
 

 

 

 
 

Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum  

 

Repetytorium Procesowe 

skierowane do osób przygotowujących się do zawodowych egzaminów prawniczych  

 [egzamin radcowski 2015 i egzamin adwokacki 2015]  

 

OFERTA SZKOLENIOWA  

POZNAŃ 2015 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są wywieszone w systemie ADEX: 

 harmonogram zajęć oraz 

 regulamin kursu.  

 

planowany termin prowadzenia Repetytorium  wrzesień 2014 – styczeń 2015 

 

ilość godzin Repetytorium  

w jednostkach szkoleniowych Szkoły po 40 min 

 

 

min. 104,75 

130,75 */144,75** 

* z konwersatoriami on-line 

** z konwersatoriami on-line i konwersatoriami 
powtórzeniowymi/webinariami 

planowana ilość egzaminów próbnych  4 

dostęp do systemu informacji prawniczej LE GALIS TAK 

ilość sesji szkoleniowych na miejscu  8 

ilość konwersatoriów on-line 

ilość godzin konwersatoriów on- line 

13 

około 26 godzin  

ilość konwersatoriów powtórzeniowych - 

Warszawa/webinaria 

ilość godzin konwersatoriów powtórzeniowych  

4 

 

14 godzin 

CENA KURSU  
2 459 PLN + 23% VAT 

3024,57 PLN brutto 

możliwość rozłożenia na raty  TAK – dwie raty wpłat  

na zasadach określonych poniżej i w Regulaminie 
Repetytorium 

ilość casusów na aktach  28 

ilość casusów domowych do konwersatoriów 
przeprowadzanych stacjonarnie  

32 

ilość casusów dodatkowych - gratisy około 40  

suma casusów około 100 casusów 

RABAT na publikacje od 20% do 70%  

w tym oferta specjalna na skrypty i komentarze 



 

 

 

Wydawnictwa Naukowo-Prawniczego 

AD EXEMPLUM 

praktyczne – materiały pomocnicze do zajęć  

patrz poniżej  

oferta specjalna na materiały dydaktyczne  zestaw poniższych podręczników – skryptów i 

komentarzy praktycznych obejmujących tematykę 

zajęć, czyli zasady konstruowania pism 

procesowych 

za dodatkową odpłatnością 300 PLN – rabat  47%  

(cena regularna 546 PLN) 

dla pierwszych 100 osób – 199 PLN – rabat 66% 

I. KOMENTARZ PRAKTYCZNY DO WYBRANYCH 
PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – APELACJA 
wraz ze ZBIOREM KONSPEKTÓW – praca zbiorcza  

II. KOMENTARZ POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE 
PRZEPISY OGÓLNE  

III. SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO  

IV. ZASADY KONSTRUOWANIA APELACJI KARNEJ DLA 
OBROŃCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW OSKARŻYCIELI  

V. ZESZYT ĆWICZEŃ DO APELACJI KARNEJ 

więcej informacji na temat Repetytorium dostępnych jest:  

pod adresem mailowym Sekretariatu: poznan@adexemplum.com  

pod telefonami: + 48 88 17 17 888 

+ 48 88 39 39 388 

bądź na stronie internetowej Szkoły, 

po zalogowaniu 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  

 

 

I. Szkoła Prawa Procesowego AD EXEMPLUM  

 

Szkoła Prawa Procesowego AD Exemplum powstała kilka lat temu z pasji ludzi kochających proces i 

nauczanie, lubiących dzielić się swoją wiedzą i dyskutować godzinami o prawie… Jesteśmy pasjonatami. 

Każdy z nas w jakimś stopniu żyje procesem, zajmuje się nim na co dzień, realizuje się w nim zawodowo. 

Staramy się tą pasją dzielić, pokazywać najciekawsze oblicza prawa oraz nauczać , jak praktycznie i 

procesowo wykorzystywać zdobytą już wiedzę prawniczą.  

