
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs przygotowujący 
do egzaminu adwokackiego 

i radcowskiego 2020 

(108 godz.) 

Katowice, 18 stycznia - 15 marca 2020 r. 



 

 
 

 

 
 

Beck Akademia - kim jesteśmy 

Beck Akademia zajmuje się organizacją szkoleń dedykowanych studentom, aplikantom i praktykom 
prawa. Każdego roku wspieramy aplikantów w najważniejszych egzaminach w ich karierze 
zawodowej, jak również umożliwiamy praktykom doskonalenie swojego warsztatu, gwarantując im 
zdobycie punktów szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego.  
 

26 lat doświadczenia na polskim rynku prawniczym gwarantuje najwyższy poziom 
zajęć i najlepszą kadrę prelegentów! 

 
Kadrę Beck Akademii stanowią najlepsi wyselekcjonowani specjaliści na rynku. Naszymi prelegentami 
są: sędziowie sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, adwokaci, radcowie prawni, notariusze. 
Prowadzący biorą udział w szkoleniach metodologicznych i dydaktycznych, aby w najbardziej 
efektywny sposób przekazywać swoją wiedzę.  
 
 

Beck Akademia w liczbach 

     
961 

zrealizowanych 
szkoleń 

14 876 
przeszkolonych 

uczestników 

ponad 100 
doświadczonych 

prelegentów 

26 lat 
doświadczenia 

na polskim rynku 

6 ośrodków 
szkoleniowych 

w Polsce 

Cel kursu do egzaminu prawniczego 

Wiemy, czego potrzebujesz, aby uzyskać pozytywny wynik na egzaminie zawodowym. Odpowiadamy 
na Twoje potrzeby, zapewniając Ci maksymalnie praktyczny program kursu przygotowującego do 
egzaminu zawodowego (radcowskiego i adwokackiego):  

Nasz autorski program opracowaliśmy w oparciu o:  

 wieloletnie doświadczenie metodologiczne, 
 wytyczne doświadczonych praktyków: sędziów, adwokatów i radców prawnych, 
 wskazówki ekspertów oceniających egzaminy,  
 sugestie osób, które pomyślnie zdały egzamin, 
 zanonimizowane akta spraw prowadzonych przez naszych praktyków, 
 egzaminy zawodowe z lat ubiegłych. 

Kurs przeznaczony jest również dla osób przystępujących do egzaminu adwokackiego lub 
radcowskiego z doświadczenia zawodowego lub z tytułu naukowego (art. 25 RadPrU, art. 66 
PrAdw).  



 

 
 

 

 
 

Schemat zajęć 

 

Zakres Bloku  Metodyka zajęć  
Liczba 
godzin 

zegarowych  

Liczba 
godzin 

lekcyjnych  
(40 min) 

Praca 
domowa  
(z oceną 

prelegenta)   

BLOK CYWILNY 

 postępowanie 
procesowe i 
nieprocesowe 

 konstruowanie 
zarzutów 

 opłaty sądowe 
 wzory apelacji 
 przedstawienie 

najczęściej 
popełnianych błędów 

 praca domowa z  
komentarzem 

 warsztaty 
 ćwiczenia 
 praca na aktach, 

kazusach, mini 
przykładach  

 praca domowa z 
omówieniem 
wyników  

24 36 TAK 

BLOK KARNY 

 najważniejsze 
elementy apelacji 
(na korzyść i na 
niekorzyść) 

 akty oskarżenia 
 przedstawienie 

najczęściej 
popełnianych błędów 

 praca domowa z 
komentarzem 

 warsztaty 
 ćwiczenia 
 praca na aktach, 

kazusach, mini 
przykładach 

 praca domowa z 
omówieniem 
wyników  

24 36 TAK 

BLOK 
ADMINISTRACYJNY 

 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 

 praca domowa z 
komentarzem 

 warsztaty 
 ćwiczenia 
 praca na aktach, 

kazusach, mini 
przykładach 

 praca domowa z 
omówieniem 
wyników  

24 36 TAK 

BLOK 
GOSPODARCZY  

 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 

 warsztaty 
 ćwiczenia 
 praca na aktach, 

kazusach, mini 
przykładach 

 praca domowa z 
omówieniem 
wyników  

24 36 TAK 



 

