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Wstęp

Drogi Czytelniku, 
niniejsza publikacja stanowi drugi z trzech tomów wydanych w serii „Przygotowa-
nie do aplikacji prawniczych” i ma służyć jako podręcznik dla studentów i absol-
wentów prawa przygotowujących się do przystąpienia do egzaminów wstępnych na 
aplikacje: adwokacką, radcowską, komorniczą, notarialną, prokuratorską i sędziow-
ską. W tomie II przedstawiono zagadnienia z zakresu prawa cywilnego materialnego 
i procesowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego 
i handlowego. Autorami publikacji są nauczyciele akademiccy doświadczeni w za-
kresie praktyki stosowania prawa.

W tomie II zachowano przyjętą w pozostałych publikacjach tej serii strukturę, 
zdeterminowaną modelem naboru na aplikacje prawnicze. Autorzy opracowali ka-
zusy oraz testy z odpowiedziami.

Pytania testowe opierają się na brzmieniu przepisów, a spośród trzech warian-
tów odpowiedzi tylko jeden jest właściwy. Prawidłowa jest ta odpowiedź, która 
w połączeniu z treścią pytania tworzy – w świetle obowiązującego prawa – zdanie 
prawdziwe. Tabele z poprawnymi odpowiedziami do testów umieszczono na końcu 
rozdziału, a przy każdej z nich podano podstawę prawną.

Kazusy bazują na zagadnieniach poruszanych w doktrynie i orzecznictwie. Nie-
jednokrotnie opierają się one także na doświadczeniach samych autorów i odnoszą 
się do problemów prawnych, z którymi spotkali się w swojej praktyce zawodowej. 
Podręcznik, zamiast przedstawiać gotowe rozwiązania kazusów, podaje właściwe 
podstawy prawne, źródła z piśmiennictwa i przede wszystkim orzeczenia zawiera-
jące omówienie i rozstrzygnięcie problemów poruszanych w kazusach. Konstrukcja 
taka ma skłonić czytelnika do samodzielnego ich rozwiązania, choć precyzyjnie do-
brane źródła zdecydowanie zadanie to ułatwiają. Dodatkowym walorem jest sformu-
łowanie pytań do kazusów, co pozwala na strukturalne prześledzenie problematyzo-
wanego zagadnienia. Ostatnie z pytań kazusowych ma najczęściej formę polecenia 
sporządzenia konkretnego pisma lub opinii prawnej. Pozwala to na zachowanie 
praktycznego wymiaru przygotowania do egzaminu wstępnego.

W publikacji uwzględniono najnowsze wykazy aktów prawnych obowiązujących 
na egzaminach wstępnych na aplikację adwokacką i radcowską, komorniczą oraz 
notarialną, opublikowane przez Ministra Sprawiedliwości 11.4.2018 r., jak również 
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aplikację prokuratorską i sędziowską, wynikające z załącznika do komunikatu Dy-
rektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z 18.7.2018 r.

Książka uwzględnia stan prawny na 14.3.2019 r.
Autorzy żywią szczerą nadzieję, że niniejsza publikacja pozwoli na gruntowne 

i skuteczne przygotowanie się do egzaminu wstępnego.
 Zatem do pracy!
 Autorzy


