWU 
 

nr konta: 91 1140 2004 0000 3102 3326 5537 
dane do przelewu: Agata Rewerska 

Szkoła Prawa Procesowego 
Ad Exemplum 
ul. Barska 3/1 

02-315 Warszawa 
Faktury: Faktura z automatu wystawiana jest na dane 

wskazane w systemie podczas rejestracji. W 
przypadku zmiany danych do faktury prosimy 
uprzejmie o kontakt z Działem Księgowości. 

 
 

 TERMIN ZAPISÓW 
 
Zapisy na moduł prowadzone są w systemie internetowym ADEX przez stronę Szkoły 
www.adexemplum.com W celu zapisania się na moduł prosimy o wybranie okna „1_2017_POZEW - 
ZASADY KONSTRUOWANIA”  i naciśnięcie ikony „ZAPISZ SIĘ” znajdującej się w końcowej części 
zamieszczonej na stronie oferty. 
 
Osoby posiadające indywidualne konta w systemie ADEX, wystarczy że po zalogowaniu się na swoje 
konto i rozwinięciu zakładki DOSTĘPNE KURSY (po lewej stronie), wybiorą pozycję – „1 2017 POZEW - 
ZASADY KONSTRUOWANIA”. 
 

Termin zapisu na moduł upływa w dniu 31 września 2016. 
 
 
 
 

PODRĘCZNIKI - SKRYPTY  
 
W celu ułatwienia Państwu przygotowania się do egzaminu, bazując na naszej wiedzy i zgromadzonym 
doświadczeniu, przygotowaliśmy zestaw podręczników i komentarzy. Obejmują one zasady konstruowania 
poszczególnych pism procesowych, konstruowania zarzutów oraz. 
 
 
 
 

http://www.adexemplum.com/


 

 

    

 

                   

 

 KOMENTARZ PRAKTYCZNY APELACJA CYWILNA W PROCESIE – wraz z orzecznictwem (adw. Agata 
Rewerska) 

 KOMENTARZ PRAKTYCZNY APELACJA CYWILNA W NIEPROCESIE – wraz z orzecznictwem (adw. Agata 
Rewerska) 

 KOMENTARZ PRAKTYCZNY SKARGA DO WSA – wraz z orzecznictwem (S WSA Paweł Grońskim r.pr Radosław 
Dudek, adw. Jakub Szczepkowski, adw. Agata Rewerska) 

 Zasady konstruowania apelacji karnej – KPK po zmianach (SSA Zbigniew Kapiński) 
 KC 
 KPC wraz z orzecznictwem i komentarzem (adw. Agata Rewerska, SSO Grzegorz tyliński) 
 PPSA + KPA wraz z orzecznictwem  
 KPK + KK wraz z orzecznictwem 

 
Tuż po rozpoczęciu repetytorium zostanie przedstawiona Państwu oferta pakietowa na książki (komentarze i skrypty) 

potrzebne i przydatne do samodzielnej nauki w toku kursu. 
 
 

 KONTAKT 
 

 
SEKRETARIAT MODUŁU 

 
Sekretariat  2017@adexemplum.com 

Telefony 
+48 88 17 17 888 
+ 48 88 39 39 388 

 
 
 
 
 



 

 

 

HARMONOGRAM MODUŁU 
Zasady konstruowania POZWU 2017 

EGZAMIN RAD/ADW 2017 
 
 

NINIEJSZYM SZKOŁA ZASTRZEGA 
PRAWO ZMIANY daty przeprowadzenia 

poszczególnych zajęć wskazanych w niniejszym 
HARMONOGRAMIE 

 

DATA RODZAJ ZAJĘĆ PRZEDMIOT 

CZAS TRWANIA  
W GODZINACH 

ZEGAROWYCH SZKOLNYCH 

wrzesień – 
grudzień 2016 

[KON] 

 
[P.01] pozew 

zasady konstruowania pozwu + 
WPS 

 

 
1.40 

 
2.5 

wrzesień – 
grudzień 2016 

[KON] 

 
[P.02] pozew 

zabezpieczenia powództwa 
 

1.10 1.75 

wrzesień – 
grudzień 2016 

[KON] 

 
[P.03] pozew 

rodzaje powództw 
 

2.00 3.00 

wrzesień – 
grudzień 2016 

 
[KON] 

 
[P.04] pozew 

zasady konstruowania tez 
dowodowych + rodzaje 

dowodów 
 

1.30 
 

2.25 

wrzesień – 
grudzień 2016 

 
[KON] 

 
[P.05] pozew 

powództwa z KSH 
 

2.00 3.00 

wrzesień – 
grudzień 2016 

 
[KON] 

 
[P.06] pozew 
art. 189 KPC 

 

1.00 1.50 

wrzesień – 
grudzień 2016 

 
[KON] 

 
[P.07] pozew 
Solidarność i 

współuczestnictwo 
 

2.00 3.00 

wrzesień – 
grudzień 2016 

 
[KON] 

 
[P.08] pozew 

wnioski kosztowe 
 

1.00 1.50 

wrzesień – 
grudzień 2016 

 
[KON] 

 
[P.09] pozew 

omówienie casusów domowych 
 

1.00 1.50 

 
RAZEM: 

 
30 casusy 

13.20 
godzin 

zegarowych 

 
18 

jednostek 
szkoleniowych 

 



 

 

 
CENA: 

za moduł 
749 PLN + 23% VAT 

 

 
UWAGA !! 

terminy zajęć zostaną podane w terminie późniejszym, 

stosownie do rozplanowania zajęć w semestrze zimowym. 

 

 


