
 
 

Egzamin adwokacki i radcowski 2022.  

GRUPA LISTOPAD - MARZEC  

 

Kurs rozszerzony online 
 

  Data               Zakres merytoryczny 
Liczba godzin 

merytorycznych 
Prelegent Czas 
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20 listopada 2021 r.   
Sobota 

Warsztaty:  
*wstęp 
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* najważniejsze elementy apelacji  
(na korzyść i na niekorzyść)  
* akty oskarżenia 
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 

6h SSR dr Piotr Gensikowski 

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 

21 listopada 2021 r.  
Niedziela 

Warsztaty:  
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* najważniejsze elementy apelacji  
(na korzyść i na niekorzyść)  
* akty oskarżenia 
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 
 
zadanie pracy domowej 

6h SSR dr Piotr Gensikowski 

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 
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27 listopada 2021 r.  
Sobota 

Warsztaty: 
*wstęp 
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* zasady konstruowania skargi do WSA i 
skargi kasacyjnej do NSA  
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 
* formułowanie opinii prawnych w 
oparciu o analizę akt i konkretnych  
stanów faktycznych 

6h SWSA Tomasz Grossmann  

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 

28 listopada 2021 r.  
Niedziela 

Warsztaty: 
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* zasady konstruowania skargi do WSA i 
skargi kasacyjnej do NSA  
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 
* formułowanie opinii prawnych w 
oparciu o analizę akt i konkretnych  
stanów faktycznych 
 
zadanie pracy domowej 

6h SWSA Tomasz Grossmann  

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 



  Data               Zakres merytoryczny 
Liczba godzin 

merytorycznych 
Prelegent Czas 
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11 grudnia 2021 r.                           
Sobota 

Warsztaty: 
*wstęp 
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* postępowanie procesowe i 
nieprocesowe 
* konstruowanie zarzutów 
* opłaty sądowe 
* wzory apelacji 
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 

6h SSO Grzegorz Karaś 

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 

12 grudnia 2021 r. 
Niedziela 

Warsztaty: 
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* postępowanie procesowe i 
nieprocesowe 
* konstruowanie zarzutów 
* opłaty sądowe 
* wzory apelacji 
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 
 
zadanie pracy domowej  

 6h SSO Grzegorz Karaś 

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 
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15 stycznia 2022 r. 
Sobota 

Warsztaty: 
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* zasady konstruowania skargi do WSA i 
skargi kasacyjnej do NSA  
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 
* formułowanie opinii prawnych w 
oparciu o analizę akt i konkretnych  
stanów faktycznych 
 
omówienie pracy domowej 

6h SWSA Tomasz Grossmann  

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 

16 stycznia 2022 r. 
 Niedziela 

Warsztaty: 
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* zasady konstruowania skargi do WSA i 
skargi kasacyjnej do NSA  
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 
* formułowanie opinii prawnych w 
oparciu o analizę akt i konkretnych  
stanów faktycznych 

6h SWSA Tomasz Grossmann  

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 
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22 stycznia 2022 r. 
 Sobota 

Warsztaty:  
*wstęp 
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* najważniejsze elementy 
poszczególnych umów 
* zagadnienia uregulowane w KSH i KC w 
zakresie dotyczącym przedsiębiorców i 
innych aktów prawnych stosowanych 
przez przedsiębiorców 
* ćwiczenie umiejętności sporządzania 
umów charakterystycznych dla umów 
między przedsiębiorcami i kwestie 
procesowe (w tym pozwy 
charakterystyczne dla przedsiębiorców) 
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 

6h SSR Cezary Zalewski 

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 



  Data               Zakres merytoryczny 
Liczba godzin 

merytorycznych 
Prelegent Czas 

23 stycznia 2022 r. 
 Niedziela 

Warsztaty:  
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* najważniejsze elementy 
poszczególnych umów 
* zagadnienia uregulowane w KSH i KC w 
zakresie dotyczącym przedsiębiorców i 
innych aktów prawnych stosowanych 
przez przedsiębiorców 
* ćwiczenie umiejętności sporządzania 
umów charakterystycznych dla umów 
między przedsiębiorcami i kwestie 
procesowe (w tym pozwy 
charakterystyczne dla przedsiębiorców) 
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 
 
zadanie pracy domowej 

6h SSR Cezary Zalewski 

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 
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5 lutego 2022 r. 
 Sobota 

Warsztaty:  
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* najważniejsze elementy 
poszczególnych umów 
* zagadnienia uregulowane w KSH i KC w 
zakresie dotyczącym przedsiębiorców i 
innych aktów prawnych stosowanych 
przez przedsiębiorców 
* ćwiczenie umiejętności sporządzania 
umów charakterystycznych dla umów 
między przedsiębiorcami i kwestie 
procesowe (w tym pozwy 
charakterystyczne dla przedsiębiorców) 
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 
 
omówienie pracy domowej 

6h SSR Cezary Zalewski 

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 

6 lutego 2022 r. 
 Niedziela 

Warsztaty:  
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* najważniejsze elementy 
poszczególnych umów 
* zagadnienia uregulowane w KSH i KC w 
zakresie dotyczącym przedsiębiorców i 
innych aktów prawnych stosowanych 
przez przedsiębiorców 
* ćwiczenie umiejętności sporządzania 
umów charakterystycznych dla umów 
między przedsiębiorcami i kwestie 
procesowe (w tym pozwy 
charakterystyczne dla przedsiębiorców) 
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 

6h  SSR Cezary Zalewski 

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 
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19 lutego 2022 r. 
Sobota 

Warsztaty: 
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* postępowanie procesowe i 
nieprocesowe 
* konstruowanie zarzutów 
* opłaty sądowe 
* wzory apelacji 
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 
 
omówienie pracy domowej 

6h SSO Grzegorz Karaś 

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 



  Data               Zakres merytoryczny 
Liczba godzin 

merytorycznych 
Prelegent Czas 

20 lutego 2022 r. 
Niedziela 

Warsztaty: 
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* postępowanie procesowe i 
nieprocesowe 
* konstruowanie zarzutów 
* opłaty sądowe 
* wzory apelacji 
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 

6h SSO Grzegorz Karaś 

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 
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5 marca 2022 r. 
Sobota 

Warsztaty:  
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* najważniejsze elementy apelacji  
(na korzyść i na niekorzyść)  
* akty oskarżenia 
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 
 
omówienie pracy domowej 

6h SSR dr Piotr Gensikowski 

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 

6 marca 2022 r. 
Niedziela 

Warsztaty: 
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* najważniejsze elementy apelacji  
(na korzyść i na niekorzyść)  
* akty oskarżenia 
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 

6h SSR dr Piotr Gensikowski 

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 
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12 marca 2022 r. 
Sobota 

Warsztaty: 
*wstęp 
* praca na kazusach, mini przykładach  
* kontrowersyjne sytuacje w zawodzie  
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 

6h adw. dr Mariusz Olężałek 

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 

13 marca 2022 r. 
Niedziela 

Warsztaty: 
*wstęp 
* praca na kazusach, mini przykładach  
* kontrowersyjne sytuacje w zawodzie  
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 

6h adw. dr Mariusz Olężałek 

cz. I. 9:00 - 10.30 
cz. II. 10:45-12:15 
cz. III. 12:45-14:15 
cz. IV. 14:30-16:00 

 


