
	

	

Szkoła	Prawa	Procesowego	Ad	Exemplum	

Repetytorium	Procesowe	
skierowane	do	osób	przygotowujących	się	do	zawodowych	egzaminów	prawniczych	

	[egzamin	radcowski	2016	i	egzamin	adwokacki	2016]	
	

kurs	intensywny	
AD	EFFECTUM	2016	

	
Załącznikami	do	niniejszej	oferty	są	wywieszone	w	systemie	ADEX:	

Ø harmonogram	zajęć	oraz	
Ø regulamin	kursu.	

	

planowany	termin	prowadzenia	Repetytorium	 styczeń	2016	-	marzec	2016	

	
ilość	godzin	Repetytorium	

w	jednostkach	szkoleniowych	Szkoły	po	40	min	

	
min.	82,5	godziny	

	

	
ilość	casusów	

	

	
min.	107	casusów	

	
	

CENA	KURSU	
	

	
1750	PLN	+	VAT	

[cena	za	całość	kursu	przy	jednorazowej	płatności]	
	

RABAT	na	publikacje	
Wydawnictwa	Naukowo-Prawniczego	

AD	EXEMPLUM	

50	%	rabatu	
w	tym	oferta	specjalna	na	skrypty	i	komentarze	
praktyczne	–	materiały	pomocnicze	do	zajęć	

	
indywidualne	
konta	on-line	

	
stały,	nielimitowany	dostęp	w	czasie	trwania	kursu	do:	

→ casusów,	
→ filmów	z	konwersatoriów	[adm,	um,	kar],	
→ rozwiązań	casusów,	
→ prezentacji	i	opracowanych	materiałów,	
→ list	orzeczniczych.		
→ nagrań	konwersatoriów	związanych	z	tematyką	

kursu.	
	

MOŻLIWOŚĆ	ZAKUPU	POSZCZEGÓLNYCH	
BLOKÓW	TEMATYCZNYCH	

W	przypadku	zapisu	na	cały	kurs	prosimy	o	wybranie	z	„listy	kursów”	kursu	AD	EFFECTUM	2016.	
W	przypadku	zakupu	poszczególnych	bloków	prosimy	o	wybór	z	„listy	kursów”	kursu	AD	EFFECTUM	2016	z	opisem	



WYBRANEGO	BLOKU	

blok	CYWILNY	
(w	tym	zasady	konstruowania	opinii	prawnych)	

499	PLN	+	VAT	

blok	UMOWY	 450	PLN	+	VAT	

blok	ADMINISTRACYJNY	 450	PLN	+	VAT	

blok	KARNY	 450	PLN	+	VAT	

blok	ETYKA	(ADW)	 350	PLN	+	VAT	

blok	ETYKA	(RAD)	 350	PLN	+	VAT	

więcej	informacji	na	temat	Repetytorium	dostępnych	jest:	

pod	adresem	mailowym	Sekretariatu:	 adeffectum@adexemplum.com	

pod	telefonami:	 +	48	88	17	17	888	
+	48	88	39	39	388	

bądź	na	stronie	internetowej	Szkoły,	
po	zalogowaniu	do	systemu	informatycznego	Szkoły	–	

ADEX	

	
www.adexemplum.com	

	
w	kwestiach	księgowych:	

	
ksiegowosc@adexemplum.com	

	
	

I.	Szkoła	Prawa	Procesowego	AD	EXEMPLUM	

Szkoła	 Prawa	 Procesowego	 AD	 Exemplum	powstała	 kilka	 lat	 temu	 z	 pasji	 ludzi	 kochających	 proces	 i	 nauczanie,	
lubiących	 dzielić	 się	 swoją	wiedzą	 i	 dyskutować	 godzinami	 o	 prawie…	 Jesteśmy	pasjonatami.	 Każdy	 z	 nas	w	 jakimś	
stopniu	 żyje	 procesem,	 zajmuje	 się	 nim	 na	 co	 dzień,	 realizuje	 się	 w	 nim	 zawodowo.	 Staramy	 się	 tą	 pasją	 dzielić,	
pokazywać	najciekawsze	oblicza	prawa	oraz	nauczać,	jak	praktycznie	i	procesowo	wykorzystywać	zdobytą	już	wiedzę	
prawniczą.	
	