 

Zrzeszamy w swoich szeregach wybitnych i wyróżniających się praktyków, specjalistów w swoich 

dziedzinach – sędziów, radców prawnych, adwokatów, prokuratorów – ludzi, którzy w swoich 

środowiskach są cenionymi fachowcami i autorytetami. Wykładowcy Szkoły to osoby o szerokiej wiedzy i 

minimum kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym, a także (i może przede wszystkim) z ogromnym 

talentem dydaktycznym i umiejętnością jasnego, prostego i przystępnego przekazywania wiedzy. 

 

 

II. cel Repetytorium 

 

Celem repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu 

mailto:poznan@adexemplum.com
http://www.adexemplum.com/
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konstruowania pism procesowych i umów przeznaczone dla prawników praktyków.  

 

III. zajęcia 

 

Zajęcia dydaktyczne oferowane w ramach Repetytorium obejmują: 

 konwersatoria,  

 ćwiczenia,  

 egzaminy próbne oraz 

 konwersatoria powtórzeniowe (w fo rmie webinariów) i 

 konwersatoria on-line. 

 

Przedstawiony podział zajęć jest synergią naszego doświadczenia, wypracowanego na jego podstawie 

systemu nauczania i technik utrwalania wiedzy. 

 

IV. WYKŁADOWCY  

 

Wykładowcami na Repetytorium są wyłącznie praktycy mający kilkunastoletnie doświadczenie 

zawodowe [na ogół 10-20 letnie] oraz umiejętności dydaktyczne. Wszyscy Wykładowcy są czynni 

zawodowo i na co dzień wykonują czynności procesowe bądź konstruują umowy. Znacząca część 

Wykładowców ma doświadczenie egzaminacyjne obejmujące tak egzaminy ministerialne, jak i 

wcześniejsze egzaminy korporacyjne oraz wiedzę w zakresie zasad konstruowania i rozwiązywania 

casusów. 

 

Wśród Wykładowców są Sędziowie Sądów Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych, Prokuratorzy  

Prokuratur Okręgowych, doświadczeni radcowie prawni i adwokaci, starsi radcowie i radcowie 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, partnerzy spółek prawniczych, a także doktorzy nauk prawnych. 

 

Od początku założenia Szkoły Kadra Wykładowców rozrosła się do grona około 60 osób.  

Repetytorium w Poznaniu będzie prowadzone  przez najbardziej doświadczonych i najwyżej ocenianych 

przez Państwa Wykładowców Szkoły.  

 

V. organizacja zajęć  

 

Kurs odbędzie się w okresie wrzesień  2014 – styczeń  2015 (luty 2015 -  konwersatoria 

powtórzeniowe w Warszawie), w czterech blokach tematycznych, przy czym blok prawa gospodarczego 

obejmować będzie zarówno zasady konstruowania umów, jak i pozwu (w tym powództw z KSH i z art.  

189 KPC) oraz opinii prawnych. Zajęcia odbywać się będą wyłącznie w weekendy.  

 

Proponowane terminy zajęć zostaną wskazane w harmonogramie, który wkrótce zostanie udostępniony.  

Zastrzega się jednak możliwość zmiany proponowanych terminów zajęć, z uwagi na Państwa zajęcia i  

kolokwia oraz inne okoliczności związane z przyczynami  niezależnymi od Szkoły.  

 

KONWERSATORIA 

Konwersatoria pozwalają na przybliżenie Państwu zasad konstruowania poszczegól nych pism 

procesowych i umów, czyli przekazanie wszystkich informacji, które będą niezbędne (i  wymagane) w 

dalszej części Repetytorium do samodzielnego rozwiązywania casusów i konstruowania na ich podstawie 

pism procesowych. Proces edukacyjny w zakresie tej tematyki pogłębiany jest casusami domowymi 

służącymi przećwiczeniu i utrwaleniu poszczególnych zasad. Państwa rozwiązania casusów są 

poddawane ocenie i weryfikacji, w toku kolejnego konwersatorium /ćwiczeń z danej dziedziny.  

 

Dodatkowo w systemie ADEX wywieszane są prawidłowe rozwiązania z sugerowaną treścią zarzutów i  

wniosków, bądź treścią klauzul umownych. 



