Plan szkolenia na miesiąc KWIECIEŃ 2021 r. on - line

06.04.2021 r. – wtorek
Izbowy konkurs krasomówczy - losowanie kazusów i ról procesowych
(obowiązkowy udział aplikantów III roku aplikacji)

07.04.2021 r. – środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Jan Kudelko - powództwo o wyłączenie małżonka od
dziedziczenia
godz. 1730

adw. Ewa Czarnynoga – Willim - powództwa i wnioski
realizowane na podstawie roszczeń związanych z
ograniczonymi prawami rzeczowymi

grupa VII, VIII
godz. 1600

adw. Ewa Czarnynoga – Willim - powództwa i wnioski
realizowane na podstawie roszczeń związanych z
ograniczonymi prawami rzeczowymi

godz. 1730

adw. Jan Kudelko - powództwo o wyłączenie małżonka od
dziedziczenia

08.04.2021 r. – czwartek
grupa IX, X
godz. 1600 adw. Marta Imiołczyk – Porębska - Ustrój organów ochrony
prawnej
godz. 1730

SSO Andrzej Czaputa przestępstwa i wykroczenia
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, badanie stanu
nietrzeźwości, zatrzymanie prawa jazdy.

grupa XI, XII
godz. 1600 SSO Andrzej Czaputa przestępstwa i wykroczenia
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, badanie stanu
nietrzeźwości, zatrzymanie prawa jazdy
godz. 1730 adw. Marta Imiołczyk – Porębska - Ustrój organów ochrony
prawnej

12.04.2021 r. – poniedziałek
grupa I, II
godz. 1600 SWSA Włodzimierz Kubik administracyjnego

zasady ogólne postępowania

godz. 1730 adw. Leszek Cholewa
- spółka komandytowa (w
szczególności istota, pozycja prawna komplementariusza,
pozycja prawna komandytariusza, zastosowanie)

grupa III, IV
godz. 1600 adw. Leszek Cholewa
- spółka komandytowa (w
szczególności istota, pozycja prawna komplementariusza,
pozycja prawna komandytariusza, zastosowanie)
godz. 1730 SWSA Włodzimierz Kubik administracyjnego

zasady ogólne postępowania

13.04.2021 r. – wtorek (na platformie ZOOM)
grupa A, B
godz. 160

SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – repetytorium z prawa
gospodarczego koncentrujące się na sporządzaniu
projektów konkretnych umów bądź zapisów umownych z
uwzględnieniem charakterystyki czynności prawnych
obustronnie handlowych i specyfiki zapisów umownych

grupa C, D
godz.

1730

SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – repetytorium z prawa
gospodarczego koncentrujące się na sporządzaniu
projektów konkretnych umów bądź zapisów umownych z
uwzględnieniem charakterystyki czynności prawnych
obustronnie handlowych i specyfiki zapisów umownych

14.04.2021 r. - środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Rafał Stęchły – Treść umowy - zabezpieczenia
wierzytelności:
poręczenie
przez
osobę
trzecią,
zabezpieczenie wekslem własnym in blanco, ustanowienie
kaucji, wpłata na rachunek powierniczy
godz. 1730 adw. Anna Barczyk - Powództwo o ustalenie i zaprzeczenie
ojcostwa
grupa VII, VIII
godz. 1600 adw. Anna Barczyk - Powództwo o ustalenie i zaprzeczenie
ojcostwa
godz. 1730 adw. Rafał Stęchły – Treść umowy - zabezpieczenia
wierzytelności:
poręczenie
przez
osobę
trzecią,
zabezpieczenie wekslem własnym in blanco, ustanowienie
kaucji, wpłata na rachunek powierniczy

15.04.2021 r. – czwartek
grupa IX, X
godz. 1600 adw. Kinga Widera i adw. Ewa Labocha-Pietras –
postępowanie dyscyplinarne i orzecznictwo dyscyplinarne
godz. 1730 SSO Ewa Trzeja – Wagner
postępowaniu karnym