Zrzeszamy	 w	 swoich	 szeregach	 wybitnych	 i	 wyróżniających	 się	 praktyków,	 specjalistów	 w	 swoich	 dziedzinach	 –	
sędziów,	 radców	 prawnych,	 adwokatów,	 prokuratorów	 –	 ludzi,	 którzy	 w	 swoich	 środowiskach	 są	 cenionymi	
fachowcami	 i	 autorytetami.	 Wykładowcy	 Szkoły	 to	 osoby	 o	 szerokiej	 wiedzy	 i	 minimum	 kilkunastoletnim	
doświadczeniu	zawodowym,	a	także	(i	może	przede	wszystkim)	z	ogromnym	talentem	dydaktycznym	i	umiejętnością	
jasnego,	prostego	i	przystępnego	przekazywania	wiedzy.	
	
II.	cel	Repetytorium	

Celem	 repetytorium	 jest	 powtórzenie,	 poszerzenie	 i	 utrwalenie	wiedzy	 oraz	 umiejętności	 z	 zakresu	 konstruowania	
pism	procesowych	i	umów	przeznaczone	dla	prawników	praktyków.	
	
III.	zajęcia	

Zajęcia	dydaktyczne	oferowane	w	ramach	Repetytorium	obejmują:	

Ø konwersatoria,	
Ø ćwiczenia.	

	
Przedstawiony	 podział	 zajęć	 jest	 synergią	 naszego	 doświadczenia,	 wypracowanego	 na	 jego	 podstawie	 systemu	
nauczania	i	technik	utrwalania	wiedzy.	

IV.	WYKŁADOWCY	

Wykładowcami	na	Repetytorium	są	wyłącznie	praktycy	mający	kilkunastoletnie	doświadczenie	zawodowe	[na	ogół	
10-20	 letnie]	 oraz	 umiejętności	 dydaktyczne.	 Wszyscy	 Wykładowcy	 są	 czynni	 zawodowo	 i	 na	 co	 dzień	 wykonują	



czynności	 procesowe	 bądź	 konstruują	 umowy.	 Znacząca	 część	 Wykładowców	 ma	 doświadczenie	 egzaminacyjne	
obejmujące	 tak	 egzaminy	 ministerialne,	 jak	 i	 wcześniejsze	 egzaminy	 korporacyjne	 oraz	 wiedzę	 w	 zakresie	 zasad	
konstruowania	i	rozwiązywania	casusów.	

Wśród	 Wykładowców	 są	 Sędziowie	 Sądów	 Apelacyjnych,	 Okręgowych	 i	 Rejonowych,	 Prokuratorzy	 Prokuratur	
Okręgowych,	doświadczeni	radcowie	prawni	 i	adwokaci,	starsi	radcowie	 i	 radcowie	Prokuratorii	Generalnej	Skarbu	
Państwa,	partnerzy	spółek	prawniczych,	a	także	doktorzy	nauk	prawnych.	

Od	początku	założenia	Szkoły	Kadra	Wykładowców	rozrosła	się	do	grona	około	60	osób.	

Repetytorium	 będzie	 prowadzone	 przez	 najbardziej	 doświadczonych	 i	 najwyżej	 ocenianych	 przez	 Państwa	
Wykładowców	Szkoły.		

V.	organizacja	zajęć	

Kurs	odbędzie	się	w	okresie	styczeń	2016	–	marzec	2016,	w	czterech	blokach	tematycznych.	Proponowane	terminy	
zajęć	zostały	wskazane	w	harmonogramie.	Zastrzega	się	jednak	możliwość	zmiany	proponowanych	terminów	zajęć,	z	
uwagi	na	Państwa	zajęcia	i	kolokwia	oraz	inne	okoliczności	związane	z	przyczynami	niezależnymi	od	Szkoły.	

