
 

 

 

  
 

Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum 

 

Repetytorium Procesowe 
skierowane do osób przygotowujących się do zawodowych egzaminów prawniczych 

 [egzamin radcowski 2017 i egzamin adwokacki 2017] 
 

KURS WRZEŚNIOWY 2017 
OFERTA SZKOLENIOWA 

[WARSZAWA]  
 

[Załącznikami do niniejszej oferty są wywieszone w systemie ADEX: 
 harmonogram zajęć oraz (oraz załączony na końcu niniejszej oferty) oraz 
 regulamin Repetytorium]. 

 
 

 
planowany termin 

prowadzenia Repetytorium 
 

wrzesień 2016 – marzec 2017 

 
ilość godzin Repetytorium 

w jednostkach szkoleniowych Szkoły po 40 min 
 

 
min. 158 

[z egzaminami próbnymi] 
[w tym prawo rodzinne i nieproces] 

 
 

ilość casusów CYWILNE 

 
co najmniej 

107 
[w tym 1 egzaminacyjny] 

 

ilość casusów UMOWY 

 
co najmniej 

40 
[w tym 1 egzaminacyjny] 

 

ilość casusów KARNE 

 
co najmniej 

50 
[w tym 1 egzaminacyjny] 

 

ilość casusów ADMINISTRACYJNE 

 
co najmniej 

50 
[w tym 1 egzaminacyjny] 

 
 

planowana ilość egzaminów próbnych 
 

 
4 egzaminy 

suma casusów na Repetytorium 
co najmniej 

247 casusów 



 

 

 

CENA Repetytorium 

 

 
3 150 PLN + 23% VAT 

[3 874,50 PLN]  

RABATY przewidziane są rabaty w przypadku 
zgłoszeń grupowych  

 

RATY 

możliwość rozłożenia zapłaty 

na dwie raty 

[na zasadach określonych poniżej i 

w Regulaminie 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 

więcej informacji na temat Repetytorium 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 

forma faktury: zaliczkowa 

płatność i zasady rozłożenia na raty: szczegóły w końcowej części oferty 

 
 

blok dodatkowy: 
oddzielnie płatny 

ETYKA i 
zasady wykonywania zawodu 

[V część egzaminu 2016] 
 

 
Ilość godzin:           15 
Ilość casusów:        6 
Cena bloku:             349 PLN + 23% VAT 
                                     [brutto 429,27 PLN] 
 
Vide: opis w dalszej części oferty 

 
blok dodatkowy: 
oddzielnie płatny 

 

POZEW 
zasady konstruowania 

 

 
Ilość godzin:            18 
Ilość casusów:        30 
Cena bloku:             749 PLN + 23% VAT 
                                     [brutto 921,27 PLN] 
 
Vide: opis w dalszej części oferty 

 
 
 

OPIS OFERTY 

 
Cel Repetytorium 

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

mailto:2017@adexemplum.com
http://www.adexemplum.com/


 

 

 

Termin Repetytorium 
 
Repetytorium odbędzie się w okresie WRZESIEŃ 2016 – MARZEC 2017. 
Zajęcia ćwiczeniowe na Repetytorium odbywać się będą, zgodnie z wyborem Kursanta, albo w: 
  

 ŚRODA – godz. 18:00-21:10, 
 PIĄTEK – godz. 18:00-21:10 albo w 
 SOBOTA – godz. 10:00-13:10. 

 
Konwersatoria oraz warsztaty odbywają się w różne dni tygodnia – vide harmonogram. 
 
Zastrzega się jednak możliwość zmiany proponowanych terminów zajęć, z uwagi na Państwa zajęcia na 
aplikacjach, w tym kolokwia oraz inne okoliczności związane z przyczynami niezależnymi od Szkoły. 
 
Zakres Repetytorium 2016 
 
Zgodnie z zakresem egzaminu repetytorium obejmuje: 
 

 prawo cywilne [w tym prawo rodzinne i nieproces] 
 prawo karne 
 prawo gospodarcze [umowy] 
 prawo administracyjne. 

 
ETYKA - piąta część egzaminu została wydzielona jako dodatkowy blok. Podobnie jak zasady 
konstruowania POZWU i zabezpieczeń powództw. 
 

Oba bloki [ETYKA i POZEW] są opcjonalne i mogą być wykupowane 
jako dodatkowe, oddzielnie płatne moduły. 

