
 

 

 

  
 

Szkoła Prawa Procesowego 
mec. Agaty Rewerskiej 

AD EXEMPLUM 
 

KURS STYCZNIOWY 2017 
OFERTA SZKOLENIOWA 

[WARSZAWA]  
 
 

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

 
 

 
termin Repetytorium 

 

styczeń 2017 – marzec 2017 
4 weekendowe SESJE 

 
ilość godzin Repetytorium 

w jednostkach szkoleniowych Szkoły po 40 min 
 

 
min. 99 

 

ilość casusów CYWILNE 
co najmniej 

100 

ilość casusów UMOWY 
co najmniej 

35 

ilość casusów KARNE 
co najmniej 

47 

ilość casusów ADMINISTRACYJNE 
co najmniej 

45 

suma casusów na Repetytorium 
co najmniej 

227 

CENA REPETYTORIUM 

 
2490 PLN 

+ 23% VAT, czyli brutto 
3062,70 PLN 

 

 

CENA PROMOCYJNA 

przy płatności do 

8 stycznia 2017 

 

2290 PLN 
+ 23% VAT, czyli brutto 

2816,70 PLN 

 
W cenę Repetytorium wliczony jest dostęp do materiałów szkoleniowych, w tym casusów, ich 
wzorcowych rozwiązań. Cena nie obejmuje cen skryptów oraz innych pozycji książkowych oraz 
dodatkowych bloków tematycznych ETYKI i POZWU. To samo zastrzeżenie dotyczy ceny 
poszczególnych bloków. 



 

 

 
 

Istnieje także 
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU POSZCZEGÓLNYCH 

BLOKÓW TEMATYCZNYCH: 
 

blok CYWILNY 

1149 PLN 
+ 23% VAT, czyli brutto 

1413,27 PLN 

blok UMOWY 

600 PLN 
+ 23% VAT, czyli brutto 

738,00 PLN 

blok KARNY 

650 PLN 
+ 23% VAT, czyli brutto 

799,50 PLN 

blok ADMINISTRACYJNY 

600 PLN 
+ 23% VAT, czyli brutto 

738,00 PLN 

więcej informacji na temat Repetytorium: 

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 

Sekretariatu Kursu: sekretariat@adexemplum.com 

 
TELEFONY: 

+ 48 88 17 17 888 

+ 48 88 39 39 388 

na stronie internetowej Szkoły, 
po zalogowaniu się do systemu informatycznego 

Szkoły – ADEX 

 
www.adexemplum.com 

Księgowość ksiegowosc@adexemplum.com 

 

faktury 

faktura VAT 

faktura wystawiana jest na dane wskazane w 
formularzu zgłoszeniowym 

 

 
OPIS OFERTY 

 
Cel Repetytorium 

 
Repetytorium jest kursem powtórzeniowym nakierowanym na powtórzenie, poszerzenie i 
utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania pism procesowych i umów 
przeznaczone dla prawników praktyków. 
 

Obejmuje 4 bloki tematyczne – cywilne, umowy, karne i administracyjne. 
[nie obejmuje POZWU i ETYKI, które dostępne są jako oddzielne kursy]. 
 

mailto:sekretariat@adexemplum.com
http://www.adexemplum.com/


 

 

 

Zajęcia odbywają się w okresie od STYCZENIA 2017 do MARCA 2017. 
 
Zajęcia składają się z konwersatoriów, warsztatów i ćwiczeń. Zajęcia ćwiczeniowe na 
Repetytorium odbywać się będą w: 
  

 SOBOTY, 
 NIEDZIELE, 
 WTORKI, 
 CZWARTKI 

 
Konwersatoria oraz warsztaty odbywają się w różne dni tygodnia – vide harmonogram. 

 
Po każdych zajęciach otrzymują Państwo casusy jako prace domowe. 
Rozwiązania casusów na aktach są sprawdzane i omawiane na kolejnych zajęciach 
ćwiczeniowych.  
 