KONWERSATORIA	

Konwersatoria	pozwalają	na	przybliżenie	Państwu	zasad	konstruowania	poszczególnych	pism	procesowych	i	umów,	
czyli	 przekazanie	 wszystkich	 informacji,	 które	 będą	 niezbędne	 (i	 wymagane)	 w	 dalszej	 części	 Repetytorium	 do	
samodzielnego	rozwiązywania	casusów	 i	konstruowania	na	 ich	podstawie	pism	procesowych.	Proces	edukacyjny	w	
zakresie	 tej	 tematyki	 pogłębiany	 jest	 casusami	 domowymi	 służącymi	 przećwiczeniu	 i	 utrwaleniu	 poszczególnych	
zasad.	Państwa	rozwiązania	casusów	są	poddawane	ocenie	i	weryfikacji,	w	toku	kolejnego	konwersatorium/ćwiczeń	z	
danej	dziedziny.		

Dodatkowo	w	systemie	ADEX	wywieszane	 są	prawidłowe	 rozwiązania	 z	 sugerowaną	 treścią	 zarzutów	 i	wniosków,	
bądź	treścią	klauzul	umownych.	

ĆWICZENIA	

Zajęcia	 ćwiczeniowe	 służą	 omówieniu	 określonych	 instytucji	 prawa	 procesowego	 i	 materialnego	 na	 przykładzie	
analizowanych	casusów	w	formie	akt	sądowych.	Celem	zajęć	ćwiczeniowych	jest	wskazanie		zasad	ustalania	błędów	
popełnionych	przez	sądy	I	instancji,	oceniana	ich	wagi	apelacyjnej	oraz	merytoryczne	rozwiązanie	casusu.	Dodatkowo	
także	 omawiane	 i	 prezentowane	 są	 techniki	 rozwiązywania	 casusów	 egzaminacyjnych.	 Zajęcia	 ćwiczeniowe	 służą	
także	utrwaleniu	prawidłowych	zasad	konstruowania	pism	procesowych.	

Dodatkowo	 w	 systemie	 ADEX	 wywieszane	 są	 prawidłowe	 rozwiązania	 casusów	 omawianych	 na	 zajęciach	
ćwiczeniowych	z	sugerowaną	treścią	zarzutów	i	wniosków,	bądź	treścią	umowy.	

	

VI.	program	merytoryczny	-	casusy	

Przygotowując	 program	 merytoryczny	 Repetytorium	 korzystaliśmy	 z	 wiedzy	 i	 doświadczenia	 naszych	
Wykładowców,	 jak	 i	 z	 umiejętności	 trenerów	 technik	 zapamiętywania	 i	 uczenia	 się.	 Proponujemy	 zatem	 Państwu	
wyłącznie	 praktyczne	 zajęcia,	 oparte	 o	 autorski	 i	 sprawdzony	 system	 nauczania,	 nastawiony	 na	 ćwiczenie	
umiejętności	konstruowania	pism	procesowych	i	umów.	

W	tym	roku	chcemy	zaproponować	Państwu	następujące	materiały	kursowe:	

Ø casusy	w	formie	spreparowanych	akt	sądowych	
(analogiczne	w	swej	formie	do	zadań	egzaminacyjnych),	

Ø casusy	 oparte	 o	 opis	 stanu	 faktycznego	 nastawione	 na	 ćwiczenie	 umiejętności	 konstruowania	 pism	
procesowych,	jak	i	zarzutów	oraz	wniosków	procesowych,	

Ø casusy	 domowe	 nastawione	 na	 praktykowanie	 umiejętności	 konstruowania	 zarzutów	 procesowych,	
wniosków	apelacji	i	skarg,	komparycji	umownych	oraz	klauzul	umownych,	



Ø casusy	domowe	obejmujące	instytucje	prawa	materialnego,	
Ø wzorcowe	rozwiązania	do	wszystkich	powyższych	casusów,	
Ø opracowania	części	instytucji	prawa	procesowego	i	materialnego	

oraz		

Ø rabat	 50%	 na	 kodeksy,	 komentarze	 i	 skrypty	 służące	 do	 samodzielnej	 nauki	 Wydawnictwa	 Naukowo-
Prawniczego	AD	EXEMPLUM.	
	