 
Forma zajęć 
 
Repetytorium składa się z następujących rodzajów zajęć: 
 

 konwersatoria, 
 ćwiczenia, 
 warsztaty, 
 egzaminy próbne oraz 
 omówienia egzaminów próbnych połączone z konwersatoriami powtórzeniowymi. 

 
KONWERSATORIA - opis 
 
Konwersatoria służą przekazaniu obowiązujących zasad konstruowania poszczególnych pism procesowych i umów, w 
tym zasad określania zakresów zaskarżenia, konstruowania zarzutów i wniosków oraz tez dowodowych, komparycji 
umownych, poszczególnych klauzul umownych, etc. Wiadomości te są wymagane w dalszym toku Repetytorium i służą 
samodzielnemu rozwiązywaniu zadań i casusów domowych. 
 
Do każdego tematu konwersatoriów przygotowany jest zestaw casusów domowych. 
Rozwiązania tych casusów są następnie omawiane z Państwem na WARSZTATACH oraz umieszczane na Państwa 
indywidualnych kontach w systemie ADEX. 
 
 ĆWICZENIA - opis 
 
Zajęcia ćwiczeniowe służą omówieniu określonych instytucji prawa procesowego i materialnego oraz obejmują naukę 
rozwiązywania casusów egzaminacyjnych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o specjalnie przygotowane, autorskie 
casusy, które mają formę akt sądowych. Po omówieniu casusów na zajęciach proszeni są Państwo o sporządzenie 
samodzielnie odpowiedniego pisma procesowego w domu i nadesłanie go do sprawdzenia. Sprawdzone prace są 
umieszczane na Państwa indywidualnych kontach w systemie ADEX. 
 
W toku zajęć ćwiczeniowych powtarzane są zasady konstruowania zarzutów i wniosków apelacyjnych oraz 
poszczególnych klauzul umownych. W systemie ADEX wywieszane są sugerowane rozwiązania casusów omawianych 
na zajęciach ćwiczeniowych oraz w zależności od potrzeby i casusu, także listy orzecznicze bądź omówienia. 



 

 

 
WARSZTATY - opis 
 
Warsztaty służą omówieniu rozwiązań casusów domowych przygotowywanych do danych tematów konwersatoriów. 
 
 EGZAMINY PRÓBNE - opis 
 
Egzaminy próbne służą weryfikacji zdobytej i utrwalonej wiedzy. Sporządzone przez Państwa prace sprawdzane są w 
trybie egzaminacyjnym, a następnie odsyłane Państwu z komentarzami, uwagami i oceną za pośrednictwem systemu 
ADEX. Sugerowane rozwiązania casusów egzaminacyjnych z przykładowymi apelacjami/umowami wywieszane są 
także na Państwa indywidualnych kontach w systemie ADEX.  
 
 Omówienia EGZAMINÓW PRÓBNYCH i konwersatoria powtórzeniowe - opis 
 
Zakończenie kursu stanowią konwersatoria, na których omawiane są szczegółowo rozwiązania casusów 
egzaminacyjnych, popełnione przez Państwa błędy oraz inne zgłoszone przez Państwa zagadnienia prawne. 
 
 Lista konwersatoriów 
 
CYWILNE: 
  

 zasady konstruowania apelacji cywilnej – struktura procesu, 
 zasady konstruowania apelacji cywilnej w nieprocesie, 
 zasady konstruowania apelacji w obrębie prawa rodzinnego, 
 zakres zaskarżenia, 
 rodzaje i zasady konstruowania zarzutów, 
 wnioski apelacyjne i wnioski apelacji, 
 koszty sądowe, 
 wnioski i zarzuty kosztowe, 
 opłaty sądowe,  
 wartość przedmiotu zaskarżenia, 
 zasady naliczania i zasądzania odsetek, 
 współuczestnictwo, 
 solidarność, 
 zasady reprezentacji i odpowiedzialności Skarbu Państwa [C/U], 

 
UMOWY: 

 zasady konstruowania umów – struktura umowy,  
 zasady reprezentacji, 
 zasady konstruowania komparycji umownych, 
 przedmiot umowy, 
 essentialia negotii, 
 neutralia negotii, 
 accidentalia negotii [czyli klauzule warunkowe i zabezpieczające], 
 postanowienia końcowe. 