Zastrzega się możliwość zmiany proponowanych terminów zajęć, z uwagi na Państwa 
zajęcia na aplikacjach, w tym kolokwia oraz inne okoliczności niezależne od Szkoły. 
 
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. 
 
LISTA KONWERSATORIÓW 
 
CYWILNE: 
  

 zasady konstruowania apelacji cywilnej w procesie,  
 rodzaje i zasady konstruowania zarzutów, 
 zasady konstruowania apelacji cywilnej w nieprocesie, 
 zasady reprezentacji i odpowiedzialności Skarbu Państwa [C/U], 

 
UMOWY: 

 zasady konstruowania umów – struktura umowy,  
 zasady reprezentacji, 
 zasady konstruowania komparycji umownych, 
 przedmiot umowy, 

 
KARNE: 

 zasady konstruowania apelacji karnej, 
 rodzaje i zasady konstruowania zarzutów, 
 apelacja na korzyść i na niekorzyść, 
 zasady konstruowania subsydiarnego aktu oskarżenia, 
 zasady konstruowania prywatnego aktu oskarżenia. 

 
ADMINISTRACYJNE: 

 zasady konstruowania skargi do WSA, 
 rodzaje i zasady konstruowania zarzutów, 
 rodzaje wniosków. 

 
DODATKOWE MATERIAŁY 
 
W sytuacji, gdyby potrzebowali Państwo większej ilości casusów do samodzielnego 
rozwiązania, informujemy że Szkoła oferuje możliwość wykupienia samych casusów - 
zarówno mini casusów, jak i casusów na aktach. Casusy na aktach obejmują sprawdzenie 
w trybie egzaminacyjnym przygotowanej przez Państwa apelacji, opinii czy umowy i 
wystawienie za nią oceny. W cenę casusu wliczone jest także wzorcowe rozwiązanie z 



 

 

omówieniem oraz – w zależności od oferty – inne materiały dydaktyczne. 
 
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Szkoły, 
w zakładce „KUP CASUS”. 
 
Proponowane dla Państwa Repetytorium ceny, to: 
 

prawo cywilne 
120 PLN 

+ 23% VAT, czyli brutto 
147,60 PLN 

 casus 

 sprawdzenie pracy wraz z 
komentarzami i oceną 

 wzorcowe rozwiązanie z 
komentarzami 

prawo karne 
120 PLN 

+ 23% VAT, czyli brutto 
147,60 PLN 

 casus 

 sprawdzenie pracy wraz z 
komentarzami i oceną 

 wzorcowe rozwiązanie z 
komentarzami 

prawo administracyjne 
120 PLN 

+ 23% VAT, czyli brutto 
147,60 PLN 

 casus 

 sprawdzenie pracy wraz z 
komentarzami i oceną 

 wzorcowe rozwiązanie z 
komentarzami 

umowy 
120 PLN 

+ 23% VAT, czyli brutto 
147,60 PLN 

 casus 

 sprawdzenie pracy wraz z 
komentarzami i oceną 

 wzorcowe rozwiązanie z 
komentarzami 

 

 
 PODRĘCZNIKI - SKRYPTY  
 
Dla uczestników Repetytorium przygotowana zostanie specjalna oferta na skrypty i 
podręczniki Szkoły. 
  

   

 



 

 

 

                  

 

 KOMENTARZ PRAKTYCZNY APELACJA CYWILNA W PROCESIE – 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) 

 APELACJA W POSTEPOWANIU KARNYM - zasady konstruowania po 15 VI 2016 (SSA Zbigniew Kapiński) 
 KPC + KC 
 PPSA + KPA wraz z orzecznictwem  
 KPK + KK wraz z orzecznictwem 

 

DANE DO PRZELEWU 
 

 
nr konta: 

 
91 1140 2004 0000 3102 3326 5537 

 

 
 
dane do przelewu: 

 
Agata Rewerska 

Szkoła Prawa Procesowego 
Ad Exemplum 

 

 
faktury: 

 
Faktura wystawiana jest automatycznie na 
dane wskazane w systemie podczas 
rejestracji. W przypadku zmiany danych 
do faktury prosimy uprzejmie o kontakt z 
Działem Księgowości. 
 
