KRAJOWA SZKOŁA
SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
Kraków, 7 grudnia 2018 roku.

OSA- II.420.25.2018

Dot. praktyk aplikantów VII rocznika aplikacji sędziowskiej po XIX zjeździe

Do
patronów praktyk
oraz patronów koordynatorów
aplikantów aplikacji sędziowskiej

W oparciu o § 5 zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
w Krakowie Nr 131/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad odbywania
praktyki przez aplikantów aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej oraz ogólnej uprzejmie przedstawiam
szczegółowy zakres tematyczny, który winien być przedmiotem praktyk aplikantów aplikacji
sędziowskiej odbywanych w terminie od 24 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 2019 r., po XIX zjeździe
aplikacji sędziowskiej, który odbędzie się w dniach 17-21 grudnia 2018 r.
Założeniem praktyki co do zasady jest zaznajomienie aplikantów z czynnościami i metodyką
pracy sędziego oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej i znajomości
orzecznictwa. Praktyka winna utrwalać wiedzę, zdobytą podczas bezpośrednio poprzedzających ją
zajęć seminaryjnych w ramach zjazdu.

Zgodnie z programem aplikacji sędziowskiej po XIX zjeździe aplikanci mają odbyć praktyki w
wydziałach cywilnych pierwszej instancji sądów okręgowych.
Patron praktyki oraz patron koordynator powinni przy pracy z aplikantami poświęcić szczególną
uwagę następującym zagadnieniom prawa materialnego :

 roszczeniom majątkowym i niemajątkowym,
 ochronie dóbr osobistych,
 prawu prasowemu
 zaskarżaniu do sądu uchwał wspólnot mieszkaniowych i organów spółdzielni (sprawy o
uchylenie, ustalenie nieistnienia lub stwierdzenia nieważności uchwał wspólnot mieszkaniowych
i organów spółdzielni).
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poświęcić szczególną uwagę następującym zagadnieniom prawa procesowego:


rodzajom powództw:

 powództwa o świadczenie pieniężne i niepieniężne,
 powództwa o ukształtowanie prawa,
 powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa ( w tym
pojęcie interesu prawnego )
 powództwa o ochronę posiadania,
 powództwa przeciwegzekucyjne


rodzajom powództw o świadczenie (powództwa ewentualne, alternatywne, facultas
alternativa),



współuczestnictwu procesowemu w sprawach o ochronę praw niemajątkowych (np. w
sporach prasowych);



zwolnieniu od kosztów sądowych.

Szczególną uwagę należy również poświęcić zagadnieniu i postępowaniu o udzielenie
zabezpieczenia (ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia roszczeń niemajątkowych), w tym trybom rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia, przesłankom zabezpieczenia roszczeń,
sposobom zabezpieczenia (zarówno roszczenia pieniężne, jak i inne wypadki zabezpieczenia) oraz
upadkowi zabezpieczenia.

W związku z powyższym zaleca się, aby aplikanci w trakcie praktyk zapoznawali się z
konkretnymi sprawami dotyczącymi zagadnień z wyżej wymienionego zakresu, aby zostało im
zapewnione uczestnictwo w przygotowywaniu projektów orzeczeń i uzasadnień z zakresu powołanej
tematyki, a także uczestnictwo w rozprawach, a nadto aby powierzano im jak największą liczbę
czynności, mających na celu utrwalenie ich wiedzy teoretycznej i doskonalenie ich umiejętności
praktycznych w tym zakresie.

Uprzejmie informuję, że przedmiotem sprawdzianu, który aplikanci będą pisać po zakończeniu
praktyk (tj. w dniu 21 stycznia 2019 r.), będzie rozpoznanie – na podstawie spreparowanych akt –
wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o ochronę praw niemajątkowych tj. sporządzenie
projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem w tym zakresie, co oznacza, iż koniecznym jest
zwrócenie szczególnej uwagi na nabycie przez aplikantów praktycznej umiejętności samodzielnego
rozpoznawania wniosków o udzielenie zabezpieczenia oraz prawidłowego formułowania orzeczeń wraz
z uzasadnieniem w tym przedmiocie.
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