 
KARNE: 

 zasady konstruowania apelacji karnej, 
 apelacja na korzyść, 
 apelacja na niekorzyść, 
 zakres zaskarżenia, 
 zasady konstruowania zarzutów i wniosków w apelacji karnej, 
 zasady konstruowania subsydiarnego aktu oskarżenia, 
 zasady konstruowania prywatnego aktu oskarżenia. 

 
ADMINISTRACYJNE: 

 zasady konstruowania skargi do WSA, 
 rodzaje i zasady konstruowania zarzutów, 
 rodzaje wniosków, 
 postepowanie nieważnościowe, 
 postępowanie wznowieniowe, 



 

 

 

 zasady konstruowania skargi do NSA. 
 
 Dodatkowe moduły – ETYKA - program 
 
Uwaga: MODUŁ stanowi odrębną organizacyjnie od Repetytorium jednostkę szkoleniową. 
 

Cena modułu wynosi 349,00 PLN + 23% VAT = 429,27 PLN. 

Moduł obejmuje 15 jednostek szkoleniowych (czyli 600 min. szkolenia). 
Czas trwania: PAŹDZIERNIK 2016 – STYCZEŃ 2017. 
 
Zarys tematyczny tego modułu przedstawia się następująco: 
 

 dla radców prawnych: 
 podstawowe zasady wykonywania zawodu oraz wartości i obowiązki etyczne radcy prawnego, 
 godność zawodu i jej naruszenia, 
 tajemnica zawodowa, 
 konflikt interesów, 
 zasady pozyskiwania klientów, zasady wynagrodzenia radcy prawnego i stosunki pomiędzy radcami 

prawnymi w zakresie obsługi tego samego klienta, 
 stosunki z klientem, 
 stosunki radcy prawnego z samorządem oraz stosunek radcy prawnego do sądów, urzędów oraz drugiej 

strony procesu, 
 kary dyscyplinarne, 
 zasady konstruowania opinii prawnych. 

 
 dla adwokatów: 
 zasady wykonywania zawodu adwokata, 
 godność zawodu, 
 tajemnica adwokacka, 
 konflikt interesów, 
 informacja i reklama adwokata, 
 stosunki adwokata z klientami, 
 zasady wynagrodzeń i rozliczeń, 
 stosunki adwokata z innymi adwokatami, 
 kary dyscyplinarne, 
 zasady konstruowania opinii prawnych. 

 
zasady konstruowania opinii prawnych [KON] 30 min. 

etyka I [KON] 90 min. 
etyka II [KON] 120 min. 
etyka III [KON] 90 min. 
etyka IV [KON] 90 min. 
etyka V [KON] 90 min. 
etyka VI [KON] 90 min. 

 
 Dodatkowe moduły - POZEW 

 
Uwaga: MODUŁ stanowi odrębną organizacyjnie od Repetytorium jednostkę szkoleniową. 
 

Cena modułu wynosi 749 PLN + 23% VAT = 921,27 PLN. 

 
Moduł obejmuje 19 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. 

 
 
 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. 
 

    

 

                  

 

 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. 
 

PROGRAM 
 

Przygotowując program merytoryczny Repetytorium korzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia naszych Wykładowców, 
jak i z umiejętności trenerów technik zapamiętywania i uczenia się. Dzięki temu stworzyliśmy system praktycznych 
zajęć, opartych o autorski i sprawdzony system nauczania, nastawiony na ćwiczenie umiejętności konstruowania pism 
procesowych i umów. Wprowadzony na Repetytorium podział zajęć jest zatem synergią naszego doświadczenia 
wypracowanego przez lata działalności Szkoły i wiedzy.. 
 

 SYSTEM INFORMATYCZNY ADEX 
 
Szkoła korzysta z systemu informatycznego ADEX, który powstał jako program dedykowany dla Szkoły. System 
ADEX jest systemem, w którym przechowywane są Państwa dane osobowe, gwarantującym najwyższy z możliwych 
priorytet zabezpieczenia tych danych. 
 
W systemie każdy z Państwa samodzielnie tworzy swoje konto nadając mu indywidualny login i hasło. W systemie tym 
znajdują się prezentacje, casusy oraz ich opracowania, pozostałe materiały dydaktyczne, harmonogram zajęć, wszelkie 
użyteczne informacje oraz indywidualne oceny prac domowych i egzaminacyjnych Kursantów. Konto to służy także do 
komunikacji z Państwem i przekazywania wszelkich ważnych i pilnych informacji organizacyjnych bądź 
merytorycznych. 
 
