Plan szkolenia na miesiąc CZERWIEC 2021 r. on - line

01.06.2021 r. – wtorek wykład monograficzny
wszystkie grupy
godz. 1600 - 1900 adw. Andrzej Malicki – historia adwokatury w
okresie 1918 – 2021 z perspektywy procesów politycznych,
cz. 2

02.06.2021 r. – środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Marek Kozielski - powództwo o uznanie umowy za
bezskuteczną oraz powództwo o uznanie za bezskuteczną
czynności prawnej dłużnika (skarga pauliańska)
godz. 1730 adw. Ewa Czarnynoga – Willim – wniosek o stwierdzenie
zasiedzenia cz. 1
grupa VII, VIII
godz. 1600 adw. Ewa Czarnynoga – Willim - wniosek o stwierdzenie
zasiedzenia cz. 1
godz. 1730

adw. Marek Kozielski - powództwo o uznanie umowy za
bezskuteczną oraz powództwo o uznanie za bezskuteczną
czynności prawnej dłużnika (skarga pauliańska)

07.06.2021 r. – poniedziałek
grupa I, II
godz. 1600 SWSA Włodzimierz Kubik administracyjnego

zasady ogólne postępowania

godz. 1730 adw. Leszek Cholewa - spółka akcyjna (charakter prawny,
rodzaje, tworzenie spółki, statut – charakter prawny,
forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze
spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość,
organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy,
zaskarżalność uchwał walnego zgromadzenia), cz. 1

grupa III, IV
godz. 1600 adw. Leszek Cholewa - spółka akcyjna (charakter prawny,
rodzaje, tworzenie spółki, statut – charakter prawny,
forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze
spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość,
organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy,
zaskarżalność uchwał walnego zgromadzenia), cz. 1
godz. 1730 SWSA Włodzimierz Kubik administracyjnego

zasady ogólne postępowania

09.06.2021 r. - środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Katarzyna Legień - prawo pacjenta do informacji
(przedmiot i zakres informacji, podmioty uprawnione do
uzyskiwania informacji, obowiązek informacji w przypadku
pacjentów
małoletnich,
ubezwłasnowolnionych,
nieprzytomnych)
godz. 1730 adw. Marek Kozielski - powództwo o ustalenie istnienia
prawa lub stosunku prawnego oraz o stwierdzenie
nieważności czynności prawnej
grupa VII, VIII
godz. 1600 adw. Marek Kozielski - powództwo o ustalenie istnienia
prawa lub stosunku prawnego oraz o stwierdzenie
nieważności czynności prawnej
godz. 1730 adw. Katarzyna Legień - prawo pacjenta do informacji
(przedmiot i zakres informacji, podmioty uprawnione do
uzyskiwania informacji, obowiązek informacji w przypadku
pacjentów
małoletnich,
ubezwłasnowolnionych,
nieprzytomnych)

10.06.2021 r. – czwartek
grupa IX, X
godz. 1600 SSO Agata Błochowiak-Kaleta – Wybrane kategorie
przestępstw:
omówienie
najważniejszych
zagadnień
antydyskryminacyjnych
oraz
przestępstw
z
mowy
nienawiści popełnionych z pobudek rasistowskich i
ksenofobicznych w świetle międzynarodowych i krajowych
standardów ochrony praw człowieka

godz. 1730 SSA Jolanta Śpiechowicz – Apelacja – względne przyczyny
odwoławcze
grupa XI, XII
godz. 1600 SSA Jolanta Śpiechowicz – Apelacja – względne przyczyny
odwoławcze
godz. 1730 SSO Agata Błochowiak-Kaleta – Wybrane kategorie
przestępstw:
omówienie
najważniejszych
zagadnień
antydyskryminacyjnych
oraz
przestępstw
z
mowy
nienawiści popełnionych z pobudek rasistowskich i
ksenofobicznych w świetle międzynarodowych i krajowych
standardów ochrony praw człowieka

14.06.2021 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. 2
godz. 1730 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak - uprawnienia
właścicielskie w spółkach kapitałowych i sposób ich
realizacji
w
przypadku
konfliktu
korporacyjnego,
roszczenia wynikające z ksh i sposób ich realizacji (o
upoważnienie do udostepnienia ksiąg i dokumentów, o
udzielenie informacji, o upoważnienie do zwołania
zgromadzenia, o powołanie biegłego rewidenta, o
wyłączenie wspólnika, o rozwiązanie spółki)
grupa III, IV
godz. 1600 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak - uprawnienia
właścicielskie w spółkach kapitałowych i sposób ich
realizacji
w
przypadku
konfliktu
korporacyjnego,
roszczenia wynikające z ksh i sposób ich realizacji (o
upoważnienie do udostepnienia ksiąg i dokumentów, o
udzielenie informacji, o upoważnienie do zwołania
zgromadzenia, o powołanie biegłego rewidenta, o
wyłączenie wspólnika, o rozwiązanie spółki)

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. 2

15.06.2021r. – wtorek
grupa V, VI, VII, VIII
godz. 1600 adw. Tadeusz Hassa – zarzuty i wnioski apelacyjne,
przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów
Apelacyjnych