–

środki

przymusu

w

–

środki

przymusu

w

grupa XI, XII
godz. 1600 SSO Ewa Trzeja – Wagner
postępowaniu karnym

godz. 1730

adw. Kinga Widera i adw. Ewa Labocha-Pietras –
postępowanie dyscyplinarne i orzecznictwo dyscyplinarne

19.04.2021 r. - poniedziałek
grupa I, II
godz. 1600

SSR Małgorzata Gajewska – Nowak - umowy założycielskie,
wymogi formalne ,treść, charakter, ograniczenia swobody
kształtowania treści wynikające z przepisów ksh, zakres
zastosowania przepisów kc, ukształtowanie praw i
obowiązków wspólników i organów spółki,
skutki
zawiązania umowy założycielskiej, zmiana i rozwiązanie

godz. 1730 SWSA dr Krzysztof Kandut - postępowanie egzekucyjne w
administracji
grupa III, IV
godz. 1600 SWSA dr Krzysztof Kandut - postępowanie egzekucyjne w
administracji
godz. 1730

SSR Małgorzata Gajewska – Nowak - umowy założycielskie,
wymogi formalne, treść, charakter, ograniczenia swobody
kształtowania treści wynikające z przepisów ksh, zakres
zastosowania przepisów kc, ukształtowanie praw i
obowiązków wspólników i organów spółki,
skutki
zawiązania umowy założycielskiej, zmiana i rozwiązanie

20.04.2021 r. – wtorek (na platformie ZOOM)
Izbowy konkurs krasomówczy - przemówienia konkursowe w siedzibie ORA
grupa A, B
godz. 1600 adw. Marek Kozielski – repetytorium z prawa cywilnego,
procedury cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem
apelacji (wymogi formalne i materialne)

grupa C, D
godz. 1730 adw. Marek Kozielski – repetytorium z prawa cywilnego,
procedury cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem
apelacji (wymogi formalne i materialne)

21.04.2021 r. – środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Tadeusz Hassa - Zawieszenie i umorzenie
postępowania, postanowienia i zarządzenia w toku
postępowania
godz. 1730 adw. Paulina Rzeszut - Mediacja z perspektywy
pełnomocnika, rola pełnomocnika w postępowaniu
mediacyjnym,
prawa
i
obowiązki
uczestników
postępowania, cz. 1
grupa VII, VIII
godz. 1600 adw. Paulina Rzeszut - Mediacja z perspektywy
pełnomocnika, rola pełnomocnika w postępowaniu
mediacyjnym,
prawa
i
obowiązki
uczestników
postępowania, cz. 1
godz. 1730

adw. Tadeusz Hassa - Zawieszenie i umorzenie
postępowania, postanowienia i zarządzenia w toku
postępowania

22.04.2021 r. – czwartek
grupa IX, X
godz. 1600 SSO Andrzej Czaputa - Prawo karne skarbowe: zasady
odpowiedzialności
za
przestępstwo
skarbowe
lub
wykroczenie skarbowe, zakres stosowania przepisów części
ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu
karnego
skarbowego
i
innych
ustaw,
wybrane
przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe, podmiot
pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, interwenient,
czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
finansowe
i
niefinansowe
organy
postępowania
przygotowawczego. cz. 1
godz. 1730 SSO Agata Błochowiak – Kaleta – orzeczenia kończące
postępowanie, rodzaje wyroków, wyrok łączny

grupa XI, XII
godz. 1600

SSO Agata Błochowiak – Kaleta – orzeczenia kończące
postępowanie, rodzaje wyroków, wyrok łączny

godz. 1730

SSO Andrzej Czaputa - Prawo karne skarbowe: zasady
odpowiedzialności
za
przestępstwo
skarbowe
lub
wykroczenie skarbowe, zakres stosowania przepisów części
ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu
karnego
skarbowego
i
innych
ustaw,
wybrane
przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe, podmiot
pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, interwenient,
czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
finansowe
i
niefinansowe
organy
postępowania
przygotowawczego. cz. 1

26.04.2021 r. – poniedziałek
grupa I, II
godz. 1600 SNSA Krzysztof
administracyjne

