HARMONOGRAM ZJAZDÓW I PRAKTYK APLIKANTÓW APLIKACJI PROKURATORSKIEJ
VII ROCZNIKA na rok 2019
Zjazd
XIX zjazd
17-21.12.2018

XX zjazd
21-25.01.2019

Oznaczenie
praktyki
19.

XXIII zjazd
6-10.05.2019

24.12.2018 18.01.2019
(4 tyg.)

Miejsce odbywania praktyki
prokuratura okręgowa
- wydział nadzoru nad
postępowaniem
przygotowawczym

28.01 – 15.02.2019
(3 tyg.)

prokuratura okręgowa
- wydział zajmujący się
sprawami z zakresu
postępowania
administracyjnego

21. 1

25.02-8.03.2019
(2 tyg.)

prokuratura okręgowa
- wydział zajmujący się
sprawami z zakresu
postępowania
administracyjnego

21.2

11-22.03.2019
2 (tyg.)

wojewódzki sąd
administracyjny1

20.

XXI zjazd
18-22.02.2019

XXII zjazd
25-29.03.2019

Okres praktyki

22.

23.1

1.04 – 2.05.2019
(5 tyg.)

13 -24.05.2019
(2 tyg.)

prokuratura okręgowa
- wydział zajmujący się
sprawami z zakresu
postępowania cywilnego

prokuratura rejonowa
- referat do spraw cywilnych

1

Cel praktyki, przedmiot sprawdzianu
Celem praktyki jest utrwalenie umiejętności sporządzania projektu wniosku o pomoc
prawną z zagranicą oraz zapoznanie aplikantów z metodyką postępowania karnego w
stosunkach międzynarodowych.
Celem praktyki jest nabycie umiejętności w opracowywaniu projektów wniosku o wszczęcie
postępowania administracyjnego, zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych.
Nadto celem praktyki jest zapoznanie aplikantów z czynnościami podejmowanymi przez
prokuratorów, którym powierzono zadania z zakresu prawa administracyjnego, ze
szczególnym uwzględnieniem działań w sprawach, w których prokurator sporządzał
sprzeciw od ostatecznej decyzji administracyjnej - metodyka postępowania. Utrwalanie
umiejętności sporządzania sprzeciwów.

Celem praktyki jest zapoznanie aplikantów z czynnościami podejmowanymi przez
prokuratorów, którym powierzono zadania z zakresu prawa administracyjnego, ze
szczególnym uwzględnieniem działań w sprawach, w których prokurator sporządzał skargę
do wojewódzkiego sądu administracyjnego - metodyka postępowania oraz uczestniczenie
w rozprawach wojewódzkiego sądu administracyjnego. Utrwalanie umiejętności
sporządzania skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Celem praktyki jest zapoznanie aplikantów z czynnościami podejmowanymi przez
prokuratorów, którym powierzono zadania z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym
uwzględnieniem działań w sprawach, w których prokurator wytaczał powództwo oraz
sporządzał środki odwoławcze. Metodyka sporządzania tego rodzaju pism, w tym
utrwalanie umiejętności opracowywania projektu apelacji od orzeczenia w sprawie
cywilnej.

Celem praktyki jest zapoznanie aplikantów z czynnościami podejmowanymi przez
prokuratora w zakresie powierzonych mu zadań objętych tematyką zjazdu oraz nabycie
praktycznej umiejętności sporządzania wniosku o ubezwłasnowolnienie, a także innych
wniosków z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (w tym metodyka sporządzania
wniosków).

Praktyka organizowana przez KSSiP

23.2

27-31.05.2019
(1 tyg.)

prokuratura okręgowa
- wydział zajmujący się
sprawami z zakresu
postępowania cywilnego

24.1

10-21.06.2019
(2 tyg.)

prokuratura rejonowa
- referat do spraw cywilnych
Celem praktyki jest udział aplikanta w czynnościach o charakterze pozakarnym
podejmowanych w sprawach objętych tematyką zjazdu oraz utrwalenie umiejętności
sporządzania pozwów prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa
rodzinnego. Nadto celem praktyki jest udział aplikanta w czynnościach postępowania
przygotowawczego podejmowanych w sprawach objętych tematyką zjazdu, prowadzonych
w prokuraturach regionalnych lub w prokuraturach okręgowych.

XXIV zjazd
3-7.06.2019

24.2

XXV zjazd
15-19.07.2019

XXVI zjazd
19-23.08.2019

25.

24.06-12.07.2019
(3 tyg.)

22.07-16.08.2019
(4 tyg.)

prokuratura regionalna
lub
prokuratura okręgowa
- wydziały zajmujące się
przestępczością gospodarczą
.

prokuratura rejonowa

Celem praktyki jest utrwalanie umiejętności sporządzania projektu decyzji merytorycznej
kończącej postępowanie przygotowawcze w oparciu o kazus dotyczący odpowiedzialności
karnej w sprawach o wybrane przestępstwa gospodarcze, przygotowanie aplikanta do zajęć
repetytoryjnych na ostatnim zjeździe oraz ćwiczenia w sporządzaniu projektów pism
procesowych przewidzianych w toku egzaminu prokuratorskiego.

Repetytoria, spotkanie z przedstawicielem Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

