
Zasady punktacji kolokwium z postępowania cywilnego  
I rok aplikacji radcowskiej 

28.09.2018r. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Lp. Element projektu podlegające ocenie 
Maksymalna 

punktacja 
Otrzymana punktacja 

1 Sprawdz. 2 Sprawdz. 

Część ogólna razem 0-10 pkt w tym : 
Spełnianie przez apelację wymogów formalnych (art. 126 k.p.c. i art. 368 k.p.c.) przy czym: 

1.  

aplikant otrzymuje ocenę niedostateczną (bez względu na 
uzyskaną ogółem liczbę punktów) jeżeli podjął błędną decyzję  
o zredagowaniu opinii o braku podstaw do wniesienia apelacji 
(podczas, gdy kazus „kwalifikuje się” do wywiedzenia apelacji), 

 

  

2.  

aplikant otrzymuje w ramach tego kryterium 2 punkty jeżeli podjął 
prawidłową decyzję o wywiedzeniu apelacji, apelacja spełnia co do 
zasady wymogi formalne (art. 126 k.p.c. i art. 368 k.p.c.), lecz 
został wskazany w jej treści więcej aniżeli jeden oczywiście błędny 
zarzut np. wskazanie naruszenia przepisu, który nie został 
naruszony, 

2 

  

3.  

aplikant otrzymuje w ramach tego kryterium 4 punkty jeżeli podjął 
prawidłową decyzję o wywiedzeniu apelacji, apelacja spełnia co do 
zasady wymogi formalne (art. 126 k.p.c. i art. 368 k.p.c.), lecz 
został wskazany w jej treści jeden oczywiście błędny zarzut np. 
wskazanie naruszenia przepisu, który nie został naruszony, 

4 

  

4.  

aplikant otrzymuje w ramach tego kryterium 6 punktów jeżeli 
podjął prawidłową decyzję o wywiedzeniu apelacji, apelacja 
spełnia co do zasady wymogi formalne (art. 126 k.p.c. i art. 368 
k.p.c.), nie został wskazany w jej treści ani jeden oczywiście błędny 
zarzut np. wskazanie naruszenia przepisu, który nie został 
naruszony, 

6 

  

5.  Obliczenie prawidłowej opłaty sądowej od apelacji 1   

6.  
Prawidłowe (w okolicznościach konkretnej sprawy z 
uwzględnieniem interesu mocodawcy) wskazanie zakresu 
zaskarżenia 

2 
  

7.  Spełnianie przez apelacje wymogów stylistyczno – językowych 1   

Część szczególna razem 0-20  pkt. 

8.  

Część szczególna oznaczająca konieczność znalezienia co najmniej 
dziesięciu przypadków naruszenia przepisów prawa materialnego 
lub formalnego (1 pkt za każde wskazane w treści apelacji 
naruszenie) oraz  prawidłowego skonstruowania zarzutu na 
podstawie dostrzeżonego naruszenia ze wskazaniem podstawy 
prawnej (1 pkt za każdy prawidłowo skonstruowany zarzut wraz 
ze wskazaną podstawą prawną). 

20 

  

 
 SUMA   

 

 

              LICZBA PUNKTÓW        …………………………..…… 

Podpisy:  1. ……………………………………………………………………….. 
 

                 2. ……………………………………………………………………….. 


