Załącznik B do uchwały nr 17/2018 Rady Programowej KSSiP

APLIKACJA SĘDZIOWSKA – ZAGADNIENIA OGÓLNE
PRZEDMIOT
1.

Ustrój sądów i ustrój prokuratury
1. Etyka zawodów prawniczych i zasady
odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.
2. Psychologiczne podstawy etyki zawodowej
sędziów.

2.

Etyka

3.

Wizerunek

4.

Komunikacja

5.
6.
7.

TEMAT

Zarządzanie emocjami i radzenie
sobie ze stresem
Psychologiczne aspekty niezawisłości
zewnętrznej i wewnętrznej
Zarządzanie czasem i zespołem
w pracy sędziego

8.

Retoryka

9.

Autoprezentacja
1. Źródła prawa unijnego i jego podstawowe zasady.
2. Znaczenie orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

10.

Prawo UE

11.

Konstrukcja pytań prawnych do
Trybunału Konstytucyjnego oraz
pytań prejudycjalnych do TSUE

12.

Konwencja o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności

1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka.

APLIKACJA SĘDZIOWSKA – BLOK ADMINISTRACYJNY
PRZEDMIOT

1.

Prawo i postępowanie
administracyjne

TEMAT
1. Zagadnienia ustrojowe.
2. Model postępowania administracyjnego.
3. Jurysdykcja sądów powszechnych
i sądów administracyjnych.
4. Prawo administracyjne materialne.
5. Prawo podatkowe.
6. Ustrój sądów administracyjnych.
7. Sądowa kontrola administracji publicznej.
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APLIKACJA SĘDZIOWSKA – BLOK KARNY
PRZEDMIOT

TEMAT

Prawo karne materialne

1. Część ogólna kodeksu karnego.
2. Część szczególna kodeksu karnego.
3. Pozakodeksowe przepisy karne.

2.

Prawo karne procesowe

1. Środki przymusu procesowego oraz system
gwarancji karno-procesowych.
2. Postępowanie przygotowawcze ze szczególnym
uwzględnieniem czynności sądu w tym
postępowaniu.
3. Postępowanie przed sądem I instancji.
4. Postępowanie międzyinstancyjne
i postępowanie przed sądem odwoławczym;
postępowania po uprawomocnieniu się
orzeczenia.
5. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków
międzynarodowych i pomoc sądowa w sprawach
karnych.

3.

Prawo karne skarbowe

1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
2. Postępowanie karne skarbowe.

4.

Prawo wykroczeń

1. Wykroczenia.
2. Postępowanie w sprawach o wykroczenia.

5.

Prawo karne wykonawcze
w sprawach o przestępstwa
i wykroczenia oraz o przestępstwa
i wykroczenia skarbowe

6.

Biurowość sądu w sprawach karnych

7.

Prawa człowieka w postępowaniu
karnym, orzecznictwo Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka

8.

Psychiatria sądowa

9.

Psychologia sądowa

10.

Kryminalistyka

11.

Medycyna sądowa

12.

Mediacja

1.
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APLIKACJA SĘDZIOWSKA – BLOK CYWILNY
PRZEDMIOT
1.

Biurowość w sprawach cywilnych,
w tym biurowość elektroniczna

2.

Prawo cywilne materialne - prawo
zobowiązań

3.

Prawo cywilne materialne - prawo
rzeczowe

4.

Prawo lokalowe

5.

Księgi wieczyste i hipoteka

6.

Prawo cywilne - spadki

7.

Odpowiedzialność deliktowa

8.

Prawa niemajątkowe

9.

Postępowanie klauzulowe

10.

Postępowanie zabezpieczające

11.
12.

13.

TEMAT

1. Część ogólna.
2. Część szczegółowa.
3. Umowy konsumenckie, w tym ochrona
konsumentów w prawie unijnym, klauzule
abuzywne.

1. Prawa niemajątkowe i ochrona dóbr osobistych.
2. Prawo prasowe i autorskie.

Postępowanie egzekucyjne
i skarga na czynność komornika
Postępowanie cywilne procesowe
rozpoznawcze
Reprezentacja Skarbu Państwa problematyka materialnoprawna
i prawno-procesowa

14.

Jednostki samorządu terytorialnego
jako samodzielne podmioty prawa
własności - problematyka
materialnoprawna i prawnoprocesowa

15.

Postępowanie cywilne nieprocesowe

16.

Postępowanie odrębne postępowanie uproszczone,
nakazowe, upominawcze,
elektroniczne postępowanie
upominawcze

17.

Postępowanie międzyinstancyjne
i odwoławcze oraz środki zaskarżenia
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Międzynarodowe postępowanie
cywilne (wspólnotowe
i pozawspólnotowe)

1. Obrót prawny z zagranicą - doręczanie pism
sądowych w obrocie międzynarodowym
(w ramach UE i poza UE); pomoc sądowa
w sprawach cywilnych.
2. Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń
sądu zagranicznego.
3. Europejskie postępowania cywilne
(postępowanie w sprawach drobnych roszczeń,
europejski nakaz zapłaty, europejski tytuł
egzekucyjny).
4. Jurysdykcja krajowa sądów polskich, jurysdykcja
sądów obcych (normy kolizyjne); europejskie
postępowanie dowodowe; immunitet
jurysdykcyjny, immunitet egzekucyjny;
rozstrzyganie spraw według prawa krajowego;
stosowanie norm kolizyjnych.
5. Ochrona konsumentów w prawie unijnym.
6. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
państwa za naruszenie prawa europejskiego.
7. Europejskie postępowanie spadkowe.
8. Europejskie postępowanie w sprawach
rodzinnych.

