HARMONOGRAM ZJAZDÓW I PRAKTYK APLIKANTÓW APLIKACJI PROKURATORSKIEJ
XI ROCZNIKA na 2021 r.
Zjazd

Oznaczenie
praktyki

IX zjazd

9.

X zjazd
11-15.01.2021 r.
(zjazd prowadzony
zdalnie)

XI zjazd
8-12.02.2021 r.
(zjazd prowadzony
stacjonarnie)

XII zjazd
8-12.03.2021 r.
(zjazd prowadzony
zdalnie)

Okres praktyki

Miejsce odbywania
praktyki

21.12.2020 - 8.01.2021 r.
(3 tyg.)

prokuratura rejonowa

10.

18.01 - 5.02.2021 r.
(3 tyg.)

prokuratura rejonowa

11.1

15 - 26.02.2021 r.
(2 tyg.)

prokuratura rejonowa

11.2

1 - 5.03.2021 r.
(1 tydz.)

laboratoria KWP

12.1

15 - 26.03.2021 r.
(2 tyg.)

sąd rejonowy - wydział
karny

12.2

29.03 - 9.04.2021 r.
(2 tyg.)

prokuratura rejonowa

Cel praktyki
Celem praktyki jest w szczególności utrwalenie umiejętności sporządzania
postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego i o jego zawieszeniu,
a także wniosku o umorzenie postępowania i zastosowanie środków
zabezpieczających.

Celem praktyki jest utrwalenie umiejętności sporządzania aktu oskarżenia
i wniosku o warunkowe umorzenie postępowania.

Celem praktyki jest zapoznanie aplikantów z przeprowadzaniem czynności oględzin
na miejscu zdarzenia, z oględzinami rzeczy i z dokumentowaniem tych czynności,
utrwalenie umiejętności formułowania pytań do biegłych z wybranej dziedziny
kryminalistyki, a także poznanie metod i możliwości badawczych poszczególnych
pracowni laboratorium kryminalistycznego.

Celem praktyki jest zapoznanie aplikantów z zasadami sądowej kontroli
rozstrzygnięć prokuratora kończących postępowanie przygotowawcze oraz
utrwalenie umiejętności przygotowania wystąpienia prokuratora na posiedzeniu
sądu w przedmiocie zażalenia na postanowienie prokuratora kończące
postępowanie przygotowawcze.

XIII zjazd
12-16.04.2021 r.
(zjazd prowadzony
stacjonarnie)
XIV zjazd
10-14.05.2021 r.
(zjazd prowadzony
zdalnie)

XV zjazd
7-11.06.2021 r.
(zjazd prowadzony
stacjonarnie)

XVI zjazd
28.062.07.2021 r.
(zjazd prowadzony
stacjonarnie)

prokuratura rejonowa

Celem praktyki jest zapoznanie z zasadami procesowego zabezpieczania
i wykorzystywania dokumentacji medyczno-sądowej, powoływania biegłych
z zakresu medycyny sądowej oraz oceny ich opinii pod kątem podjęcia decyzji
kończącej postępowanie przygotowawcze. Wskazany udział w sądowo-lekarskiej
sekcji zwłok i w oględzinach zwłok na miejscu ich ujawnienia.

14.

17.05 - 4.06.2021 r.
(3 tyg.)

prokuratura rejonowa

Celem praktyki jest utrwalenie umiejętności sporządzania wniosków i pism
procesowych prokuratora, jako reakcji na zmianę sytuacji procesowej w toku
postepowania sądowego. Aplikanci winni brać udział w rozprawach i posiedzeniach
przed sądem I instancji (również w charakterze oskarżyciela).

15.

14 - 25.06.2021 r.
(2 tyg.)

sąd rejonowy - wydział
karny

Celem praktyki jest utrwalenie umiejętności związanych z udziałem w rozprawach
przed sądem I instancji.

16.1

5 - 16.07.2021 r.
(2 tyg.)

prokuratura rejonowa

13.

19.04 - 7.05.2021 r.
(3 tyg.)

16.2

19 - 30.07.2021 r.
(2 tyg.)

sąd okręgowy wydział karny
odwoławczy

Celem praktyki jest sporządzanie projektów środków odwoławczych, zapoznanie
aplikantów z czynnościami prokuratora w postępowaniu odwoławczym, a także
udział w rozprawach odwoławczych.

URLOP 31.07 - 29.08.2021 r.

XVII zjazd
30.083.09.2021 r.
(zjazd prowadzony
stacjonarnie)

17.

6.09 - 1.10.2021 r.
(4 tyg.)

Prokuratura okręgowa
– wydział lub dział
sądowy – w tym udział
w posiedzeniu sądu
penitencjarnego na
terenie zakładu
karnego lub aresztu
śledczego oraz odbycie
co najmniej jednego
dnia praktyki
w zakładzie karnym
lub areszcie śledczym

Celem praktyki jest zapoznanie się z problematyką sporządzania kasacji
i odpowiedzi na kasację, utrwalenie umiejętności sporządzania zażalenia na
postanowienia o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności, o udzieleniu
przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności oraz o warunkowym
przedterminowym zwolnieniu, a nadto zapoznanie aplikantów z metodyką udziału
prokuratora w postępowaniach objętych tematyką zjazdu.

XVIII zjazd
4-8.10.2021 r.
(zjazd prowadzony
stacjonarnie)
XIX zjazd
2-5.11.2021 r.
(zjazd prowadzony
zdalnie)

18.

19.

20.1
XX zjazd
6-10.12.2021 r.
(zjazd prowadzony
zdalnie)
20.2

11.10 - 29.10.2021 r.
(3 tyg.)

prokuratura rejonowa

Celem praktyki jest utrwalenie umiejętności oceny wyroku łącznego i sporządzania
apelacji od takiego wyroku.

8.11 - 3.12.2021 r.
(4 tyg.)

prokuratura okręgowa
- komórka
organizacyjna lub
stanowisko pracy
realizujące zadania
w zakresie obrotu
prawnego z zagranicą

Celem praktyki jest utrwalenie umiejętności sporządzania wniosku
o międzynarodową pomoc prawną i innych pism procesowych kierowanych
w obrocie prawnym z zagranicą oraz zapoznanie aplikantów z metodyką
postępowania karnego w stosunkach międzynarodowych.

13 - 24.12.2021 r.
(2 tyg.)

prokuratura rejonowa
(prokuratorzy
wykonujący zadania
z zakresu prawa
cywilnego)

Celem praktyki jest zapoznanie aplikantów z czynnościami z zakresu prawa
cywilnego podejmowanymi przez prokuratorów - ze szczególnym uwzględnieniem
działań w sprawach, w których prokurator wytaczał powództwo. Sporządzanie
tego rodzaju pism. Prowadzenie czynności wyjaśniających oraz gromadzenie
niezbędnych dowodów w celu wykazania istnienia przesłanek materialnoprawnych do wytoczenia powództwa. Wykorzystywanie materiałów dowodowych
zebranych w sprawach karnych do działań na odcinku cywilnym.

sąd rejonowy - wydział
cywilny procesowy

Celem praktyk jest zaznajomienie aplikantów z czynnościami i metodyką pracy
sędziego pod kątem ugruntowania wiedzy zdobytej podczas zjazdu.

27 - 31.12.2021 r.
(1 tydz.)