 

 

 

 

ĆWI CZENIA 

Zajęcia ćwiczeniowe służą omówieniu określonych instytucji prawa procesowego i materialnego na 

przykładzie analizowanych casusów w formie akt sądowych. Celem zajęć ćwiczeniowych jest wskazanie  

zasad ustalania błędów popełnionych przez sądy I instancji, ocenianie ich wagi apelacyjnej oraz 

merytoryczne rozwiązanie casusu. Dodatkowo także omawiane i prezentowane są techniki 

rozwiązywania casusów egzaminacyjnych. Zajęcia ćwiczeniowe służą także utrwaleniu prawidłowych 

zasad konstruowania pism procesowych. 

Przygotowane przez Państwa po każdych zajęciach ćwiczeniowych prace domowe (pisma 

procesowe/umowy) podlegają następnie ocenieniu - wnikliwemu, indywidualnemu  sprawdzeniu na 

piśmie - i są do Państwa odsyłane wraz z komentarzami i uwagami.  

 

Dodatkowo w systemie ADEX wywieszane są prawidłowe rozwiązania casusów omawianych na zajęciach 

ćwiczeniowych z sugerowaną treścią zarzutów i wniosków, bądź treścią umowy .  

 

EGZAMINY PRÓBNE 

Egzaminy próbne służą opanowaniu umiejętności działania i sprawnego konstruowania pism w stresie i  

pod presją czasu (dla chętnych egzaminy te są przeprowadzane na sali „egzaminacyjnej” w asyście 

Wykładowcy) oraz weryfikacji zdobytej i utrwalonej wiedzy . Sporządzone przez Państwa prace 

sprawdzane są pisemnie, w trybie egzaminacyjnym, a następnie odsyłane Państwu  z komentarzami, 

uwagami i oceną.  

Dodatkowo w systemie ADEX wywieszane są prawidłowe rozwiązania casusów egzaminacyjnych z 

przykładowymi apelacjami/umowami oraz ewentualnie z omówieniem instytucji zawartych w casusie 

egzaminacyjnym.  

 

KONWERSATORIA POWTÓRZENIOWE - webinaria 

Konwersatoria powtórzeniowe służą podsumowaniu i powtórzeniu najważniejszych informacji  

dotyczących konstruowania pism procesowych oraz zasad rozwiązywania casusów oraz omówieniu 

zgłaszanych przez Państwa dodatkowych zagadnień i tematów. 

Konwersatoria te odbywają się w Warszawie w lutym 2015 – zapraszamy Państwa do osobistego w nich 

udziału, zaś dla osób nie mogących stawić się w Warszawie, będą one dostępne w czasie rzeczywistym w 

formie webinariów.  

 

KONWERSATORIA on-line 

Konwersatoria, które nie zostaną przeprowadzone stacjonarnie w Poznaniu, zostaną Państwu 

udostępnione w wersji on-line na Państwa indywidualnych kontach w systemie ADEX – rozwiązanie takie 

pozwal a na swobodny dostęp do tych konwersatoriów oraz samodzielna naukę w oparciu  o nie.  

 

VI. program merytoryczny - casusy 

 

Przygotowując program merytoryczny Repetytorium korzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia naszych 

Wykładowców, jak i z umiejętności trenerów technik zapamiętywania i uczenia się. Proponujemy zatem 

Państwu wyłącznie praktyczne zajęcia, oparte o autorski i sprawdzony system nauczania, nastawiony na 

ćwiczenie umiejętności konstruowania pism procesowych i umów.  

 

W tym roku chcemy zaproponować Państwu następujące materiały kursowe : 

 

 casusy w formie spreparowanych akt sądowych 

(analogiczne w swej formie do zadań egzaminacyjnych),  

 casusy oparte o opis stanu faktycznego nastawione na ćwiczenie umiejętności konstruowania 

pism procesowych, jak i zarzutów oraz wniosków procesowych – m.in. pozwu, subsydiarnego 

aktu oskarżenia, opinii prawnej, etc., 



 

 

 

 casusy domowe nastawione na praktykowanie umiejętności konstruowania zarzutów 

procesowych, wniosków apelacji i skarg, komparycji umownych oraz klauzul umownych,  

 casusy domowe obejmujące instytucje prawa materialnego,  

 wzorcowe rozwiązania do wszystkich powyższych casusów,  

 opracowania części instytucji prawa procesowego i materialnego  

oraz  

 rabaty od 20% do 70% na kodeksy, komentarze i skrypty służące do samodzielnej nauki  

Wydawnictwa AD EXEMPLUM.  

