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A N K I E T A 
Kandydatata/Wykładowcy Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię (Imiona) i nazwisko 

 

…………………………………………………………………    ……………………………………………………………… 
Tytuł zawodowy             Tytuł naukowy 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji (nazwa, kod, miasto, ulica): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu kontaktowego 

 
Jestem zainteresowany/a prowadzeniem zajęć dla aplikantów adwokackich z następujących bloków 

tematycznych (proszę wstawić „X” przy wybranym bloku tematycznym/ wybranych blokach tematycznych) 

 

l.p. blok tematyczny X 

1.  Procedura karna – I instancja   

2.  Postępowanie karne – II instancja   

3.  Postępowanie karne – nadzwyczajne środki zaskarżenia  

4.  Prawo karne materialne (w tym m.in. ust. a.-b.)   

a.  Kodeks Karny Skarbowy  

b.  Kodeks Karny Wykonawczy  

5.  Mediacja w prawie karnym  

6.  Mediacje prawie cywilnym i rodzinnym  

7.  Procedura cywilna – I instancja   

8.  Postępowanie cywilne – II instancja   

9.  Postępowanie cywilne – nadzwyczajne środki zaskarżenia  

10.  Sąd polubowny i arbitraż  

11.  Prawo cywilne materialne (w tym m.in. ust. a.-e.)  

a.  Prawo rzeczowe  

b.  Zobowiązania  

c.  Księgi wieczyste (KRS)  

d.  Prawo wekslowe i bankowe  

e.  Prawo spadkowe  

12.  Prawo własności intelektualnej (w tym ust. a.-c.)   

a.  Prawo autorskie i prawa pokrewne  

b.  Własność przemysłowa  

c.  Ochrona własności przemysłowej w internecie  
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l.p. blok tematyczny X 

13.  Prawo rodzinne i opiekuńcze   

14.  Prawo pracy  

15.  Prawo ubezpieczeń społecznych  

16.  Procedura administracyjna   

17.  Procedura administracyjna; postępowanie przed WSA i NSA  

18.  Prawo administracyjne materialne (w tym m.in. ust. a.-f.)  

a.  Egzekucja w administracji  

b.  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  

c.  Gospodarka gruntami  

d.  Ustawa prawo budowlane  

e.  Prawo o ochronie środowiska  

f.  Ustawa o pomocy społecznej  

19.  Prawo podatkowe   

20.  Prawo gospodarczo-handlowe (w tym m.in. ust. a.-d.)   

a.  Prawo spółek handlowych  

b.  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej  

c.  Rejestry sądowe (KRS)  

d.  Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne  

21.  Prawo konstytucyjne   

22.  Prawo Unii Europejskiej   

23.  Międzynarodowe prawo cywilne  

24.  Zasady Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (ZEAiGZ) 
 

25.  Deontologia zawodu adwokata 
 

26.  Zasady wykonywania zawodu adwokata 
 

27.  Retoryka; konstrukcja przemówienia 
 

28.  Samorząd adwokacki 
 

29.  Historia Adwokatury 
 

30.  Ustawa Prawo o Adwokaturze (PoA) 
 

31. 

 

 Inne (jakie): 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ewentualne uszczegółowienie bloku tematycznego 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Doświadczenie zawodowe:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dorobek naukowy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Doświadczenie w pracy z aplikantami/ studentami: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionym przeze mnie 

kwestionariuszu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji oraz na potrzeby tworzenia listy wykładowców aplikantów 

adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 

883 z późn. zm.)  

 

     

Warszawa, dnia ……………………………………………..      ______________________________________ 

                  /podpis/ 