 
 

 

 
 

przedsiębiorców) 
 przedstawienie 

najczęściej 
popełnianych błędów 

 praca domowa z 
komentarzem 

ETYKA 

 kontrowersyjne 

sytuacje w zawodzie 
 przedstawienie 

najczęściej 
popełnianych błędów 

 warsztaty 

 ćwiczenia 
 praca na 

kazusach, mini 
przykładach  

12 18 NIE 

  

  RAZEM 
108 godz. 

zegarowych 
162 godz. 
lekcyjnych  

  

Koszt całego pakietu bloków  
2 357,72 PLN + 23% VAT 

(2 900 PLN brutto ) 

Koszt pojedynczego bloku 

Cywilny, Karny, Administracyjny, Gospodarczy 
650,41 PLN  + 23% VAT 

(800 PLN brutto) 

Etyka 
243,90 PLN + 23% VAT 

 (300 PLN brutto) 

Koszt 1 godziny zajęć przy zakupie pakietu 
bloków  

21,83 PLN + 23% VAT 
(26,85 PLN brutto) 

Cena zawiera 

 108 godzin zegarowych zajęć 
 sprawdzanie prac domowych 
 materiały dydaktyczne w formie online i wydruków 

 zestaw książek niezbędnych do nauki przed 
egzaminem: pakiet Tekstów Ustaw Becka. Edycja 
Sądowa  oraz System Oznaczeń Kodeksowych (przy 
zakupie pakietu bloków) 

 dostęp do Systemu Legalis (Legalis Compact Plus) do 
dnia egzaminu 

 rabat na zakupy w księgarni internetowej 
Wydawnictwa C.H.Beck 

 serwis kawowy   

RATY 0% 
Możliwość rozłożenia zapłaty na 2, 3 lub nawet 4 raty 
(bez ponoszenia ukrytych kosztów kredytu). 
Płatność ratalna dostępna przy zakupie pakietu bloków. 

 



 

 
 

 

 
 

Program kursu 

Autorski program kursu został przygotowany pod kątem weryfikacji, udoskonalenia i uzupełnienia 
Twojej wiedzy i doświadczenia. Schemat zajęć (108 godz.) podzielony został na bloki: 

 blok karny (24 godziny zegarowe),  

 blok cywilny (24 godziny zegarowe),  

 blok gospodarczy (24 godziny zegarowe),  

 blok administracyjny (24 godziny zegarowe), 

 etyka wykonywania zawodu (12 godzin zegarowych). 

Praca domowa 

Podczas zajęć kursanci będą otrzymywać od Prelegentów prace domowe z konkretnymi zadaniami do 
wykonania. Każdy kursant otrzyma do swojej pracy ocenę, komentarz zwrotny oraz cenne uwagi co 
do popełnionych błędów. Indywidualna ocena będzie stanowiła doskonałą wskazówkę, na co zwrócić 
uwagę podczas przygotowywania się do egzaminu zawodowego. 

Korzyści dla aplikantów 

Dzięki kursowi:  

 w praktyczny i przystępny sposób poznasz i przyswoisz istotę wszystkich rodzajów pism 
procesowych, 

 nauczysz się prawidłowo konstruować umowy i opinie prawne, 
 przećwiczysz sporządzanie apelacji od wyroków I instancji sądów powszechnych, konstrukcję 

skargi, zarówno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak i skargi kasacyjnej do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 

 poznasz najważniejsze podstawy apelacji i odwołań, 
 nabędziesz wiedzę, jak we właściwy sposób sformułować zawarte w akcie oskarżenia żądania 

co do orzeczenia o winie, odpowiednim wymiarze kary i zastosowaniu środków karnych, 
 nauczysz się prawidłowo dostosowywać stan faktyczny do aktualnych przepisów,  
 prześledzisz linię orzeczniczą i znajdziesz jego zastosowanie przy sporządzaniu konkretnych 

