Plan szkolenia na miesiąc MARZEC 2021 r. on - line

01.03.2021 r. – poniedziałek
grupa I, II
godz. 1600 SWSA Włodzimierz Kubik - zasady ogólne postępowania
administracyjnego
godz. 1730

adw. Katarzyna Legień - Przymus w leczeniu (przymusowe
leczenie chorób zakaźnych, szczepienia, przymusowe
leczenie osób uzależnionych od alkoholu, przymusowe
badanie podejrzanego w postępowaniu karnym, środki
zabezpieczające, przymus psychiatryczny) cz. 2

grupa III, IV
godz. 1600

adw. Katarzyna Legień - Przymus w leczeniu (przymusowe
leczenie chorób zakaźnych, szczepienia, przymusowe
leczenie osób uzależnionych od alkoholu, przymusowe
badanie podejrzanego w postępowaniu karnym, środki
zabezpieczające, przymus psychiatryczny) cz. 2

godz. 1730

SWSA Włodzimierz Kubik administracyjnego

zasady ogólne postępowania

03.03.2021 r. - środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Anna Barczyk rozdzielności majątkowej

Powództwo

o

ustanowienie

godz. 1730 adw. Tadeusz Hassa - Dowody i postępowanie dowodowe
(formułowanie wniosków dowodowych i tezy dowodowej,
dowody z dokumentów, zeznań świadków, dowód z opinii
biegłego i sposoby kwestionowania opinii, oględziny, inne
środki dowodowe, przygotowanie klienta do przesłuchania
w charakterze strony, prekluzja dowodowa i nowe dowody,
domniemania, fakty niewymagające dowodu)
grupa VII, VIII
godz. 1600 adw. Tadeusz Hassa - Dowody i postępowanie dowodowe
(formułowanie wniosków dowodowych i tezy dowodowej,
dowody z dokumentów, zeznań świadków, dowód z opinii
biegłego i sposoby kwestionowania opinii, oględziny, inne
środki dowodowe, przygotowanie klienta do przesłuchania
w charakterze strony, prekluzja dowodowa i nowe dowody,
domniemania, fakty niewymagające dowodu)

godz. 1730 adw. Anna Barczyk rozdzielności majątkowej

Powództwo

o

ustanowienie

04.03.2021 r. – czwartek
grupa IX, X
godz. 1600 SSO Andrzej Czaputa - przestępstwa przeciwko mieniu
(rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze,
oszustwo – podobieństwa i różnice)
godz. 1730 SSO Ewa Trzeja – Wagner - Posiedzenie a rozprawa,
stawiennictwo
na
rozprawę,
kary
porządkowe,
rejestrowanie
przebiegu
rozprawy,
sprostowanie,
uzupełnienie
protokołu,
wyłączenie
sędziego,
przedstawiciele mediów na rozprawie, ograniczenie
jawności rozprawy, wnioski - rodzaje i dopuszczalność
grupa XI, XII
godz. 1600 SSO Ewa Trzeja – Wagner - Posiedzenie a rozprawa,
stawiennictwo
na
rozprawę,
kary
porządkowe,
rejestrowanie
przebiegu
rozprawy,
sprostowanie,
uzupełnienie
protokołu,
wyłączenie
sędziego,
przedstawiciele mediów na rozprawie, ograniczenie
jawności rozprawy, wnioski - rodzaje i dopuszczalność
godz. 1730 SSO Andrzej Czaputa - przestępstwa przeciwko mieniu
(rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze,
oszustwo – podobieństwa i różnice)

08.03.2021 r. – poniedziałek
grupa I, II
godz. 1600 SNSA Krzysztof
administracyjne

Wujek

-

postępowanie

sądowo

–

godz. 1730 adw. Leszek Cholewa - spółka jawna (w szczególności
podmiotowość prawna, zawarcie umowy spółki, rejestracja,
wkłady wspólników, majątek spółki, odpowiedzialność za
zobowiązania spółki, prowadzenie spraw spółki i jej
reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników, zmiany
składu osobowego spółki i jej rozwiązanie)

grupa III, IV
godz. 1600 adw. Leszek Cholewa - spółka jawna (w szczególności
podmiotowość prawna, zawarcie umowy spółki, rejestracja,
wkłady wspólników, majątek spółki, odpowiedzialność za
zobowiązania spółki, prowadzenie spraw spółki i jej
reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników, zmiany
składu osobowego spółki i jej rozwiązanie)
godz. 1730 SNSA Krzysztof
administracyjne