Tytułem faktury jest: 
SZKOLENIE Z PRAWA PROCESOWEGO 

 

 ZAPISY 
 
Zapisy na Repetytorium prowadzone są w systemie internetowym ADEX przez stronę Szkoły 
www.adexemplum.com. Zapisanie na kurs wymaga założenia indywidualnego konta (co nie jest tożsame z 
zapisaniem na kurs, ale pozwala na przeglądanie szczegółowej oferty kursów), bądź zalogowania na nie – 
w przypadku osób posiadających już konto w systemie ADEX. Następnie należy rozwinąć zakładkę 
znajdującą się po lewej stronie - DOSTĘPNE KURSY. W przypadku zapisu na cały kurs prosimy o 
wybranie z „Listy kursów” kursu 1 2017 KURS STYCZNIOWY [WARSZAWA], zaś w przypadku zakupu 
bloku tematycznego, prosimy wybrać z „Listy kursów” jeden (lub więcej) z następujących kursów: 1 
2017 KURS STYCZNIOWY [WARSZAWA]– blok cywilny/ 1 2017 KURS STYCZNIOWY [WARSZAWA]– blok 
umowy/ 1 2017 KURS STYCZNIOWY [WARSZAWA]– blok karny/ 1 2017 KURS STYCZNIOWY 
[WARSZAWA]– blok administracyjny i naciśnięcie ikony „ZAPISZ SIĘ” znajdującej się w końcowej części 
zamieszczonej na stronie oferty. 
 
 

Termin zapisu na Repetytorium upływa w dniu 10 stycznia 2017. 
 

http://www.adexemplum.com/


 

 

 
 

PROPONOWANY HARMONOGRAM REPETYTORIUM 
 

 

1 2017 KURS STYCZNIOWY [WARSZAWA] 

BLOK CYWILNY 

 
NINIEJSZYM SZKOŁA ZASTRZEGA 

PRAWO ZMIANY daty przeprowadzenia 

poszczególnych zajęć wskazanych w niniejszym 

HARMONOGRAMIE 

 

TERMIN PRZEDMIOT 

 

ILOŚĆ 

CASUSÓW 

 

 

CZAS TRWANIA 

W GODZINACH 

 

ZEGAROWYCH SZKOLNYCH 

 

Zajęcia ćwiczeniowe na Repetytorium odbywać się będą w: 

  

 SOBOTĘ, 
 NIEDZIELĘ 
 WTORKI, 
 CZWARTKI, 

 

Konwersatoria oraz warsztaty odbywają się w różne dni tygodnia – vide harmonogram. 
 

terminy w 
Harmonogramie 

 
CYWILNE KONWERSATORIUM  

[C.07] 
zasady konstruowania pism 

procesowych w postępowaniu 
nieprocesowym 

 

10 2.00 3.00 

terminy w 
Harmonogramie 

 

CYWILNE KONWERSATORIUM  
[C.01] 

zasady konstruowania apelacji – 
struktura procesu, 

zarzuty i ich rodzaje, 
wnioski apelacyjne i wnioski 

apelacji 
 

45 4.00 6.00 

terminy w 
Harmonogramie 

 
CYWILNE ĆWICZENIA 

[C.I] 
casus - akta sądowe 

 

1 1.30 2.25 

terminy w 
Harmonogramie 

 
CYWILNE ĆWICZENIA 

1 1.30 2.25 



 

 

 

  

[C.II] 
casus - akta sądowe 

 
 

terminy w 
Harmonogramie 

 
CYWILNE WARSZTATY 

[C.01] 
omówienie mini casusów 

domowych 
 

1 2.00 3.00 

terminy w 
Harmonogramie 

 
CYWILNE ĆWICZENIA  

[C.III] 
casus - akta sądowe 

1 2.00 3.00 

terminy w 
Harmonogramie 

 
 