System ADEX pozwala na bezpośrednie wysyłanie prac domowych i egzaminacyjnych na konto danego Wykładowcy 
oraz na bezpośrednie odsyłanie sprawdzonych prac przez Wykładowców danemu Kursantowi wraz z recenzją i 
uwagami co do ich treści. 
 
System ADEX daje także możliwość anonimowego dokonywania oceny poziomu zajęć, która jest widoczna dla 
Wykładowcy prowadzącego zajęcia, jak i dla administracji Szkoły. Prosimy zatem o korzystanie z tego sposobu 
wyrażania własnych opinii (bądź do przekazywania ich mailowo), ponieważ Państwa uwagi pozwalają nam na 
nieustanne podnoszenie poziomu zajęć i dopasowywanie się do Państwa potrzeb. 

 
 KOSZT REPETYTORIUM 
 

 w cenę wliczony jest dostęp do materiałów przygotowanych i udostępnianych w systemie 
elektronicznym – w tym także w systemie ADEX, 

 cena nie obejmuje cen skryptów oraz innych pozycji książkowych, 
 cena nie obejmuje dodatkowych bloków tematycznych: ETYKI i POZWU. 
 

Cena przy opłacie jednorazowej: 
 

 
3 150 PLN + 23% VAT 

[3 874,50 PLN] 
  

 
Cena przy rozłożeniu na dwie raty: 
 

 
** przy rozłożeniu 
płatności na II raty 

zostaje doliczona opłata 
za koszty księgowania 
w wysokości 100 PLN 

+VAT, czyli 
123 PLN brutto 

 

I rata II rata 
 

1 500 PLN + 23% VAT =  
1 845,00 PLN  

[+ 123 PLN brutto]** 
czyli łącznie 

1 968,00 PLN 

 
 

1 650 PLN + 23% VAT = 
2 029,50 PLN 

 



 

 

terminy płatności do 8 września 2016 do 30 listopada 2016 
 
 
 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 końcowa wystawiana jest dopiero po 

zakończeniu kursu, z uwagi na fakt iż wszystkie 
koszty związane z kursem generowane są w jego 
trakcie. 
 
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. 
 
Tytułem faktury jest: 
SZKOLENIE Z PRAWA PROCESOWEGO 
W przypadku wpłaty przez innego płatnika niż 
Kursant prosimy o dodanie w tytule imienia i 
nazwiska Kursanta 

 

 TERMIN ZAPISÓW 
 
Zapisy na Repetytorium prowadzone są w systemie internetowym ADEX przez stronę Szkoły 
www.adexemplum.com W celu zapisania się na Repetytorium prosimy o wybranie okna „1 2017 KURS 
WRZEŚNIOWY [WARSZAWA]”  i naciśnięcie ikony „ZAPISZ SIĘ” znajdującej się w końcowej części 
zamieszczonej na stronie oferty. 
 
Osoby posiadające indywidualne konta w systemie ADEX, w celu zapisania na Repetytorium, prosimy o 
zalogowanie się na swoje konto następnie rozwinięcie zakładki po lewej stronie DOSTĘPNE KURSY i 
wybranie kursu: „1 2017 KURS WRZEŚNIOWY [WARSZAWA]”. 
 

Termin zapisu na Repetytorium upływa w dniu 8 września 2016. 
 
 

 KONTAKT 
 

SEKRETARIAT KURSU 
 

Sekretariat Kursu 2017@adexemplum.com 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adexemplum.com/


 

 

 

 

KURS WRZEŚNIOWY 2016/2017 

 
NINIEJSZYM SZKOŁA ZASTRZEGA 

PRAWO ZMIANY daty przeprowadzenia 

poszczególnych zajęć wskazanych w niniejszym 

HARMONOGRAMIE 

 

 

PRZEDMIOT 

 

ILOŚĆ 

CASUSÓW 

 

 

CZAS TRWANIA 

W GODZINACH 

 

ZEGAROWYCH SZKOLNYCH 

 

Zajęcia ćwiczeniowe na Repetytorium odbywać się będą, zgodnie z wyborem Kursanta, albo w: 

  

 ŚRODA – godz. 18:00-21:10, 
 PIĄTEK – godz. 18:00-21:10 albo w 
 SOBOTA – godz. 10:00-13:10. 