Wujek

-

postępowanie

sądowo

–

10.03.2021 r. - środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Jan Kudelko - Wniosek o dział spadku
godz. 1730 adw. Ewa Czarnynoga – Willim - Powództwa i wnioski
związane z zarządem i korzystaniem z rzeczy wspólnej
grupa VII, VIII
godz. 1600 adw. Ewa Czarnynoga – Willim - Powództwa i wnioski
związane z zarządem i korzystaniem z rzeczy wspólnej
godz. 1730 adw. Jan Kudelko - Wniosek o dział spadku

11.03.2021 r. – czwartek
grupa IX, X
godz. 1600 SSO Agata Błochowiak – Kaleta - Zasady opiniowania co
do niepoczytalności, ograniczonej poczytalności sprawcy,
elementy psychiatrii i psychologii sądowej
godz. 1730 adw. Marta Imiołczyk – Porębska
ochrony prawnej

- Ustrój organów

grupa XI, XII
godz. 1600 adw. Marta Imiołczyk – Porębska
ochrony prawnej
godz. 1730

- Ustrój organów

SSO Agata Błochowiak – Kaleta - Zasady opiniowania co
do niepoczytalności, ograniczonej poczytalności sprawcy,
elementy psychiatrii i psychologii sądowej

15.03.2021 r. - poniedziałek
grupa I, II
godz. 1600

SSA dr Dariusz Chrapoński - weksel w obrocie
gospodarczym (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje
weksli,
podmioty
stosunku
wekslowego,
zasady
odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie
praw z weksla, przedawnienie roszczeń) cz.1

godz. 1730 adw. Leszek Cholewa - prawo papierów wartościowych
konstrukcja przekazu, pojęcie papierów wartościowych,
systematyka papierów wartościowych

grupa III, IV
godz. 1600 adw. Leszek Cholewa - prawo papierów wartościowych
konstrukcja przekazu, pojęcie papierów wartościowych,
systematyka papierów wartościowych

godz. 1730

adw. SSA dr Dariusz Chrapoński - weksel w obrocie
gospodarczym (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje
weksli,
podmioty
stosunku
wekslowego,
zasady
odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie
praw z weksla, przedawnienie roszczeń) cz.1

17.03.2021 r. – środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Marek Kozielski - Powództwo o stwierdzenie
obowiązku złożenia oświadczenia woli w związku z: umową
zobowiązującą do przeniesienia własności, obowiązkiem
przeniesienia własności wynikającym z zapisu zwykłego,
obowiązkiem przeniesienia własności wynikającym z
bezpodstawnego wzbogacenia

godz. 1730 adw. Jerzy Pinior - przegląd orzecznictwa w sprawach
cywilnych z ostatniego roku z omówieniem stanu
faktycznego, kwalifikacji prawnej, i argumentów stron
procesu

grupa VII, VIII
godz. 1600 adw. Jerzy Pinior - przegląd orzecznictwa w sprawach
cywilnych z ostatniego roku z omówieniem stanu
faktycznego, kwalifikacji prawnej, i argumentów stron
procesu
godz. 1730 adw. Marek Kozielski - Powództwo o stwierdzenie
obowiązku złożenia oświadczenia woli w związku z: umową
zobowiązującą do przeniesienia własności, obowiązkiem
przeniesienia własności wynikającym z zapisu zwykłego,
obowiązkiem przeniesienia własności wynikającym z
bezpodstawnego wzbogacenia

18.03.2021 r. – czwartek
grupa IX, X
godz. 1600 SSO Andrzej Czaputa – przestępstwa przeciwko mieniu
(rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszanie rozbójnicze,
oszustwo – podobieństwa i różnice cz. 2 oraz wprowadzenie
do prawa karnego skarbowego
godz. 1730 SSA Marek Charuza – wybrane kategorie przestępstw:
przeciwko obrotowi gospodarczemu w kodeksie karnym i
innych ustawach

grupa XI, XII
godz. 1600

SSA Marek Charuza – wybrane kategorie przestępstw:
przeciwko obrotowi gospodarczemu w kodeksie karnym i
innych ustawach

godz. 1730 SSO Andrzej Czaputa – przestępstwa przeciwko mieniu
(rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszanie rozbójnicze,
oszustwo – podobieństwa i różnice cz. 2 oraz wprowadzenie
do prawa karnego skarbowego