VII.	konwersatoria	

W	ofercie	Repetytorium	znajdują	konwersatoria	o	następującej	tematyce:	

Ø zasady	konstruowania	pism	procesowych	–	apelacja	cywilna	w	procesie,	
Ø rodzaje	i	zasady	konstruowania	zarzutów	w	apelacji	cywilnej,	
Ø wnioski	apelacji	i	wnioski	apelacyjne	w	apelacji	cywilnej,	
Ø zasady	konstruowania	pism	w	postępowaniu	sądowo-administracyjnym,	
Ø zasady	konstruowania	pism	procesowych	–	apelacja	karna,	
Ø zasady	konstruowania	umów	–	struktura	umowy,	essentialia	i	neutralia	negotii,	
Ø zasady	konstruowania	komparycji	umownych,	w	tym	reprezentacji,	
Ø zasady	reprezentacji	i	odpowiedzialności	Skarbu	Państwa.	

	

VIII.	materiały	szkoleniowe,	materiały	dydaktyczne	w	formie	elektronicznej	 	

Każdy	z	uczestników	Repetytorium	otrzymuje	dostęp	do	materiałów	dydaktycznych:	

Ø w	formie	elektronicznej	na	swoim	indywidualnym	koncie	w	systemie	ADEX,	
[za	pośrednictwem	tego	konta	pobierane	są	także	casusy],		

Ø rabat	na	pozycje	książkowe	i	e-booki	wydawane	przez	Wydawnictwo	Naukowo-Prawnicze	AD	Exemplum	
-	 w	 trakcie	 trwania	 Repetytorium	 Kursanci	 mają	 aktywny	 rabat	 w	 wysokości	 od	 20	 %	 do	 70%	 na	
poszczególne	pozycje.	
	

IX.	konstrukcja	szkolenia	 	

AD	 EFFECTUM	 jest	 intensywnym	 powtórzeniem	 do	 egzaminu	 skierowanym	 do	 osób,	 CHCĄCYCH	 UTRWALIĆ	
POSIADANE	 już	 umiejętności	 i	 wiedzę.	 Repetytorium	 kładzie	 nacisk	 na	 utrwalenie	 umiejętności	 samodzielnego	
konstruowania	pism	procesowych	i	pracy	z	aktami.	Zajęcia	odbywają	się	w	weekendy.	

Każdy	 z	 bloków	 ćwiczeniowych	 poprzedzony	 jest	 konwersatorium	 z	 danego	 przedmiotu,	 którego	 celem	 jest	
przybliżenie	 i	 usystematyzowanie	wiedzy	 dotyczącej	 zasad	 konstruowania	 poszczególnych	 pism	procesowych	 oraz	
konstruowania	zarzutów	i	wniosków,	jak	i	klauzul	umownych.	

W	 toku	 zajęć	 ćwiczeniowych	 omawiane	 są	 zasady	 rozwiązywania	 casusów	 oraz	metodologia	 sporządzania	 danego	
pisma	procesowego	bądź	umowy.	Przed	każdymi	zajęciami	ćwiczeniowymi	udostępniamy	Państwu	casusy,	do	których	
samodzielnie	musicie	Państwo	skonstruować	odpowiednie	pismo	procesowe.	

X.	system	informatyczny	ADEX	

Realizacja	 programu	 Repetytorium	 oparta	 jest	 na	 systemie	 informatycznym	 ADEX,	 w	 którym	 każdy	 z	 Państwa	
samodzielnie	tworzy	swoje	konto	nadając	mu	indywidualny	login	i	hasło	(niewidoczne	dla	Szkoły).	W	systemie	tym	
znajdują	 się	 prezentacje,	 casusy	 oraz	 ich	 opracowania,	 pozostałe	materiały	 dydaktyczne,	 harmonogram	 zajęć	 oraz	
wszelkie	użyteczne	informacje.	Konto	to	służy	także	do	komunikacji	z	Państwem	i	przekazywania	wszelkich	ważnych	i	
pilnych	informacji	organizacyjnych	bądź	merytorycznych.	

System	 ADEX	 daje	 także	 możliwość	 anonimowego	 dokonywania	 oceny	 poziomu	 zajęć,	 która	 jest	 widoczna	 dla	
Wykładowcy	 prowadzącego	 zajęcia,	 jak	 i	 dla	 administracji	 Szkoły.	 Prosimy	 zatem	 o	 korzystanie	 z	 tego	 sposobu	
wyrażania	 własnych	 opinii	 (bądź	 do	 przekazywania	 ich	 mailowo),	 ponieważ	 Państwa	 uwagi	 pozwalają	 nam	 na	
nieustanne	podnoszenie	poziomu	zajęć	i	dopasowywanie	się	do	Państwa	potrzeb.	