 

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

 
 

CYWILNE KONWERSATORIUM  
[C.01] 

zasady konstruowania apelacji – 
struktura procesu 

 
 

0 2.45 4.125 

 
 

CYWILNE KONWERSATORIUM  
[C.02] 

  zasady konstruowania apelacji - 

zarzuty i ich rodzaje  

 
 

15 2.45 4.125 

 
CYWILNE KONWERSATORIUM  

[C.03]  
zakres zaskarżenia,  

wnioski apelacyjne i wnioski apelacji 
 

15 2.30 3.75 

 

ADMINISTRACYJNE 

KONWERSATORIUM 

[A.01] 

zasady konstruowania skargi do WSA 

 

21 2.00 3.00 



 

 

 
KONWERSATORIUM KARNE  

[K.01]  
zasady konstruowania apelacji 

 

20 2.00 3.00 

 
UMOWY KONWERSATORIUM  

[U.01] 
 zasady konstruowania umów - 

struktura umowy 
 

11 2.30 3.75 

 
UMOWY KONWERSATORIUM  

[U.02]  
zasady reprezentacji i konstruowania 

komparycji umownych 
 

10 2.30 3.75 

 
UMOWY KONWERSATORIUM  

[U.03]  
przedmiot umowy, essentialia, 

accidentalia i neutralia negotii oraz 
postanowienia końcowe 

10 2.30 3.75 

 
CYWILNE WARSZTATY  

[C.04]  
omówienie casusów i omówienie zadań 

domowych 
 

15 1.30 2.25 

 
CYWILNE WARSZTATY  

[C.05]  
omówienie mini casusów domowych 

 

----- 2.00 3.00 

 
KARNE WARSZTATY 

[K.02]  
omówienie mini casusów domowych 

 

20 2.30 3.75 

 
ADMINISTRACYJNE WARSZTATY 

[A.04] 
 omówienie mini casusów domowych 

 

----- 2.00 3.00 

 
 

UMOWY WARSZTATY  
[U.04]  

omówienie mini casusów domowych 
 
 

----- 2.00 3.00 

 
 

KARNE WARSZTATY  
[K.05]  

warsztaty powtórzeniowe  
 

----- 1.30 2.25 



 

 

 

 
CYWILNE WARSZTATY  

[C.13] 
warsztaty powtórzeniowe 

 

----- 1.30 2.25 

 
ADMINISTRACYJNE WARSZTATY 

[A.06]  
warsztaty powtórzeniowe 

 

----- 1.30 2.25 

 
UMOWY WARSZTATY  

[U.06]  
warsztaty powtórzeniowe 

 

----- 1.30 2.25 

 
KARNE KONWERSATORIUM  

[K.04]  
akt oskarżenia 

 

3 casusy na 

aktach 
2.00 3.00 

 
 

CYWILNE KONWERSATORIUM  
[C.07]  

zasady konstruowania pism 
procesowych w postępowaniu 

nieprocesowym 
 
 

10  

+  

2 na aktach 

2.00 3.00 

 
CYWILNE KONWERSATORIUM  

[C.08]  
zasady reprezentacji i 

odpowiedzialności Skarbu Państwa  
 

10 2.00 3.00 

 
CYWILNE KONWERSATORIUM  

[C.09]  
wartość przedmiotu zaskarżenia, opłaty 

sądowe, odsetki 
 

10 2.00 3.00 

 
CYWILNE KONWERSATORIUM  

[C.10]  
cywilne współuczestnictwo, solidarność, 

koszty sądowe 
 

10 2.00 3.00 

 
CYWILNE KONWERSATORIUM  

[C.11] 
wnioski i zarzuty kosztowe 

 

10 1.00 1.50 

 
CYWILNE KONWERSATORIUM  

[C.12]  
zasady konstruowania opinii prawnych 

 
 

------- 1.00 1.50 



 

 

 
ADMINISTRACYJNE 

KONWERSATORIUM  
[A.02]  

postępowanie nieważnościowe 
 

10 1.30 2.25 

 
ADMINISTRACYJNE 

KONWERSATORIUM  
[A.03]  

postępowanie wznowieniowe 
 

10 1.30 2.25 

 
 