19.

Prawo gospodarcze materialne
i postępowanie w sprawach
gospodarczych w tym prawo spółek
i rejestry gospodarcze oraz
postępowanie

1. Typowe umowy zawierane między
przedsiębiorcami oraz postępowanie procesowe
w stosunkach między przedsiębiorcami.
2. Zagadnienia dotyczące zwalczania nieuczciwej
konkurencji oraz prawa własności przemysłowej,
a także innych ustaw z zakresu prawa
gospodarczego.
3. Prawo spółek handlowych i rejestry gospodarcze.

20.

Prawo i postępowanie upadłościowe
i restrukturyzacyjne

18.

21.
22.
23.
24.

Prawo rodzinne i opiekuńcze
– zagadnienia materialne i procesowe
Postępowanie w sprawach nieletnich
– zagadnienia materialne i procesowe
Prawo pracy – zagadnienia
materialne i procesowe
Prawo ubezpieczeń społecznych
– zagadnienia materialne i procesowe
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APLIKACJA PROKURATORSKA
PRZEDMIOT

1.

Ustrój prokuratury, sądownictwa
oraz organów kontroli państwowej,
ochrony prawnej i ochrony porządku
publicznego

2.

Etyka zawodowa prokuratorów

3.

Biurowość w prokuraturze

4.

Psychologiczne aspekty pracy
prokuratora

5.

Prawo konstytucyjne

6.

Prawo Unii Europejskiej

7.

Prawa człowieka
w postępowaniu karnym

8.

Prawa ofiary przestępstwa

9.

Retoryka

10.

Prawo karne materialne

TEMAT

1. Część ogólna Kodeksu karnego.
2. Część szczególna Kodeksu karnego.
3. Pozakodeksowe prawo karne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

11.

Prawo karne procesowe

7.
8.
9.
10.
11.

12.

Prawo karne wykonawcze

Postępowanie przygotowawcze.
Postępowanie przed sądem pierwszej instancji.
Postępowanie odwoławcze.
Postępowania szczególne.
Nadzwyczajne środki zaskarżenia.
Postępowanie po uprawomocnieniu się
orzeczenia.
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków
międzynarodowych.
Kartoteki i zewnętrzne bazy danych.
Ochrona i wykorzystanie w procesie informacji
niejawnych.
Konsekwencje przewlekłości postępowania
karnego.
Mediacja.

1. Podstawowe zasady i instytucje prawa karnego
wykonawczego.
2. Udział prokuratora w postępowaniu karnym
wykonawczym.
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Prawo wykroczeń

1. Materialne prawo wykroczeń.
2. Udział prokuratora w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia.

Prawo karne skarbowe

1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
2. Postępowanie karne skarbowe.
3. Metodyka prowadzenia śledztw finansowoskarbowych.

15.

Kryminalistyka

1. Podstawy kryminalistyki: taktyka, strategia
i metodyka kryminalistyczna; technika śledcza.
2. Balistyka.
3. Narzędzia informatyczne w postępowaniu
karnym.

16.

Medycyna sądowa

17.

Psychiatria sądowa

18.

Psychologia sądowa

19.

Seksuologia sądowa

13.

14.

Prawo cywilne

1. Podstawowe zasady i instytucje prawa cywilnego.
2. Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym
procesowym.
3. Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym
nieprocesowym.
4. Udział prokuratora w postępowaniu
egzekucyjnym.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

1. Podstawowe zasady i instytucje prawa
rodzinnego i opiekuńczego.
2. Udział prokuratora w postępowaniu sądowym
w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa
rodzinnego.

22.

Prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych

1. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
przywrócenie do pracy, odszkodowanie za
bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę,
zasiłek chorobowy.
2. Udział prokuratora w postępowaniu sądowym
w sprawach pracowniczych.

23.

Postępowanie w sprawach nieletnich

20.

21.
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Prawo administracyjne

1. Materialne prawo administracyjne: planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne, prawo
budowlane, gospodarka nieruchomościami, ruch
drogowy, kierujący pojazdami, pomoc społeczna.
2. Samorząd terytorialny i administracja rządowa
w województwie.
3. Udział prokuratora w postępowaniu
administracyjnym.
4. Prawo podatkowe: podatek od towarów i usług,
podatki dochodowe, podatek akcyzowy, podatki
i opłaty lokalne, podatek od gier.
5. Udział prokuratora w postępowaniu
podatkowym.
6. Udział prokuratora w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
7. Udział prokuratora w postępowaniu
sądowoadministracyjnym.

25.

Prawo gospodarcze

1. Prawo gospodarcze publiczne.
2. Prawo handlowe.
3. Spółka cywilna.

26.

Postępowanie upadłościowe
i restrukturyzacyjne

27.

Prawo bankowe

28.

Prawo wekslowe i czekowe

24.

29.
30.

Odpowiedzialność podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
i nieuczciwych praktyk rynkowych

31.

Prawo własności przemysłowej

32.

Prawo autorskie i prawa pokrewne

33.

Prawo ubezpieczeniowe

34.

Publiczny obrót instrumentami
finansowymi
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