pism procesowych, 
 unikniesz błędów w pisaniu poszczególnych dokumentów oraz nauczysz się poprawnej 

konstrukcji pism, 
 otrzymasz wskazówki, w jaki sposób dostrzec różne uchybienia i błędy zawarte w 

zaskarżanych wyrokach i decyzjach, 
 poszerzysz swoją wiedzę z zakresu instytucji prawa procesowego i materialnego, 
 zaopatrzysz się w dodatkowe materiały i pomoc w nauce w postaci wartościowych bonusów, 

takich jak: zestaw książek niezbędnych do nauki przed egzaminem, dostęp do Systemu Legalis 
oraz otrzymasz rabat na zakupy w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck 
www.ksiegarnia.beck.pl. 

 



 

 
 

 

 
 

Kurs zapewnia: 

 108 godzin praktycznego treningu (dodatkowo podczas przerw kawowych prelegent 
odpowiada na Państwa pytania i wątpliwości), 

 5 bloków tematycznych odpowiadających poszczególnym częściom egzaminu: prawo cywilne 
(24 godziny zegarowe), prawo karne (24 godziny zegarowe), prawo administracyjne (24 
godziny zegarowe), prawo gospodarcze (24 godziny zegarowe) oraz etyka wykonywania 
zawodu (12 godzin zegarowych), 

 naukę prawidłowego sporządzania pism procesowych i umów z wykorzystaniem 
przykładowych akt spraw, krótkich kazusów oraz wzorów pism z podaniem 
najpopularniejszych zarzutów, 

 wspólne rozwiązywanie kazusów w oparciu o zanonimizowane lub autorskie akta i 
dokumenty, 

 konsultacje, analizy oraz aktywne dyskusje z prelegentami, 
 zadania domowe z indywidualną oceną, uwagami oraz pakietem wskazówek, 
 atrakcyjne bonusy pomocne w nauce do egzaminu. 

 

Zakres kursu 

BLOK CYWILNY  

 postępowanie procesowe i nieprocesowe  

 konstruowanie zarzutów  

 opłaty sądowe  

 wzory apelacji  

 przedstawienie najczęściej popełnianych błędów  

 praca domowa z komentarzem  

 

BLOK KARNY  

 najważniejsze elementy apelacji (na korzyść i na niekorzyść)  

 akty oskarżenia  

 przedstawienie najczęściej popełnianych błędów  

 praca domowa z komentarzem  

 

BLOK GOSPODARCZY  

 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  

 praca domowa z komentarzem  

 

BLOK ADMINISTRACYJNY  

 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  

 praca domowa z komentarzem  

 

ETYKA  

 kontrowersyjne sytuacje w zawodzie  

 przedstawienie najczęściej popełnianych błędów 

 

Formuła zajęć 

Warsztatowa formuła szkolenia – efektywnie wykorzystasz każdą minutę! 
 
Dzięki praktycznej formule zajęć, nie tracisz czasu na zbędną teorię. Wszystkie zajęcia prowadzone są 
w oparciu o rozwiązywanie kazusów, zarówno mniejszych minikazusów, jak i tych większych, 
zawiłych, wzorowanych na kazusach egzaminacyjnych.  
 
Kameralne grupy (do 35 osób) gwarantują praktyczny wymiar szkolenia, dzięki czemu zyskujesz 
okazję do zadawania pytań i aktywnej dyskusji z Prelegentami. Szkolenie ma charakter 
warsztatowego kursu z elementami dynamicznej prezentacji, omawiania kazusów, przykładów, 
konsultacji oraz analiz. Podczas kursu będziesz mógł natychmiast zweryfikować swoją wiedzę oraz 
wykorzystać ją podczas ćwiczeń. Wyeliminujesz błędy i zyskasz pewność przed egzaminem.  
 

Formy zajęć: 

 Warsztaty - nauka prawidłowego sporządzania pism procesowych i umów z wykorzystaniem 
przykładowych akt spraw, krótkich kazusów oraz wzorów pism z podaniem 
najpopularniejszych zarzutów; zajęcia zawierają konsultacje, analizy oraz aktywne dyskusje z 
prelegentami. 