XI.	kontakt	

Sekretariat	kursu	 adeffectum@adexemplum.com	

telefony	 +48	88	17	17	888	
+	48	88	39	39	388	

	

XII.	dane	fakturowe	

Płatności	prosimy	dokonywać	na	poniższe	dane:	

nr	konta:	 91	1140	2004	0000	3102	3326	5537	

dane	do	przelewu:	 Agata	Rewerska	
Szkoła	Prawa	Procesowego	

Ad	Exemplum	

Faktury:	 Faktura	automatycznie	wystawiana	jest	na	dane	wskazane	w	
systemie	podczas	rejestracji.	W	przypadku	zmiany	danych	do	
faktury	prosimy	uprzejmie	o	kontakt	z	Działem	Księgowości.	

Tytułem	faktury	jest:	

SZKOLENIE	Z	PRAWA	PROCESOWEGO	
W	 przypadku	 wpłaty	 przez	 innego	 płatnika	 niż	 Kursant	
prosimy	o	dodanie	w	tytule	imienia	i	nazwiska	Kursanta	

	

XIII.	zapisy	na	Repetytorium	 	

Zapisy	na	Repetytorium	prowadzone	są	w	systemie	internetowym	ADEX,	przez	stronę	Szkoły	www.adexemplum.com		

W	celu	zapisania	się	na	repetytorium	prosimy	o	wybranie	okna	„1	AD	EFFECTUM	2016”	lub	„1	AD	EFFECTUM	2016	-
dany	BLOK”		i	naciśnięcie	ikony	„ZAPISZ	SIĘ”	znajdującej	się	w	końcowej	części	zamieszczonej	na	stronie	oferty.	

Osoby	 posiadające	 indywidualne	 konta	 w	 systemie	 ADEX,	 w	 celu	 zapisania	 na	 Repetytorium,	 proszone	 są	 o	
zalogowanie	się	na	swoje	konto,	a	następnie	rozwinięcie	zakładki	po	lewej	stronie	DOSTĘPNE	KURSY	i	wybranie	krsu		
„1	AD	EFFECTUM	2016”	lub	„1	AD	EFFECTUM	2016-dany	BLOK”.	

XIV.	okres	szkolenia	 	

Szkolenie	zaplanowane	jest	na	okres	styczeń	-	marzec	2016.	
W	 chwili	 obecnej	 planujemy	 1	 grupę	 kursu	 –	 w	 przypadku	większej	 ilości	 chętnych	 będziemy	 aktywować	 kolejne	
grupy	starając	się	zachować	wskazane	poniżej	terminy	zajęć.	

UWAGA:	
Poszczególne	 zajęcia	 są	 czasami	 przedłużane	 –	 naszym	 celem	 jest	 bowiem	 omówienie	 materiału	 w	 całości,	 a	 to	
uzależnione	jest	od	Państwa	aktywności	na	zajęciach.	W	konsekwencji	tego	gwarantujemy	85	godzin	szkoleniowych	
zajęć,	co	niejednokrotnie	rozrasta	się	o	kolejne	10-12	godzin	szkoleniowych.	
	
Zastrzega	się	możliwość	zmiany	kolejności	bloków	oraz	terminów	zajęć	w	poszczególnych	grupach.	
	
	
XV.	bloki	 	

	
	

BLOK	KARNY	



I	zajęcia	 16	I	2016	 3h	
4,5	jednostki	

I	konwersatorium	
[20	casusów	–	opis	stanu	faktycznego]	

II	zajęcia	 16	I	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

I	karne	
[casus	na	aktach]	

III	zajęcia	 16	I	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

II	karne	
[casus	na	aktach]	

IV	zajęcia	 17	I	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

II	konwersatorium	
omówienie	mini	casusów	

V	zajęcia	 17	I	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

III	karne	
[casus	na	aktach]	

VI	zajęcia	 17	I	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

IV	karne	
[casus	na	aktach]	

