Wstęp
Drogi Czytelniku,
książka, którą trzymasz w rękach – pierwszy z trzech tomów, stanowi odpowiedź na
zapotrzebowanie dostrzeżone przez grono autorów. Ich osobiste doświadczenia warunkowane okresem nauki do aplikacji i jej odbywania, szkolenia aplikantów oraz
prowadzenia zajęć ze studentami stały się przyczyną przygotowania testów i kazusów przygotowujących do aplikacji.
Przyjęty model naboru i szkolenia aplikantów zdeterminował strukturę książki.
Autorzy opracowali testy wraz z odpowiedziami do nich oraz kazusy. Testy opierają
się na brzmieniu przepisów. Po zmianach z marca 2018 r. przyjęto jednolitą strukturę
testów – trzy warianty odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Pytania często nie odpowiadają dosłownemu brzmieniu przepisu, ale stanowią ich modyfikację, np. zadane są od końca, dotyczą tylko części wielozdaniowego przepisu.
Odpowiedzi do testów skonstruowane są na zasadzie: numer pytania, odpowiedź,
podstawa prawna. W ten sposób każdy ma możliwość szybkiej weryfikacji udzielonej odpowiedzi, ale również odniesienia się do przepisu źródłowego. Konstrukcja
książki nie „kusi” podglądaniem prawidłowej odpowiedzi, gdyż te znajdują się na
końcu każdego z testów.
Książka służyć ma przygotowaniu do aplikacji. Nie ma więc polegać wyłącznie
na przygotowaniu do zdania testu (pamiętając, że część praktyczna jest obowiązkowym składnikiem egzaminu wstępnego do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury). Przygotowanie do aplikacji to także nabycie umiejętności praktycznego
rozwiązywania problemów. Dlatego też niezbędne staje się podejmowanie prób rozwiązywania zadań problemowych. Kazusy znajdują swoje źródło w orzecznictwie.
Niejednokrotnie należy skorzystać z kilku orzeczeń celem określenia linii orzeczniczej służącej rozwiązaniu problemu. Co istotne, autorzy nie podają rozwiązania
kazusów. Nie pozostawiamy Cię jednak Czytelniku z przedstawionym problemem.
Wskazując na podstawy prawne, literaturę oraz orzecznictwo wyznaczamy Ci obszar, który powinieneś zgłębić, aby móc prawidłowo ocenić stan faktyczny. Dlatego
też pytaniami pod kazusem wprowadzamy Cię najpierw ogólnie w zagadnienie, celem przypomnienia podstawowych konstrukcji normatywnych i doktrynalnych, byś
w reszcie mógł przystąpić do zadania praktycznego. Ostatnie z poleceń nakazuje
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bowiem przygotować projekt pisma procesowego, orzeczenia lub opinii prawnej.
W ten też sposób zdobywasz kolejne szlify w stosowaniu prawa.
Niniejsza publikacja uwzględnia najnowsze wykazy aktów prawnych obowiązujących na egzaminy wstępne na aplikację adwokacką i radcowską, komorniczą oraz
notarialną opublikowane 11.4.2018 r.
Żywimy nadzieję, że razem z Nami uda Ci się, Drogi Czytelniku, gruntownie powtórzyć zdobytą wiedzą i przygotować się do egzaminów wstępnych lub powtórzyć
wiedzę przed kolokwium lub egzaminem. Liczymy, że zadania praktyczne pomogą
wdrażać się w stosowanie prawa i podnieść Twoje kompetencje w tym obszarze.
Autorzy
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