 Ćwiczenia - wspólne rozwiązywanie kazusów w oparciu o zanonimizowane lub autorskie akta i 
dokumenty. 

 Prace domowe - zadania domowe z indywidualną oceną, uwagami oraz pakietem wskazówek. 

 

 



 

 
 

 

 
 

Certyfikat uczestnictwa 

Osobom biorącym udział w naszych szkoleniach wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu 

potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzin oraz 

zwierające informację o organizatorze szkolenia.  

 

Harmonogram 

Zajęcia odbywają w soboty i niedziele w godzinach: 10.00-16.00. 

Terminy zjazdów: 

I. 18 - 19 stycznia 2020 r. 
II. 25 - 26 stycznia 2020 r. 

III. 1 - 2 lutego 2020 r. 
IV. 8 - 9 lutego 2020 r. 
V. 15 - 16 lutego 2020 r. 

VI. 22 -23 lutego 2020 r. 
VII. 29 lutego - 1 marca 2020 r. 

VIII. 7 - 8 marca2020 r. 
IX. 14 -15 marca 2020 r. 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM: 

  Data               Zakres merytoryczny H Prelegent Czas 
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A
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 I 

18 stycznia 
2020 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 adw. Łukasz Miętkowski 10:00-16:00 



 

 
 

 

 
 

  Data               Zakres merytoryczny H Prelegent Czas 

19 stycznia 
2020 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 adw. Łukasz Miętkowski 10:00 - 16:00 

B
LO

K
 E
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K

A
 

Zj
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d
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25 stycznia 
2020 r.  
Sobota 

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

6h adw. dr Wojciech Marchwicki 10:00 - 16:00 

26 stycznia 
2020 r. 

Niedziela 

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

6h adw. dr Wojciech Marchwicki 10:00 – 16:00 

B
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K
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A
R

C
ZY

 
Zj

az
d

 II
I 

1 lutego 2020 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 adw. Łukasz Miętkowski 10:00 - 16:00 

2 lutego 2020 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 

6h adw. Łukasz Miętkowski 10:00 - 16:00 



 

 
 

 

 
 

  Data               Zakres merytoryczny H Prelegent Czas 

umów charakterystycznych dla umów 
między przedsiębiorcami i kwestie 
procesowe (w tym pozwy 
charakterystyczne dla przedsiębiorców) 
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 

B
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K
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Y
W
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N
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d
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8 lutego 2020 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 SSR Piotr Borkowski 10:00 - 16:00 

9 lutego 2020 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 SSR Piotr Borkowski 10:00 - 16:00 

B
LO

K
 A

D
M

IN
IS

TR
A

C
Y

JN
Y

 
Zj

az
d

 V
 

15 lutego 
 2020 r.  
 Sobota 

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 adw. Katarzyna Miętkowska 10:00 - 16:00 

16 lutego 
 2020 r.  

 Niedziela 

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

6h adw. Katarzyna Miętkowska 10:00 - 16:00 
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W
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I 22 lutego 
 2020 r.  
 Sobota 

Warsztaty: 
*praca na aktach, kazusach, mini 
przykładach  
* postępowanie procesowe i 
nieprocesowe 
* konstruowanie zarzutów 
* opłaty sądowe 

6h SSR Piotr Borkowski 10:00 - 16:00 



 

 
 

 

 
 

  Data               Zakres merytoryczny H Prelegent Czas 

* wzory apelacji 
* przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów 
 
Omówienie pracy domowej 

23 lutego 
 2020 r.  

