Plan szkolenia na miesiąc MAJ 2021 r. on – line na platformie zoom

04.05.2021 r. – wtorek
grupa A, B
godz. 1600 SNSA Krzysztof Wujek – repetytorium: skarga do WSA i
NSA
grupa C, D
godz. 1730 SNSA Krzysztof Wujek – repetytorium: skarga do WSA i
NSA

05.05.2021 r. – środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Jan Kudelko - wniosek o zatwierdzenie uchylenia się
od skutków prawnych oświadczenia w przedmiocie
przyjęcia spadku
godz. 1730

adw. Ewa Czarnynoga – Willim - powództwo o uzgodnienie
treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i
wnioski wieczystoksięgowe

grupa VII, VIII
godz. 1600

adw. Ewa Czarnynoga – Willim - powództwo o uzgodnienie
treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i
wnioski wieczystoksięgowe

godz. 1730

adw. Jan Kudelko - wniosek o zatwierdzenie uchylenia się
od skutków prawnych oświadczenia w przedmiocie
przyjęcia spadku

06.05.2021 r. – czwartek
grupa IX, X
godz. 1600

adw. Mirosław Wyciślak – Retoryka

godz. 1730 SSA Marek Charuza - orzeczenia kończące postępowanie,
rodzaje wyroków, skazanie bez przeprowadzenia rozprawy,
a dobrowolne poddanie się karze

grupa XI, XII
godz. 1600 SSA Marek Charuza - orzeczenia kończące postępowanie,
rodzaje wyroków, skazanie bez przeprowadzenia rozprawy,
a dobrowolne poddanie się karze
godz. 1730 adw. Mirosław Wyciślak – Retoryka

10.05.2021 r. – poniedziałek
grupa I, II
godz. 1600 SWSA Włodzimierz Kubik administracyjnego

zasady ogólne postępowania

godz. 1730 adw. Leszek Cholewa - spółka komandytowo-akcyjna (w
szczególności
istota,
specyfika
regulacji
prawnej,
powstanie
spółki
komandytowej,
pozycja
prawna
komplementariusza,
pozycja
prawna
akcjonariusza,
prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, organy
spółki, zastosowanie spółki komandytowo-akcyjnej)
grupa III, IV
godz. 1600 adw. Leszek Cholewa - spółka komandytowo-akcyjna (w
szczególności
istota,
specyfika
regulacji
prawnej,
powstanie
spółki
komandytowej,
pozycja
prawna
komplementariusza,
pozycja
prawna
akcjonariusza,
prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, organy
spółki, zastosowanie spółki komandytowo-akcyjnej)
godz. 1730 SWSA Włodzimierz Kubik administracyjnego

zasady ogólne postępowania

12.05.2021 r. - środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Anna Barczyk - wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych
sprawach rodziny w braku porozumienia rodziców
godz. 1730 adw. Paulina Rzeszut - Mediacja z perspektywy
pełnomocnika, rola pełnomocnika w postępowaniu
mediacyjnym,
prawa
i
obowiązki
uczestników
postępowania, cz. 2

grupa VII, VIII
godz. 1600 adw. Paulina Rzeszut - Mediacja z perspektywy
pełnomocnika, rola pełnomocnika w postępowaniu
mediacyjnym,
prawa
i
obowiązki
uczestników
postępowania, cz. 2
godz. 1730 adw. Anna Barczyk - wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych
sprawach rodziny w braku porozumienia rodziców

13.05.2021 r. – czwartek
grupa IX, X
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 adw. Marta Imiołczyk – Porębska – postępowanie
dyscyplinarne ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy
adwokackiej
grupa XI, XII
godz. 1600 adw. Marta Imiołczyk – Porębska – postępowanie
dyscyplinarne ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy
adwokackiej
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

17.05.2021 r. - poniedziałek
grupa I, II
godz. 1600

SWSA dr Krzysztof Kandut - postępowanie podatkowe:
aspekty podatkowe w praktyce adwokackiej – przegląd
skutków podatkowych, czynności prawnych i operacji
gospodarczych; planowanie podatkowe i wniosek o
pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w
indywidualnej sprawie; udział adwokata w postępowaniu
przed organami podatkowymi – odrębności postępowania
podatkowego, cz. 1

godz. 1730 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak - odpowiedzialność w
spółkach osobowych i kapitałowych wobec spółki i
wierzycieli, zasady, zakres podmiotowy i przedmiotowy,
rodzaje możliwych roszczeń i sposób ich realizacji,
podmioty uprawnione do występowania z roszczeniemi,
(przypadek actio pro socio, przypadek syndyka), charakter
odpowiedzialności
i
jej
różnicowanie,
terminy
przedawnienia roszczeń spółki wobec jej funkcjonariuszy
grupa III, IV
godz. 1600 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak - odpowiedzialność w
spółkach osobowych i kapitałowych wobec spółki i
wierzycieli, zasady, zakres podmiotowy i przedmiotowy,
rodzaje możliwych roszczeń i sposób ich realizacji,
podmioty uprawnione do występowania z roszczeniemi,
(przypadek actio pro socio, przypadek syndyka), charakter
odpowiedzialności
i
jej
różnicowanie,
terminy
przedawnienia roszczeń spółki wobec jej funkcjonariuszy
godz. 1730