VII	zajęcia	 17	I	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

V	karne	
[casus	na	aktach]	

	
razem	12	H	-	18	jednostek	

	
	

CENA	BLOKU:	450	PLN	+	VAT	
czyli	razem	553,	50	PLN	

	
	
	
	

BLOK	UMOWY	

I	zajęcia	 27	II	2016	 3h	
4,5	jednostki	

I	konwersatorium	
[20	casusów	–	opis	stanu	faktycznego]	

II	zajęcia	 27	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

I	umowy	
[casus	na	aktach]	

III	zajęcia	 27	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

II	umowy	
[casus	na	aktach]	

IV	zajęcia	 28	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

II	konwersatorium		
omówienie	mini	casusów	

V	zajęcia	 28	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

III	umowy	
[casus	na	aktach]	

VI	zajęcia	 28	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

IV	umowy	
[casus	na	aktach]	

VII	zajęcia	 28	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

V	umowy	
[casus	na	aktach]	

	
razem	12	H	-	18	jednostek	

	
	

CENA	BLOKU:	450	PLN	+	VAT	
czyli	razem	553,50	PLN	

	
	
	
	

BLOK	CYWILNY	

I	zajęcia	 20	II	2016	 3h	
4,5	jednostki	

konwersatorium	I	
[20	casusów	–	opis	stanu	faktycznego]	

II	zajęcia	 20	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

I	cywilne	
[casus	na	aktach]	

III	zajęcia	 20	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

II	cywilne	
[casus	na	aktach]	

IV	zajęcia	 21	II	2016	 1	h	
2,25	jednostki	

konwersatorium	II	
	



V	zajęcia	 21	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

konwersatorium	III	
omówienie	mini	casusów	

VI	zajęcia	 21	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

III	cywilne	
[casus	na	aktach]	

VII	zajęcia	 21	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

IV	cywilne	
[casus	na	aktach]	

VIII	zajęcia	 21	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

V	cywilne	
[casus	na	aktach]	

	
razem	13	H	–	19,5	jednostek	

	
	

CENA	BLOKU:	499	PLN	+	VAT	
czyli	razem		613,77	PLN	

	

	

	 	 BLOK	ADMINISTRACYJNY	

I	zajęcia	 30	I	2016	 3h	
4,5	jednostki	

I	konwersatorium	
[20	casusów	–	opis	stanu	faktycznego]	

II	zajęcia	 30	I	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

I	administracyjne	
[casus	na	aktach]	

III	zajęcia	 30	I	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

II	administracyjne	
[casus	na	aktach]	

IV	zajęcia	 31	I	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

II	konwersatorium	
omówienie	mini	casusów	

V	zajęcia	 31	I	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

III	administracyjne	
[casus	na	aktach] 	

VI	zajęcia	 31	I	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

IV	administracyjne	
[casus	na	aktach]	

VII	zajęcia	 31	I	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	

V	administracyjne	
[casus	na	aktach]	

	
razem	12	H	-	18	jednostek	

	
	

CENA	BLOKU:	450	PLN	+	VAT	
czyli	razem	553,50	PLN	

	

	

ETYKA	RADCOWSKA	

I	zajęcia	 13	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	 ĆWICZENIA	

II	zajęcia	 13	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	 ĆWICZENIA	

III	zajęcia	 13	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	 ĆWICZENIA	

IV	zajęcia	 13	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	 ĆWICZENIA	

	
razem	6	H	-	9	jednostek	
7	casusów	do	domu	

	
	

CENA	BLOKU:	350	PLN	+	VAT	



czyli	razem		430,	50	PLN	
	

	

ETYKA	ADWOKACKA	

I	zajęcia	 14	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	 ĆWICZENIA	

II	zajęcia	 14	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	 ĆWICZENIA	

III	zajęcia	 14	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	 ĆWICZENIA	

IV	zajęcia	 14	II	2016	 1,5h	
2,25	jednostki	 ĆWICZENIA	

	
razem	6	H	-	9	jednostek	
7	casusów	do	domu	

	
	

CENA	BLOKU:	350	PLN	+	VAT	
czyli	razem		430,	50	PLN	

	

	

	