 Niedziela 

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

6h  SSR Piotr Borkowski 10:00 - 16:00 
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29 lutego  
2020 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 adw. Katarzyna Miętkowska 10:00 - 16:00 

1 marca 2020 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 adw. Katarzyna Miętkowska 10:00 - 16:00 
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7 marca 2020 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 Maciej Mitera 10:00 - 16:00 



 

 
 

 

 
 

  Data               Zakres merytoryczny H Prelegent Czas 

8 marca 2020 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 Maciej Mitera 10:00 - 16:00 
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14 marca  
2020 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 Maciej Mitera 10:00 - 16:00 

15 marca 
 2020 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 Maciej Mitera 10:00 - 16:00 

 

 

Atrakcyjne bonusy 

 

Jako uczestnik kursu otrzymujesz GRATIS najlepsze produkty Wydawnictwa C.H. Beck: 

 zestaw książek niezbędnych do nauki przed egzaminem (szczegóły poniżej), 

 dostęp do Systemu Legalis (Legalis Compact Plus) do dnia egzaminu, 

 15% rabatu na zakupy w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck www.ksiegarnia.beck.pl.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWA LISTA BONUSÓW 
 
OSOBY, KTÓRE KUPIĄ PAKIET BLOKÓW OTRZYMAJĄ: 

 
 

Pakiet: Teksty Ustaw Becka. Edycja 
Sądowa, C.H.Beck 
 
Teksty Ustaw to zbiory ustaw z najnowszym 
stanem prawnym, w nowej miękkiej oprawie. 
Seria opisuje fundamentalne regulacje prawne 
rozszerzone o zagadnienia postępowania 
sądowego. Hasła tematyczne i szczegółowo 
ujęte informacje o zmianach, jakim uległy 
poszczególne przepisy, zapewniają wygodę 
korzystania w codziennej pracy. 
 

 
 

      

 

System Oznaczeń Kodeksowych, czyli jak 

pracować z kodeksami i pisać pisma 

procesowe, C.H.Beck 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
WSZYSCY KURSANCI OTRZYMAJĄ: 
 
 dostęp do Systemu Legalis (Legalis Compact Plus) do dnia egzaminu. Przypominamy, że w 2019 roku był 

to system dostępny podczas egzaminu. Zapoznaj się ze strukturą i funkcjonalnościami, aby móc 

sprawnie wyszukać potrzebne informacje.   

Sprawdź wykaz publikacji zawartych w pakiecie >>  

       
 15% dodatkowego rabatu na książki w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck. Rabat obowiązuje 

również na produkty przecenione.* 

 

* Kod rabatowy obniży wartość Twojego zamówienia na www.ksiegarnia.beck.pl o dodatkowe 15% od ceny widocznej 
w księgarni. Kod nie obejmuje prenumerat czasopism i pakietów.  

 

http://akademia.beck.pl/files/pages/gratisy/Wykaz_publikacji_Legalis_Compact_Plus_04_2019.pdf


 

 
 

 

 
 

Najlepsza kadra  

Zajęcia w ramach kursu przygotowującego do egzaminu zawodowego prowadzone są wyłącznie przez 
praktyków. Wszyscy prelegenci Beck Akademii, oprócz wieloletniego doświadczenia z sali sądowej, 
posiadają również doświadczenie dydaktyczne, zdobyte m.in. na prestiżowych uczelniach, ORA, OIRP 
i KSSiP, a także w największych na rynku firmach i spółkach.  
 
Bogate doświadczenie prelegentów pozytywnie wpływa na proces nauki oraz na usystematyzowanie 
Twojej wiedzy w celu jak najlepszego wykorzystania jej podczas egzaminu.   
 
KURS POPROWADZĄ: 
 

SSR dr Maciej Mitera 

 
Sędzia, doktor nauk prawnych, wykładowca w Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, autor książek i 

opracowań z zakresu prawa karnego, procesu karnego, wykroczeń i procedury wykroczeń. Od 2006 r. do chwili 

obecnej delegowany z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w 

Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Legislacyjnym. 

 

SSR Piotr Borkowski 
 

Prezes Sądu Rejonowego w Limanowej. Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu- National Louis University w 

Nowym Sączu. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Jest autorem publikacji z 

zakresu prawa cywilnego w tym książek: Wpisy do ksiąg wieczystych (Warszawa 2003 i 2008), Notarialne 

poświadczenie dziedziczenia (Warszawa 2011). 