SWSA dr Krzysztof Kandut - postępowanie podatkowe:
aspekty podatkowe w praktyce adwokackiej – przegląd
skutków podatkowych, czynności prawnych i operacji
gospodarczych; planowanie podatkowe i wniosek o
pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w
indywidualnej sprawie; udział adwokata w postępowaniu
przed organami podatkowymi – odrębności postępowania
podatkowego, cz. 1

19.05.2021 r. – środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Jan Kudelko - powództwo o zachowek
godz. 1730 adw.
Bartłomiej
Panfil
powództwo
o
zapłatę
odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z czynów
niedozwolonych w przypadku szkód na osobie (wypadek
komunikacyjny, zakażenia szpitalne, błąd w sztuce
medycznej)

grupa VII, VIII
godz. 1600 adw.
Bartłomiej
Panfil
powództwo
o
zapłatę
odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z czynów
niedozwolonych w przypadku szkód na osobie (wypadek
komunikacyjny, zakażenia szpitalne, błąd w sztuce
medycznej)
godz. 1730

adw. Jan Kudelko - powództwo o zachowek

20.05.2021 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. 2
godz. 1730 SSO Ewa Trzeja – Wagner – wybrane kategorie
przestępstw: przeciwko wiarygodności dokumentów

grupa XI, XII
godz. 1600

SSO Ewa Trzeja – Wagner – wybrane kategorie
przestępstw: przeciwko wiarygodności dokumentów

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. 2

24.05.2021 r. – poniedziałek
grupa I, II
godz. 1600 SWSA dr Krzysztof Kandut - postępowanie podatkowe –
c.d.
godz. 1730 SSA dr Dariusz Chrapoński – postępowanie klauzulowe –
co do przejścia praw lub obowiązków wynikających z
tytułu egzekucyjnego w sprawach gospodarczych
grupa III, IV
godz. 1600 SSA dr Dariusz Chrapoński – postępowanie klauzulowe –
co do przejścia praw lub obowiązków wynikających z
tytułu egzekucyjnego w sprawach gospodarczych
godz. 1730 SWSA dr Krzysztof Kandut - postępowanie podatkowe –
c.d.

25.05.2021 r. – wtorek wykład monograficzny
wszystkie grupy
godz. 1600 - 1900 adw. Andrzej Malicki – historia adwokatury w
okresie 1918 – 2021 z perspektywy procesów politycznych,
cz. 1

26.05.2021 r. – środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Katarzyna Legień – opinia biegłego w sprawach o błąd
medyczny
godz. 1730 adw. Tadeusz Hassa – zarzuty i wnioski apelacyjne,
przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów
Apelacyjnych
grupa VII, VIII
godz. 1600 adw. Tadeusz Hassa – zarzuty i wnioski apelacyjne,
przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów
Apelacyjnych
godz. 1730

adw. Katarzyna Legień – opinia biegłego w sprawach o błąd
medyczny

27.05.2021 r. – czwartek
grupa IX, X
godz. 1600 SSA Jolanta Śpiechowicz
przyczyny odwoławcze

–

Apelacja

–

bezwzględne

godz. 1730 adw. Przemysław Stęchły – Etyka w świetle orzeczeń WSD
– ćwiczenia praktyczne
grupa XI, XII
godz. 1600 adw. Przemysław Stęchły – Etyka w świetle orzeczeń WSD
– ćwiczenia praktyczne
godz. 1730

SSA Jolanta Śpiechowicz
przyczyny odwoławcze

–

Apelacja

–

bezwzględne

31.05.2021 r. – poniedziałek
grupa I, II
godz. 1600 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak - prawo o kontraktach
w obrocie gospodarczym - sporządzanie projektów
konkretnych
umów
bądź
zapisów
umownych
z
uwzględnieniem charakterystyki czynności prawnych
obustronnie handlowych i specyfiki zapisów umownych w
stosunkach przedsiębiorca – przedsiębiorca, przedsiębiorca
– konsument
godz. 1730 SNSA Krzysztof
administracyjne

Wujek

-

postępowanie

sądowo

–

Wujek

-

postępowanie

sądowo

–

grupa III, IV
godz. 1600 SNSA Krzysztof
administracyjne
godz. 1730

SSR Małgorzata Gajewska – Nowak - prawo o kontraktach
w obrocie gospodarczym – sporządzanie projektów
konkretnych
umów
bądź
zapisów
umownych
z
uwzględnieniem charakterystyki czynności prawnych
obustronnie handlowych i specyfiki zapisów umownych w
stosunkach przedsiębiorca – przedsiębiorca, przedsiębiorca
– konsument