CYWILNE ĆWICZENIA 
[C.IV] 

casus - akta sądowe 
+ 

podsumowanie 
 

1 2.30 3.75 

terminy w 
Harmonogramie 

CYWILNE KONWERSATORIUM  
[C.11] 

wnioski i zarzuty kosztowe 
10 1.00 1.50 

terminy w 
Harmonogramie 

CYWILNE KONWERSATORIUM  
[C.12] 

zasady konstruowania opinii 
prawnych 

 

----- 1.00 1.50 

terminy w 
Harmonogramie 

CYWILNE KONWERSATORIUM  
[C.09] 

wartość przedmiotu zaskarżenia, opłaty 
sądowe, odsetki 

10 2.00 3.00 

terminy w 
Harmonogramie 

CYWILNE KONWERSATORIUM  
[C.10] 

cywilne współuczestnictwo, 
solidarność, koszty sądowe 

10 2.00 3.00 

terminy w 
Harmonogramie 

CYWILNE KONWERSATORIUM  
[C.08] 

cywilne współuczestnictwo, 
solidarność, koszty sądowe 

10 2.00 3.00 

RAZEM 

 

100 

 
23.30 

35.25 

j.szk. 

CENA: 

700 PLN + 23% VAT, czyli brutto 
861,00 PLN  



 

 

 

1 2017 KURS STYCZNIOWY [WARSZAWA] 

BLOK KARNY 

 
NINIEJSZYM SZKOŁA ZASTRZEGA 

PRAWO ZMIANY daty przeprowadzenia 

poszczególnych zajęć wskazanych w niniejszym 

HARMONOGRAMIE 

 

 
 

TERMIN PRZEDMIOT 

 

ILOŚĆ 

CASUSÓW 

 

 

CZAS TRWANIA 

W GODZINACH 

 

ZEGAROWYCH SZKOLNYCH 

 

Zajęcia ćwiczeniowe na Repetytorium odbywać się będą w: 

  

 SOBOTĘ, 
 NIEDZIELĘ 
 WTORKI, 
 CZWARTKI, 

 

Konwersatoria oraz warsztaty odbywają się w różne dni tygodnia – vide harmonogram. 
 

terminy w 
Harmonogramie 

KONWERSATORIUM KARNE  
[K.04]  

akt oskarżenia 
 

3 2.00 3.00 

terminy w 
Harmonogramie 

 
KONWERSATORIUM KARNE  

[K.01]  
zasady konstruowania apelacji 

 

20 3.00 4.50 

terminy w 
Harmonogramie 

 
KARNE ĆWICZENIA  

[K.I]  
casus - akta sądowe 

 

1 1.30 2.25 

terminy w 
Harmonogramie 

 
KARNE ĆWICZENIA 

[K.II] 
casus - akta sądowe 

 

1 1.30 2.25 

terminy w 
Harmonogramie 

 
KARNE WARSZTATY 

[K.02]  
omówienie mini casusów 

domowych 
 

20 2.00 3.00 

terminy w  1 2.00 3.00 



 

 

 

 

  

Harmonogramie KARNE ĆWICZENIA 
[K.III] 

casus - akta sądowe 
 

terminy w 
Harmonogramie 

 
KARNE ĆWICZENIA 

[K.IV] 
casus - akta sądowe 

 

1 2.30 3.75 

RAZEM 

 

47 casusy 

 
14.30 

21,75 

j.szk. 

CENA: 

650 PLN + 23% VAT, czyli brutto 
799,50 PLN  



 

 

 

1 2017 KURS STYCZNIOWY [WARSZAWA] 

BLOK ADMINISTRACYJNY 

 
NINIEJSZYM SZKOŁA ZASTRZEGA 

PRAWO ZMIANY daty przeprowadzenia 

poszczególnych zajęć wskazanych w niniejszym 

HARMONOGRAMIE 

 

 

TERMIN PRZEDMIOT 

 

ILOŚĆ 

CASUSÓW 

 

 

CZAS TRWANIA 

W GODZINACH 

 