 

adw. Łukasz Miętkowski  

 
Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w spółkach kapitałowych, były sekretarz Zespołów 

Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości, trener prawa. Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych 

działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – 

skarbowego związaną także z odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządów i rad nadzorczych spółek 

kapitałowych. Reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, a także 

organami administracji, w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego, ochrony środowiska. 

Pełni funkcję likwidatora spółek, a także zajmuje się stałą obsługą prawną w kontekście powierzonych zadań 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przeprowadza kompleksowe działania audytowe i wdrożeniowe 

związane z procedurami i narzędziami ochrony danych osobowych w spółkach oraz grupach kapitałowych. 

Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych. Prowadzi kursy przygotowujące do 

egzaminów na aplikacje prawnicze oraz korporacyjne egzaminy zawodowe. Współpracuje z licznymi 

wydawnictwami i firmami szkoleniowymi, w ramach szkoleń i konsultacji adresowanych do korpusu służby 

cywilnej, urzędów, banków i instytucji finansowych oraz spółek kapitałowych, specjalizując się w gałęziach 



 

 
 

 

 
 

prawa gospodarczego i karnego, prawa spółek jak również ochrony danych osobowych, ochrony informacji 

niejawnych i dostępu do informacji publicznej, a także wdrażania procedur przeciwdziałania praniu brudnych 

pieniędzy. 

 

adw. Katarzyna Miętkowska 

 
Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa i 

Administracji UJ. Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i 

francuskim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego, prawa pracy oraz karno – skarbowego 

związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania. Reprezentuje 

podmioty gospodarcze przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, a także organami administracji, w 

zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego, ochrony środowiska. Ponadto świadczy usługi 

prawne dla klientów indywidualnych w zakresie prawa karnego, cywilnego i rodzinnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem spraw regulacji własności gruntów i postępowania wieczystoksięgowego. Świadczyła usługi 

prawne na rzecz szkoły wyższej, w zakresie pełnej obsługi prawnej. Prowadziła zajęcia na Uniwersytecie 

Jagiellońskim z zakresu prawna karnego materialnego przez trzy lata w wymiarze 120 godzin rocznie. Prowadzi 

kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa 

karnego i procesu karnego.  

adw. dr Wojciech Marchwicki 
 
Absolwent prawa i historii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Harvard Law School (LL.M.), 

doktor nauk prawnych (Polska Akademia Nauk). Odbył aplikację i zdał egzamin adwokacki w Warszawie. Zdał 

również egzamin adwokacki w stanie Nowy Jork (New York State Bar Exam), uzyskując uprawnienia jako 

attorney-at-law. Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Wykładowca prawa gospodarczego, 

prawa konstytucyjnego oraz etyki zawodowej na aplikacji adwokackiej w Warszawie. Współpracuje z działem 

postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Hogan Lovells. 

 

Opinie uczestników 

Poznaj opinie uczestników „Kursu przygotowującego do egzaminu adwokackiego i radcowskiego” 

z poprzedniej edycji:   

 

Zajęcia były prowadzone przez osoby kompetentne, przyjazne, elastyczne. Założona przez Państwa 

jedna z formuł – zadania domowe i ich omawianie na zajęciach – była jak najbardziej słuszna. 

Był to powód, dla którego wybrałam ten kurs. 

Natalia S. 

 



 

 
 

 

 
 

Chciałbym Państwa poinformować o pozytywnym rezultacie mojego egzaminu radcowskiego. 

Dziękuję raz jeszcze za wszystkie szkolenia. Pozytywny rezultat egzaminu poczytuję jako mój 

i Państwa duży sukces, gdyż w mojej komisji była 50% zdawalność. 

Paweł P. 

 

Jestem zadowolony z zajęć. Osiągnąłem to, co chciałem – wiedzę, jak praktycznie podejść do 

egzaminu i na co zwrócić uwagę. Te zajęcia nie miały uczynić z nas lepszych prawników, czy służyć 

poznaniu wiedzy, ale dać konkretną wiedzę jak napisać egzamin. 

Krzysztof L. 