16.06.2021 r. – środa
grupa V, VI
godz. 1600 SSO Krzysztof Hejosz - powództwa o roszczenia z tytułu
rękojmi i gwarancji
godz. 1730 adw. Rafał Stęchły - Zabezpieczenia wierzytelności:
poręczenie przez osobę trzecią, zabezpieczenie wekslem
własnym in blanco, ustanowienie kaucji, wpłata
na
rachunek powierniczy
grupa VII, VIII
godz. 1600 adw. Rafał Stęchły - Zabezpieczenia wierzytelności:
poręczenie przez osobę trzecią, zabezpieczenie wekslem
własnym in blanco, ustanowienie kaucji, wpłata
na
rachunek powierniczy
godz. 1730 SSO Krzysztof Hejosz - powództwa o roszczenia z tytułu
rękojmi i gwarancji

17.06.2021 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. 3
godz. 1730 SSO Agata Błochowiak-Kaleta - pozakodeksowe przepisy
karne, w tym w szczególności ustawy: o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie, prawo bankowe, postępowanie w sprawach
nieletnich porównanie znamion występków z kk i
wskazanych ustaw, podobieństwa i różnice w konstrukcji
odpowiedzialności karnej na postawie wybranych ustaw
grupa XI, XII
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. 3

godz. 1730 SSO Agata Błochowiak-Kaleta - pozakodeksowe przepisy
karne, w tym w szczególności ustawy: o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie, prawo bankowe, postępowanie w sprawach
nieletnich porównanie znamion występków z kk i
wskazanych ustaw, podobieństwa i różnice w konstrukcji
odpowiedzialności karnej na postawie wybranych ustaw

21.06.2021 r. – poniedziałek
grupa IX, X
godz. 1500 Sprawdzian z prawa o ustroju sądów i prokuratur, prawa o
adwokaturze, historii samorządu adwokackiego, warunków
wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu
grupa I, II
godz. 1600 SWSA dr Krzysztof
podatkowego

Kandut

–

c.d.

postępowania

godz. 1730 SSA dr Dariusz Chrapoński – umowa leasingu na tle
innych umów o korzystanie z rzeczy

grupa III, IV
godz. 1600 SSA dr Dariusz Chrapoński – umowa leasingu na tle
innych umów o korzystanie z rzeczy
godz. 1730 SWSA dr Krzysztof
podatkowego

Kandut

–

c.d.

postępowania

22.06.2021 r. – wtorek
grupa XI, XII
godz. 1500 Sprawdzian z prawa o ustroju sądów i prokuratur, prawa o
adwokaturze, historii samorządu adwokackiego, warunków
wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu

23.06.2021 r. – środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Tadeusz Hassa – apelacja ćwiczenia praktyczne cz. 1
godz. 1730

adw. Bartłomiej Panfil - powództwo
odszkodowania w przypadku szkód na mieniu

o

zapłatę

godz. 1600 adw.
Bartłomiej
Panfil - powództwo
o
odszkodowania w przypadku szkód na mieniu

zapłatę

grupa VII, VIII

godz. 1730 adw. Tadeusz Hassa – apelacja ćwiczenia praktyczne cz. 1

24.06.2021 r. – czwartek
grupa IX, X
godz. 1600 SSA Marek Charuza – odszkodowanie za niesłuszne
zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie
godz. 1730 SSO Ewa Trzeja – Wagner – postępowania szczególne
grupa XI, XII
godz. 1600 SSO Ewa Trzeja – Wagner – postępowania szczególne
godz. 1730 SSA Marek Charuza – odszkodowanie za niesłuszne
zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie

28.06.2021 r. – poniedziałek
grupa I, II
godz. 1600 SSA dr Dariusz Chrapoński – kurator osoby prawnej w
procesie
godz. 1730 adw. Jarosław Góra – prawo autorskie – sporządzanie
projektów umów, zapisów umownych bądź klauzul
prawno-autorskich
grupa III, IV
godz. 1600 adw. Jarosław Góra – prawo autorskie – sporządzanie
projektów umów, zapisów umownych bądź klauzul
prawno-autorskich
godz. 1730 SSA dr Dariusz Chrapoński – kurator osoby prawnej w
procesie

30.06.2021 r. – środa
grupa V, VI
godz. 1600 adw. Tadeusz Hassa – apelacja - ćwiczenia praktyczne cz.
2
godz. 1730

adw. Ewa Czarnynoga-Willim – wniosek o stwierdzenie
zasiedzenia cz.2

grupa VII, VI
godz. 1600 adw. Ewa Czarnynoga-Willim – wniosek o stwierdzenie
zasiedzenia cz.2
godz. 1730 adw. Tadeusz Hassa – apelacja - ćwiczenia praktyczne cz.
2

13.07.2021 r. – wtorek
Sprawdzian poprawkowy z prawa o ustroju sądów i
prokuratur, prawa o adwokaturze, historii samorządu
adwokackiego, warunków wykonywania zawodu adwokata i
etyki tego zawodu
14.07.2021 r. – środa
Sprawdzian poprawkowy z prawa o ustroju sądów i
prokuratur, prawa o adwokaturze, historii samorządu
adwokackiego, warunków wykonywania zawodu adwokata i
etyki tego zawodu

