
 

 

Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum 

 

POWTÓRZ Z NAMI DO KOLOKWIUM ADMINISTRACYJNEGO 

OFERTA SZKOLENIOWA 
[WARSZAWA]  

 

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

 

planowany termin 
prowadzenia Repetytorium 

14 - 16 listopada 2016 

ilość godzin Repetytorium 

w jednostkach szkoleniowych Szkoły po 40 min 
10,5 

ilość casusów 24 

 

CENA Repetytorium 

 

 
425 PLN + 23% VAT 

[522,75 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 Repetytorium dostępnych jest: 

pod adresem mailowym Sekretariatu Kursu: kolokwia@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: Faktura VAT 

 

 

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


Cel Repetytorium 

Szanowni Państwo, 
 

Chcielibyśmy zaproponować Państwu repetytorium przygotowawcze, którego celem jest powtórzenie materiału z 

prawa administracyjnego przed kolokwium, w szczególności w zakresie zasad konstruowania pism w postępowaniu 

sądowo-administracyjnym. 
 

Nasza propozycja obejmuje: 

Sesja I 

14 listopada 2016 

17:30-20:00 
poniedziałek 

 
1. zasady konstruowania pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – 1.30 h zegarowej, 
2. omówienie casusu nr I – 1,30 h zegarowej, 

 

oraz do domu: 
 

1. casus domowy nr II 
2. casus domowy nr III. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
SESJA II 

16 listopada 2016 

17:30 – 21:00 
środa 

 
1. casus nr II (sprawdzenie skargi i omówienie rozwiązania) + omówienie mini casusów – 2.00 h zegarowa, 
2. casus nr III (sprawdzenie skargi i omówienie rozwiązania) – 1.30 h zegarowa, 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Opis Repetytorium 

Zajęcia będą polegały na przedstawieniu Państwu zasad konstruowania pism w postępowaniu sądowo-

administracyjnym, przedstawieniu rodzajów stawianych zarzutów, podstaw do ich postawienia oraz zasad 

konstruowania, rodzajów stawianych wniosków, jak i prawidłowej ich konstrukcji, a następnie wspólnym rozwiązaniu 
przesłanych Państwu wcześniej casusów domowych. Dodatkowo będziecie Państwo proszeni o samodzielne 

przygotowanie skarg do poszczególnych casusów. Na pierwszych zajęciach zostanie omówiony casus domowy I, do 

którego następnie będziecie Państwo proszeni o sporządzenie skargi. Jego rozwiązanie, przygotowane przez Państwa 

skargi oraz rozwiązanie 8 casusów domowych będzie przedmiotem drugiego spotkania, na którym jednocześnie 
omówiony zostanie casus nr II. Przygotowane przez Państwa skargi do casusu II i III będą następnie omówione na 

następnym spotkaniu. 

 

Rozwiązania wszystkich casusów będą zawieszone na Państwa indywidualnych kontach w systemie ADEX. 

 

Zachęcamy również do skorzystania z kursów KUP CASUS, gdzie mogą Państwo wykupić pojedyncze casusy, 

skonstruować na ich podstawie apelację i przesłać nam do sprawdzenia. Szczegółowa oferta zamieszczona jest na 

stronie Szkoły www.adexeplum.com 

 

proponowany zakres szkolenia 

 

PROPONOWANY ZAKRES SZKOLENIA 

http://www.adexeplum.com/


ZAKRES 

 prezentacja z zasad konstruowania przykładowej skargi 
do WSA zamieszczona w systemie ADEX, 

 zasady konstruowania pism w postępowaniu sądowo-
administracyjnym – ZAJĘCIA, 

 struktura skargi w postępowaniu sądowo-
administracyjnym – ZAJĘCIA, 

 casus domowy I wraz z omówieniem i jego rozwiązanie 
zamieszczone w systemie ADEX, 

 casus domowy II wraz z omówieniem i jego rozwiązanie 
zamieszczone w systemie ADEX, 

 casus domowy III wraz z omówieniem i jego rozwiązanie 
zamieszczone w systemie ADEX, 

 21 casusów zarzutowych wraz z omówieniem i jego 
rozwiązanie zamieszczone w systemie ADEX, 

 
dane do przelewu 

 

nr konta: 91 1140 2004 0000 3102 3326 5537 

dane do przelewu:  
Agata Rewerska 

Ad Exemplum 
ul. Barska 3/1 

02-315 Warszawa 

 
 

zapisy 

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 2016 POWTÓRZ 
Z NAMI DO KOLOKWIUM Z ADMINISTRACYJNEGO [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. 

 
 
 

Termin zapisu na Repetytorium upływa w dniu 10 listopada 2016. 
 

  

http://www.adexemplum.com/


harmonogram 

 

 

POWTÓRZ Z NAMI DO KOLOKWIUM 
ADMINISTRACYJNEGO 

 
NINIEJSZYM SZKOŁA ZASTRZEGA 

PRAWO ZMIANY daty przeprowadzenia 
poszczególnych zajęć wskazanych w niniejszym 

HARMONOGRAMIE 

 
 

DATA 
 
 

RODZAJ ZAJĘĆ OPIS ZAJĘĆ 

ILOŚĆ GODZIN 

ZEGAROWYCH SZKOLNYCH 

14 listopada 
2016 

17:30-21:00 

PONIEDZIAŁEK 

KON]/[ĆW] 

zasady konstruowania pism w 
postępowaniu sądowo-

administracyjnym 

+ 

omówienie casusu nr I 
 

oraz do domu: 

 

21 casusów zarzutowych 
domowych (do samodzielnego 

skonstruowania zarzutów) 

+ 

casus domowy nr II oraz III 
(akta sądowe, do samodzielnego 

skonstruowania skargi). 
 

3.00 4.5 

16 listopada 
2016 

17:30-21:00 

ŚRODA 

[ĆW] 

casus nr II (sprawdzenie 

skargi i omówienie rozwiązania) 

 
+ 
 

casus nr III (sprawdzenie 

skargi i omówienie rozwiązania) 

3.00 4.5 

RAZEM 12 casusów 9.00 13.5 

CENA: 
425 PLN + 23% VAT 

[522,75 PLN] 