 

Przy pierwszym „podejściu” nie wiedziałam, że są takie warsztaty organizowane przez Wydawnictwo 

C.H. Beck, dzięki którym poczułam się pewniej na tym trudnym egzaminie. Będę polecała innym 

Państwa kursy, bo uważam, że warto z nich skorzystać! Dziękuję za rzetelność i fachowość 

w zorganizowaniu tych warsztatów. 

Sonia M. 

 

Szkolenie spełniło wszystkie moje oczekiwania i wymagania w opisanym w ofercie zakresie. Rzetelność 

i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków, to tylko niektóre z zalet wykładowców 

prowadzących  

Dariusz S. 



 

 
 

 

 
 

Koszt kursu 

Koszt za pakiet bloków  
2 357,72 PLN + 23% VAT 

(2 900 PLN brutto ) 

Koszt 1 godziny zajęć przy zakupie 
pakietu bloków  

21,83 PLN + 23% VAT 
(26,85 PLN brutto) 

Koszt pojedynczego bloku  

Cywilny, Karny, Administracyjny, Gospodarczy 
650,41 PLN  + 23% VAT 

(800 PLN brutto) 

Etyka 
243,90 PLN + 23% VAT 

 (300 PLN brutto) 

CENA ZAWIERA 

 materiały dydaktyczne w formie online i wydruków 
 sprawdzenie PRAC DOMOWYCH 
 
 zestaw książek niezbędnych do nauki przed egzaminem: 

pakiet Tekstów Ustaw Becka. Edycja Sądowa oraz System 
Oznaczeń Kodeksowych (bonus przy zakupie pakietu 
bloków) 

 dostęp do Systemu Legalis (Legalis Compact Plus) do dnia 
egzaminu 

 dodatkowy rabat na zakupy w księgarni internetowej 
Wydawnictwa C.H.Beck 

 serwis kawowy   
 

RATY 0% 
Możliwość rozłożenia zapłaty na 2, 3 lub nawet 4 raty 
(bez ponoszenia ukrytych kosztów kredytu). 
Płatność ratalna dostępna przy zakupie pakietu bloków. 

 

Dodatkowe korzyści 
 
RABAT GRUPOWY  

Przy zgłoszeniu 3 osób lub więcej - 10% rabatu! 

 

RABAT DLA STAŁYCH KLIENTÓW 

Jeśli jesteś naszym stałym klientem i uczestniczyłeś już w innych kursach Wydawnictwa C.H.Beck, przysługuje Ci 10% 

rabatu. Poinformuj nas o tym przy zapisie! 



 

 
 

 

 
 

 

ZNIŻKA ZA POLECENIE 

 
Lubisz oszczędzać? Poleć nas znajomym! 
 
Za każde polecenie naszego kursu skutkujące dodatkowym zgłoszeniem zwrócimy Ci 100 zł! 
Nazwisko i imię osoby polecającej należy wpisać w polu "Pytania i uwagi" w formularzu zgłoszeniowym. 
 

*Rabaty nie łączą się. 

 

Raty 0% 

Nie masz w chwili obecnej odłożonej kwoty na cały kurs, nie dysponujesz w tej chwili gotówką?  
Nie przejmuj się! 
 
Możesz wybrać najwygodniejszą dla siebie opcję ratalną: wybierz 2, 3 lub nawet 4 raty nie ponosząc przy tym 
żadnych ukrytych kosztów kredytu! 
 
Płatność ratalna dostępna jest przy zakupie pakietu bloków. 

 

Zapisy 

Zapisu na kurs można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

Beck Akademii www.akademia.beck.pl – przejdź do formularza zapisu >> 

Lub poprzez zgłoszenie mailowe: akademia@beck.pl. 

 

 

Dane kontaktowe 

 

www.akademia.beck.pl 
 
e-mail: akademia@beck.pl 
tel.: 22 311 22 22 
Koszt połączenia wg taryfy operatora 
 
 

https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/550-kurs-do-egzaminu-radcowskiego-i-adwokackiego-2020-108-godz-katowice
mailto:akademia@beck.pl