 

VII. stacjonarne konwersatoria 

 

W ofercie Repetytorium znajdują się następujące konwersatoria stacjonarne:  

  

 zasady konstruowania pism procesowych – apel acja cywilna w procesie [C],  

 rodzaje i zasady konstruowania zarzutów w apel acji cywilnej [C],  

 wnioski apel acyjne [C], 

 zasady konstruowania pism w postępowaniu sądowo -administracyjnym [A], 

 zasady konstruowania pism procesowych – apel acja karna [K],  

 zasady konstruowania umów – struktura umowy, w tym essentialia i neutralia negotii [U], 

 zasady konstruowania komparycji umownych, w tym reprezentacji [U] , 

 accidentalia negotii – klauzule zabezpieczające [ U]. 

 

VIII. konwersatoria on-line 

 

Program Repetytorium obejmuje również konwersatoria on-line:  

 

 zasady konstruowania pism procesowych – apel acja cywilna w nieprocesie [C], 

 koszty sądowe [C] – dwa materiały, 

 zasady naliczania i zasądzania odsetek w postepowaniu cywilnym [C],  

 współuczestnictwo [C], 

 opłaty sądowe [C], 

 zasady konstruowania opinii prawnych [C/U], 

 zasady reprezentacji i odpowiedzialności Skarbu Państwa [C/U].  

 

IX. nowe – dodatkowe konwersatoria  

 

W tym roku naszą standardową ofertę poszerzyliśmy o nowe, dodatkowe zajęcia i tematy 

odpowiadające wymogom egzaminacyjnym , w tym m.in.: 

 

 zasady konstruowania pozwu [C] – on-line,  

 zasady konstruowania powództw w oparciu o art. 189 KPC [C] – on-line,  

 odpowiedzialność deliktowa [C] – on-line,  

 zarzuty kosztowe (wydzielone do oddzielnego konwersatorium) [C]- on-line,  

 solidarność (wydzielona do oddzielnego konwersatorium)  [C] – on-line,  

 konwersatoria powtórzeniowe z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz 

umów – Warszawa/on-line (webinaria).  

 

X. materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej  

 

Każdy z uczestników Repetytorium otrzymuje dostęp do materiałów dydaktycznych:  

 w formie elektronicznej na swoim indywidualnym koncie w systemie ADEX,  



 

 

 

[za pośrednictwem tego konta pobierane są casusy, załączane są prace domowe do sprawdzenia i  

odsyłane prace sprawdzone, wywieszane prezentacje, opracowania – w tym opracowania 

casusów, wzorcowe apelacje/umowy, przykładowe orzecznictwo i ewentualnie opracowania 

poszczególnych instytucji prawa materialnego czy procesowego],  

 rabat na pozycje książkowe i e-booki wydawane przez Wydawnictwo Naukowo-Prawnicze Ad 

Exemplum - w trakcie trwania Repetytorium Kursanci mają aktywny rabat w wysokości od 20 

% do 70% na poszczególne pozycje,  

 ponadto istnieje możliwość skorzystania (na zasadach oddzielnie ustalonych) z oferty  

współpracującego ze Szkołą Wydawnictwa C.H. Beck, za równo w zakresie udostępnianego 

nieodpłatnie w celach edukacyjno -szkoleniowych systemu informacji prawniczej LE GALIS*, jak i 

rabatów na zakup komentarzy i kodeksów.  