Wujek

-

postępowanie

sądowo

–

godz. 1730 SSA dr Dariusz Chrapoński - spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
(w
szczególności
cechy
charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter prawny,
tworzenie spółki, umowa spółki, spółka w organizacji,
rejestracja, pojęcie,
funkcje
i
zasady
kapitału
zakładowego, zmiana wysokości kapitału zakładowego,
umorzenie udziałów, organy spółki, prawa i obowiązki
wspólników, zaskarżalność uchwał wspólników, wyłącznie
wspólnika)
grupa III, IV
godz. 1600 SSA dr Dariusz Chrapoński - spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
(w
szczególności
cechy
charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter prawny,
tworzenie spółki, umowa spółki, spółka w organizacji,
rejestracja, pojęcie,
funkcje
i
zasady
kapitału
zakładowego, zmiana wysokości kapitału zakładowego,
umorzenie udziałów, organy spółki, prawa i obowiązki
wspólników, zaskarżalność uchwał wspólników, wyłącznie
wspólnika)
godz. 1730

SNSA Krzysztof
administracyjne

Wujek

-

postępowanie

sądowo

27.04.2021 r. – wtorek
Izbowy konkurs krasomówczy - przemówienia konkursowe w siedzibie ORA

–

grupa A, B
godz. 1600 SSO Andrzej Czaputa – repetytorium z prawa karnego,
procedury karnej ze szczególnym uwzględnieniem apelacji
(wymogi formalne środka odwoławczego, kierunek środka
odwoławczego, zakres zaskarżenia, właściwe
sformułowanie zarzutów i wniosków odwoławczych)
grupa C, D
godz. 1730 SSO Andrzej Czaputa – repetytorium z prawa karnego,
procedury karnej, ze szczególnym uwzględnieniem apelacji
(wymogi formalne środka odwoławczego, kierunek środka
odwoławczego, zakres zaskarżenia, właściwe
sformułowanie zarzutów i wniosków odwoławczych)

28.04.2021 r. – środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Marek Kozielski - Umowy przenoszące własność
rzeczy i praw (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa
dostawy, umowa darowizny)
godz. 1730 SSO Krzysztof Hejosz - Powództwo o naprawienie szkody
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania
grupa VII, VIII
godz. 1600 SSO Krzysztof Hejosz - Powództwo o naprawienie szkody
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania
godz. 1730

adw. Marek Kozielski - Umowy przenoszące własność
rzeczy i praw (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa
dostawy, umowa darowizny)

29.04.2021 r. – czwartek
grupa IX, X
godz. 1600 SSA Marek Charuza – wybrane kategorie przestępstw:
przeciwko życiu i zdrowiu (aktualne orzecznictwo)
godz. 1730 adw. Marcin Nowak – taktyka adwokacka, radca prawny w
sprawie karnej, mediacja, ugody poza procesowe.
Tajemnica adwokacka i obrończa. Zakres należytej
staranności w prowadzeniu obrony i działaniu na korzyść

reprezentowanego a zasady etyki. Przypadki odmowy
podjęcia się obrony, czy adwokat może powołać się na
klauzulę sumienia? Elementy kryminalistyki (np. taktyka
przesłuchania
świadka,
podejrzanego,
oskarżonego,
pokrzywdzonego, psychologiczne aspekty wiarygodności
zeznań i wyjaśnień) cz. 2
grupa XI, XII
godz. 1600 adw. Marcin Nowak – taktyka adwokacka, radca prawny w
sprawie karnej, mediacja, ugody poza procesowe.
Tajemnica adwokacka i obrończa. Zakres należytej
staranności w prowadzeniu obrony i działaniu na korzyść
reprezentowanego a zasady etyki. Przypadki odmowy
podjęcia się obrony, czy adwokat może powołać się na
klauzulę sumienia? Elementy kryminalistyki (np. taktyka
przesłuchania
świadka,
podejrzanego,
oskarżonego,
pokrzywdzonego, psychologiczne aspekty wiarygodności
zeznań i wyjaśnień) cz. 2
godz. 1730

SSA Marek Charuza – wybrane kategorie przestępstw:
przeciwko życiu i zdrowiu (aktualne orzecznictwo)