ZEGAROWYCH SZKOLNYCH 

 

Zajęcia ćwiczeniowe na Repetytorium odbywać się będą w: 

  

 SOBOTĘ, 
 NIEDZIELĘ 
 WTORKI, 
 CZWARTKI, 

 

Konwersatoria oraz warsztaty odbywają się w różne dni tygodnia – vide harmonogram. 
 

terminy w 

Harmonogramie 

 

 

ADMINISTRACYJNE 

KONWERSATORIUM 

[A.01] 

zasady konstruowania skargi do 

WSA 

 

21 3.00 4.50 

terminy w 
Harmonogramie 

 
ADMINISTRACYJNE ĆWICZENIA 

[A.I]  
casus - akta sądowe 

 

1 1.30 2.25 

terminy w 
Harmonogramie 

 
ADMINISTRACYJNE ĆWICZENIA 

[A.II] 
casus - akta sądowe 

 

1 1.30 2.25 

terminy w 
Harmonogramie 

 
ADMINISTRACYJNE 
WARSZTATY [A.02] 

 omówienie mini casusów 
domowych 

 

----- 2.00 3.00 

terminy w  1 2.00 3.00 



 

 

 

 
 
 

  

Harmonogramie ADMINISTRACYJNE ĆWICZENIA 
[A.III] 

casus - akta sądowe 
 

terminy w 
Harmonogramie 

 
ADMINISTRACYJNE ĆWICZENIA 

[A.IV] 
casus - akta sądowe 

 

1 2.30 3.75 

terminy w 
Harmonogramie 

ADMINISTRACYJNE 

KONWERSATORIUM 

[A.03] 

wznowienie 

 

10 1.00 1.50 

terminy w 
Harmonogramie 

ADMINISTRACYJNE 

KONWERSATORIUM 

[A.04] 

nieważność 

 

10 1.00 1.50 

RAZEM 

 

45 casusów 

 
14.30 

21.75 

j.szk. 

CENA: 

600 PLN + 23% VAT, czyli brutto 
738,00 PLN  



 

 

 

1 2017 KURS STYCZNIOWY [WARSZAWA] 

BLOK UMOWY 

 
NINIEJSZYM SZKOŁA ZASTRZEGA 

PRAWO ZMIANY daty przeprowadzenia 

poszczególnych zajęć wskazanych w niniejszym 

HARMONOGRAMIE 

 

 

TERMIN PRZEDMIOT 

 

ILOŚĆ 

CASUSÓW 

 

 

CZAS TRWANIA 

W GODZINACH 

 

ZEGAROWYCH SZKOLNYCH 

 

Zajęcia ćwiczeniowe na Repetytorium odbywać się będą w: 

  

 SOBOTĘ, 
 NIEDZIELĘ 
 WTORKI, 
 CZWARTKI, 

 

Konwersatoria oraz warsztaty odbywają się w różne dni tygodnia – vide harmonogram. 
 

25 II 2017 

 
UMOWY KONWERSATORIUM  

[U.01] 
 zasady konstruowania umów  31 4.00 6.00 

25 II 2017 

 
UMOWY ĆWICZENIA  

[U.I] 
 casus – akta sądowe 

 
1 1.30 2.25 

26 II 2017 

 
UMOWY ĆWICZENIA 

[U.II] 
casus - akta sądowe 

 
1 1.30 2.25 



 

 

 

 

26 II 2017 

 
UMOWY WARSZTATY 

[U.02] 
omówienie mini casusów 

domowych 
 

----- 2.00 3.00 

28 II 2017 

 
UMOWY ĆWICZENIA 

[U.III] 
casus - akta sądowe 

 

1 2.00 3.00 

2 III 2017 

 
UMOWY ĆWICZENIA 

[U.IV] 
casus - akta sądowe 

+ 
podsumowanie 

 

1 2.30 3.75 

RAZEM 

 

35 casusów 

 
13.30 

20.25 

j.szk. 

CENA: 

600 PLN + 23% VAT, czyli brutto 
738,00 PLN  