 

* dostęp do sytemu LEGALIS uzyskiwany jest przez Kursanta po aktywowaniu kodu rabatowego 

przekazywanego przez Wydawnictwo C.H. Beck w drodze oddzielnego prawnie porozumienia  

pomiędzy Kursantem i Wydawnictwem C.H. Beck 

 

XI. system informatyczny ADEX 

 

Realizacja Repetytorium oparta jest na systemie informatycznym ADEX, w którym każdy z Państwa 

samodzielnie tworzy swoje konto nadając mu indywidualny login i hasło (niewidoczne dl a Szkoły). 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 dl a Wykładowcy prowadzącego zajęcia, jak i dla administracji Szkoły. Prosimy zatem o 

korzystanie z tego sposobu wyrażania własnych opinii (bądź do przek azywania ich mailowo), ponieważ 

Państwa uwagi pozwalają nam na nieustanne podnoszenie poziomu zajęć i dopasowywanie się do 

Państwa potrzeb.  

 

XII. kontakt 

 

 

SEKRETARIAT KURSU 

 

Sekretariat kursu  poznan@adexemplum.com  

Telefony  
+48 88 17 17 888 

+ 48 88 39 39 388 

 

 

 

 

XIII. koszt Repetytorium 

 

 wskazana kwota nie obejmuje cen skryptów oraz innych pozycji książkowych,  



 

 

 

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

także w systemie e-learningowym. 

 

Cena przy opłacie jednorazowej: 

 

2459 PLN + 23% VAT = 3024,57 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 PLN  
[+ 123 PLN brutto]** 

czyli łącznie 
1968 PLN 

 
 

959 PLN + 23% VAT = 
1179,57 PLN 

 

terminy płatności  do 9 września 2014 do 10 października 2014 
 

 

Płatności prosimy dokonywać na poniższe dane:  
 

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 PROCESOWE GO  

W przypadku wpłaty przez innego płatnika niż 
Kursant prosimy o dodanie w tytule imienia i 
nazwiska Kursanta  

 

 

XIV.  

 



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 „KURS 
POZNAŃSKI”  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 –  
Repetytorium Poznań.  

Termin zapisu na Repetytorium upływa w dniu 9 września 2014. 

http://www.adexemplum.com/
http://kursy.adexemplum.com


HARMONOGRAM	  POZNAŃ	  

DATA	   RODZAJ	  
ZAJĘĆ	  

OPIS	  ZAJĘĆ	   ILOŚĆ	  GODZIN	  
ZEGAROWYCH	  

ILOŚĆ	  GODZIN	  
SZKOLNYCH	  	  

(jednostka	  -‐	  40	  
min.)	  

SZKOŁA	  ZASTRZEGA	  SOBIE	  PRAWO	  DO	  ZMIANY	  HARMONOGRAMU	  Z	  PRZYCZYN	  OD	  NIEJ	  
NIEZALEŻNYCH	  

SESJA	  I	  

27	  września	  
SOB	  

KON	  

[C.	  01]	  cywilne	  

zasady	  konstruowania	  
pism	  

procesowych	  –	  apelacja	  

2,40	   4	  

przerwa	  obiadowa	   30	  MIN	  

[KON]	  

[C.02]	  cywilne	  

zasady	  konstruowania	  
zarzutów	  i	  wnioski	  

apelacji	  	  
casusy	  domowe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[6	  casusów]	  

3,00	   4,5	  

ĆW	   [C.I]	  cywilne	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

SESJA	  II	  

28	  września	  
NDZ	  

KON	  

[K.	  01.	  R]	  karne	  

zasady	  konstruowania	  
pism	  

procesowych	  –	  apelacja	  
casusy	  domowe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[8	  casusów]	  

1,40	   2,5	  

ĆW	   [K.I]	  karne	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

KON	  

[K.	  01.	  A]	  karne	  

zasady	  konstruowania	  
pism	  

1,40	   2,5	  
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procesowych	  –	  apelacja	  
casusy	  domowe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[8	  casusów]	  

ĆW	   [K.I]	  karne	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

SESJA	  III	  

11	  października	  
SOB	  

KON	  
[U.	  01]	  umowy	  

zasady	  konstruowania	  
umów	  -‐	  struktura	  
umowy,	  w	  tym	  
komparycje	  

	  casusy	  domowe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[6	  casusów]	  

2,40	   4	  

przerwa	  obiadowa	   30	  MIN	  

[KON]	  