22.03.2021 r. – poniedziałek
grupa I, II
godz. 1600 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak - Reprezentacja i
prowadzenie spraw w spółkach handlowych ( reprezentacja
organiczna
i
pełnomocnicza),
szczególne
rodzaje
reprezentacji ( art. 210 ksh , 253 ksh), mandat a kadencja
, sposoby wygaśnięcia mandatu, fałszywy organ i fałszywy
pełnomocnik .Wpływ art. 39 kc na ważność czynności
prawnej zawartej przez fałszywy organ a skutki wynikające
z art. 14 , 15, 16, 17 ustawy o KRS( ochrona osób
działających w dobrej wierze)
godz. 1730 adw. Paweł Koehler – prawo autorskie – ustalenie
autorstwa utworu, umowne przeniesienie autorskich praw
majątkowych lub pokrewnych na inną osobę, licencja na
korzystanie z cudzych praw autorskich, wyznaczanie pól
eksploatacji, rozpowszechnianie cudzego wizerunku,
konstrukcja roszczeń o ochronę autorskich praw
osobistych i majątkowych, wycena wartości praw
autorskich przez biegłego

grupa III, IV
godz. 1600 adw. Paweł Koehler – prawo autorskie – ustalenie
autorstwa utworu, umowne przeniesienie autorskich praw
majątkowych lub pokrewnych na inną osobę, licencja na
korzystanie z cudzych praw autorskich, wyznaczanie pól
eksploatacji, rozpowszechnianie cudzego wizerunku,
konstrukcja roszczeń o ochronę autorskich praw
osobistych i majątkowych, wycena wartości praw
autorskich przez biegłego
godz. 1730

Małgorzata Gajewska – Nowak - Reprezentacja i
prowadzenie spraw w spółkach handlowych ( reprezentacja
organiczna i pełnomocnicza) , szczególne rodzaje
reprezentacji ( art. 210 ksh , 253 ksh), mandat a kadencja
, sposoby wygaśnięcia mandatu, fałszywy organ i fałszywy
pełnomocnik .Wpływ art. 39 kc na ważność czynności
prawnej zawartej przez fałszywy organ a skutki wynikające
z art. 14 , 15, 16, 17 ustawy o KRS( ochrona osób
działających w dobrej wierze)

24.03.2021 r. – środa
grupa V, VI

godz. 1600 adw. Marek Kozielski - Powództwo o stwierdzenie
obowiązku złożenia oświadczenia woli w związku z:
budową na cudzym gruncie, roszczeniem kontrahenta
umowy przedwstępnej (o zawarcie umowy przyrzeczonej)
godz. 1730 SSO Krzysztof Hejosz - Powództwo o ukształtowanie treści
stosunku prawnego

grupa VII, VIII
godz. 1600 SSO Krzysztof Hejosz - Powództwo o ukształtowanie treści
stosunku prawnego
godz. 1730

adw. Marek Kozielski - Powództwo o stwierdzenie
obowiązku złożenia oświadczenia woli w związku z:
budową na cudzym gruncie, roszczeniem kontrahenta
umowy przedwstępnej (o zawarcie umowy przyrzeczonej)

25.03.2021 r. – czwartek
grupa IX, X
godz. 1600 adw. Grzegorz Kopeć - etyka
godz. 1730 SSO Ewa Trzeja – Wagner - subsydiarny akt oskarżenia
grupa XI, XII
godz. 1600 SSO Ewa Trzeja – Wagner - subsydiarny akt oskarżenia
godz. 1730

adw. Grzegorz Kopeć - etyka

29.03.2021 r. – poniedziałek
grupa I, II
godz. 1600 SWSA dr Krzysztof Kandut – postępowanie egzekucyjne w
administracji
weksel w obrocie
godz. 1730 SSA dr Dariusz Chrapoński gospodarczym, (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje
weksli,
podmioty
stosunku
wekslowego,
zasady
odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie
praw z weksla, przedawnienie roszczeń) cz.2

grupa III, IV

godz. 1600 SSA dr Dariusz Chrapoński weksel w obrocie
gospodarczym, (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje
weksli,
podmioty
stosunku
wekslowego,
zasady
odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie
praw z weksla, przedawnienie roszczeń) cz.2
godz. 1730

SWSA dr Krzysztof Kandut – postępowanie egzekucyjne w
administracji

31.03.2021 r. – środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Tadeusz Hassa – Modyfikacja żądań pozwu /
wniosku; cofnięcie pozwu/wniosku ze zrzeczeniem się i bez
zrzeczenia się roszczenia.
godz. 1730 SSO Krzysztof Hejosz – powództwo o ochronę dóbr
osobistych z uwzględnieniem ochrony przed naruszeniami
wynikającymi z publikacji materiału prasowego.
grupa VII, VIII
godz. 1600 SSO Krzysztof Hejosz – powództwo o ochronę dóbr
osobistych z uwzględnieniem ochrony przed naruszeniami
wynikającymi z publikacji materiału prasowego.
godz. 1730

adw. Tadeusz Hassa - Modyfikacja żądań pozwu /
wniosku; cofnięcie pozwu/wniosku ze zrzeczeniem się i bez
zrzeczenia się roszczenia.

