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Szanowni Państwo,
niniejsza publikacja stanowi kompendium materiału z zakresu prawa i postępowania cywilnego omawianego w ramach zajęć obowiązkowych na aplikacji adwokackiej. Jest efektem
wielomiesięcznej pracy wielu autorów – głównie adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej
w Gdańsku – prowadzących zajęcia szkoleniowe z aplikantami. Zakres merytoryczny oparto
na ramowym programie szkolenia uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką.
Założeniem „Podręcznika dla aplikantów” jest przekazanie Czytelnikom wiedzy praktycznej, możliwej do wykorzystania zarówno w codziennej pracy w kancelarii, jak i w praktyce
sądowej. Z tego też względu poszczególne zagadnienia omawiane są na przykładach, popartych wzorami i orzecznictwem oraz komentarzami autorów-praktyków. Na łamach niniejszej
publikacji przedstawiciele palestry dzielą się swoim know-how z młodszymi kolegami, z tego
też względu język podręcznika bywa niekiedy mniej formalny.
Na zakres merytoryczny opracowania składają się zagadnienia z materialnego i procesowego
prawa cywilnego. Podręcznik dzieli się na sześć części. W pierwszej z nich opracowane zostały
ogólne zasady rządzące postępowaniem cywilnym, w tym kwestie kosztów sądowych oraz
alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Następnie autorzy omawiają pisma procesowe
składane w toku postępowania przed sądem I instancji – zarówno w postępowaniu procesowym, jak i nieprocesowym. Istotnym walorem tego fragmentu jest opracowanie w oparciu o wzory wraz z komentarzami. W części trzeciej analizie zostało poddane postępowanie
dowodowe. W dalszej kolejności omówiono rozstrzygnięcia sądu w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Część V podręcznika traktuje o środkach zaskarżenia w postępowaniu cywilnym – zwyczajnych i nadzwyczajnych. Rozważania o postępowaniu zabezpieczającym oraz
egzekucyjnym zawarte są w ostatniej części podręcznika.
Niewątpliwym zaszczytem dla autorów jest objęcie całej serii „Podręcznika dla Aplikantów”,
w tym również niniejszej części, patronatem Ośrodka Badań Adwokatury. Powyższe utwierdza autorów w przekonaniu o słuszności podjętego przez nich trudu opracowania przedmiotowej publikacji.
Autorzy mają nadzieję, że niniejsze opracowanie posłuży Czytelnikom jako uzupełniające źródło wiedzy z zakresu prawa cywilnego, które może być przydatne w szeroko pojętej
pracy zawodowej – w czasie trwania aplikacji, podczas nauki do egzaminu zawodowego oraz
w codziennej pracy zawodowego pełnomocnika.
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