[U.02]	  umowy	  

zasady	  konstruowania	  
umów	  –	  essentialia,	  

accidentalia	  i	  neutralia	  
negotii	  oraz	  przedmiot	  

umowy	  	  	  	  	  	  	  	  
casusy	  domowe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[8	  casusów]	  

2	   3	  

ĆW	   [U.I]	  umowy	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

SESJA	  IV	  

12	  października	  
NDZ	  

KON	  

[A.	  01]	  administracyjne	  

zasady	  konstruowania	  
skargi	  

	  casusy	  domowe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[4	  casusy]	  

1,40	   2,5	  

ĆW	   [A.I]	  	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  
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SESJA	  V	  

26	  października	  
NDZ	  

ĆW	   [C.II]	  	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

ĆW	   [C.III]	  	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

ĆW	   [U.II]	  	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

ĆW	   [U.III]	  	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

SESJA	  VI	  

16	  listopada	  
NDZ	  

ĆW	   [A.II]	  	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

ĆW	   [A.III]	  	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

ĆW	   [K.II]	  	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

ĆW	   [K.III]	  	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

CASUSY	  DODATKOWE	  
Po	  tych	  zajęciach	  do	  dyspozycji	  Kursantów	  zostanie	  udostępnione	  8	  casusów	  dodatkowych	  –	  2	  casusy	  z	  
prawa	  cywilnego,	  2	  z	  prawa	  karnego,	  2	  z	  prawa	  administracyjnego	  oraz	  2	  z	  umów	  –	  do	  samodzielnego	  
rozwiązania	  w	  domu,	  których	  rozwiązania	  zostaną	  omówione	  podczas	  kolejnych	  zajęć	  z	  danego	  zakresu.	  

Ponadto	  prawidłowe/sugerowane	  rozwiązania	  zostaną	  opublikowane	  w	  systemie	  ADEX.	  

SESJA	  EGZAMINACYJNA	  

egzamin	  próbny	  z	  
prawa	  cywilnego	  

6	   9	  
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15	  października-‐	  
15	  listopada	  

egzamin	  próbny	  z	  
umów	  

4	   6	  

15	  października-‐	  
30	  listopada	  

egzamin	  próbny	  z	  
prawa	  karnego	  

6	   9	  

egzamin	  próbny	  z	  
prawa	  

administracyjnego	  

5	   7,5	  

SESJA	  VII	  

14	  grudnia	  
NDZ	  

ĆW	   [C.IV]	  	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

ĆW	  
[C.V]	  	  

omówienie	  casusu	  
egzaminacyjnego	  

2	   3	  

ĆW	   [U.IV]	  	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

ĆW	  
[U.V]	  	  

omówienie	  casusu	  
egzaminacyjnego	  

2	   3	  

SESJA	  VIII	  

11	  stycznia	  
NDZ	  

ĆW	   [K.IV]	  	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

ĆW	  
[K.V]	  	  

omówienie	  casusu	  
egzaminacyjnego	  

2	   3	  

ĆW	   [A.IV]	  	  
casus	  I	  –	  akta	  sądowe	  

1,30	   2,25	  

[A.V]	  



HARMONOGRAM	  POZNAŃ	  

ĆW	   omówienie	  casusu	  
egzaminacyjnego	  

2	   3	  

CASUSY	  DODATKOWE	  

do	  dyspozycji	  Kursantów	  zostaną	  opublikowane	  casusy	  dodatkowe	  w	  formie	  akt	  sądowych	  (forma	  
analogiczna	  z	  zadaniami	  egzaminacyjnymi)	  do	  samodzielnego	  rozwiązywania	  w	  domu*.	  

W	  systemie	  wywieszone	  będą	  prawidłowe	  (sugerowane)	  rozwiązania.	  Niektóre	  z	  casusów	  zawierać	  także	  
będą	  opisy	  (omówienia)	  instytucji	  prawnych	  w	  nich	  występujących.	  

Spodziewana	  ilość	  casusów	  dodatkowych	  –	  

około	  40	  

* większość	  casusów	  będzie	  pochodzić	  z	  archiwum	  Szkoły.

http://kursy.adexemplum.com
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