CYWILNE ĆWICZENIA 
[C.I] 

casus - akta sądowe 
 

2 1.30 2.25 

 
KARNE ĆWICZENIA  

[K.I]  
casus - akta sądowe 

 

1 1.30 2.25 

 
UMOWY ĆWICZENIA  

[U.I] 
 casus – akta sądowe 

 

2 1.30 2.25 

 
ADMINISTRACYJNE ĆWICZENIA 

[A.I]  
casus - akta sądowe 

 

2 1.30 2.25 

 
CYWILNE ĆWICZENIA 

[C.II] 
casus - akta sądowe 

 

2 1.30 2.25 

 
KARNE ĆWICZENIA 

[K.II] 
casus - akta sądowe 

 

1 1.30 2.25 

 
UMOWY ĆWICZENIA 

[U.II] 
casus - akta sądowe 

 

2 1.30 2.25 

 
ADMINISTRACYJNE ĆWICZENIA 

[A.II] 
casus - akta sądowe 

 

2 1.30 2.25 

 
CYWILNE ĆWICZENIA  

[C.III] 
casus - akta sądowe 

 

2 1.30 2.25 



 

 

 

 
KARNE ĆWICZENIA 

[K.III] 
casus - akta sądowe 

 

2 1.30 2.25 

 
UMOWY ĆWICZENIA 

[U.III] 
casus - akta sądowe 

 

2 1.30 2.25 

 
ADMINISTRACYJNE ĆWICZENIA 

[A.III] 
casus - akta sądowe 

 

2 1.30 2.25 

 
 

CYWILNE ĆWICZENIA 
[C.IV] 

casus - akta sądowe 
 

2 1.30 2.25 

 
KARNE ĆWICZENIA 

[K.IV] 
casus - akta sądowe 

 

2 1.30 2.25 

 
UMOWY ĆWICZENIA 

[U.IV] 
casus - akta sądowe 

 

2 1.30 2.25 

 
ADMINISTRACYJNE ĆWICZENIA 

[A.IV] 
casus - akta sądowe 

 

2 1.30 2.25 

 
CYWILNE ĆWICZENIA  

[C.V] 
casus - akta sądowe 

1 
(bez sprawdzania 

prac) 
1.30 2.25 

EGZAMIN PRÓBNY Z PRAWA 
CYWILNEGO 

 

1 casus 

egzaminacyjny 

 

6.00 9.00 

EGZAMIN PRÓBNY Z PRAWA 
KARNEGO 

 

1 casus 

egzaminacyjny 

 

6.00 9.00 

 
 
 

EGZAMIN PRÓBNY Z PRAWA 
ADMINISTRACYJNEGO 

 
 
 

 

1 casus 

egzaminacyjny 

 

5.00 7.50 



 

 

 

EGZAMIN PRÓBNY Z UMÓW 

 

1 casus 

egzaminacyjny 

 

4.00 6.00 

 
CYWILNE WARSZTATY  

[C.06]  
omówienie egzaminu próbnego i 

podsumowanie 
 

------- 2.00 3.00 

 
KARNE WARSZTATY  

[K.03]  
omówienie egzaminu próbnego i 

podsumowanie 
 

------- 2.00 3.00 

 
UMOWY WARSZTATY 

[U.05]  
omówienie egzaminu próbnego I 

podsumowanie 
 

------- 2.00 3.00 

 
ADMINISTRACYJNE  

WARSZTATY 
[A.05]   

omówienie egzaminu próbnego I 
podsumowanie 

 

------- 2.00 3.00 

RAZEM 

247 casusów 

(bez etyki i 

pozwu) 
105.00 157.50 j.szk. 

CENA: 

3150 PLN + 23% VAT 

 

 

za każdy casus 

9,56 PLN + 23 % 

VAT 

 
(wartość casusów 

stanowi 75 % ceny 

Repetytorium) 

 

------------ za jednostkę szkoleniową 

5,00 PLN 

+ 23% VAT 
 

SESJE ĆWICZENIOWE 

casusy domowe zadawane na zajęcia ćwiczeniowe mają postać akt sądowych 

i są analogiczne w swej konstrukcji do zadań egzaminacyjnych 
 

 

UWAGA !! 

terminy zajęć zostaną podane w terminie późniejszym, 

stosownie do rozplanowania zajęć w semestrze zimowym. 
 


