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S T Y C Z E Ń      2 0 1 8 

Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Propozycja do systemu E-dziennik 
Blok tematyczny – temat zajęć  

– propozycja zajęć dla aplikantów  
i wykładowców 

Uwagi dla wykładowców 

06.01.2018 
(Sob.) 

--- --- 3 A-J --- Święto TRZECH KRÓLI 

05.01.2018 
(Pt.) 

16.30-19.00 
(3) 

A-101 
A-102 
A-103 
A-104 
A-105 
A-113 
A-114 
A-215 
A-216 
A-217 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Elżbieta Buczek 
Adw. Arkadiusz Gerwel 
Adw. Zbigniew Huszcz 
Adw. Dominika Kupisz  
Adw. Krzysztof Olczyk 
Adw. dr Radosław Rycielski 
Adw. dr Jacek Matarewicz 
Adw. Piotr Warfołomiejew 
Adw. Lucjan Zalewski 
Adw. Maciej W. Zborowski 

Blok tematyczny: prawo podatkowe 
Temat zajęć: „PIT/CIT – podatki 
dochodowe.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa podatkowego 

Zajęcia warsztatowe nt.: „PIT/CIT – 
podatki dochodowe”. 
Podatek dochodowy od osób fizycznych: 
podatnicy podatku, opodatkowanie 
małoletnich, warunki korzystania ze 
wspólnego opodatkowana małżonków – 
zagadnienia praktyczne; przedmiot podatku 
(przychód, dochód, koszty uzyskania 
przychodu); podstawa opodatkowania 
(podstawa obliczenia podatku); wysokość 
podatku i odliczenia od podatku 
(wyjaśnienie na przykładach różnić w 
odliczeniach od dochodu stanowiącego 
podstawę opodatkowania i odliczeniach od 
podatku), funkcje zaliczek w podatku 
dochodowym i roczne rozliczenie podatku. 
Praktyczne aspekty opodatkowania 
przychodów z odpłatnego zbycia 
nieruchomości lub praw majątkowych. 
Praktyczne aspekty podatku liniowego. 
Praktyczne aspekty przekazania 1% 
podatku należnego na rzecz organizacji 
pożytku publicznego”.  
Podatek dochodowy od osób prawnych – 
podatnicy podatku; podatkowa grupa 
kapitałowa (materialne i formalne warunki 
jej powstania); przedmiot podatku; 
zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe; 
podstawa opodatkowania  wysokość 
podatku.  
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane przez 
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prowadzącego zajęcia z uwzględnieniem 
tematyki warsztatów.  
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

09.01.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

A-101 
A-102 
A-103 
A-104 
A-105 
A-113 
A-114 
A-215 
A-216 
A-217 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Elżbieta Buczek 
Adw. Arkadiusz Gerwel 
Adw. Zbigniew Huszcz 
Adw. Dominika Kupisz  
Adw. Krzysztof Olczyk 
Adw. dr Radosław Rycielski 
Adw. dr Jacek Matarewicz 
Adw. Piotr Warfołomiejew 
Adw. Lucjan Zalewski 
Adw. Maciej W. Zborowski 

Blok tematyczny: prawo podatkowe 
Temat zajęć: „VAT – podatek od 
towarów i usług.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa podatkowego 

Zajęcia warsztatowe nt.: „VAT – 
podatek od towarów i usług”. 
Podatek od towarów i usług – aspekty 
praktyczne w zakresie przedmiotu podatku 
i zakresu opodatkowania (dostawa 
towarów, nieodpłatna dostawa towarów 
podlegająca i niepodlegająca 
opodatkowaniu; transakcje łańcuchowe, 
świadczenie usług – nieodpłatne 
świadczenie usług podlegające 
opodatkowaniu. Praktyczne aspekty 
związane z opodatkowaniem likwidacji 
działalności gospodarczej i rozwiązania 
spółki osobowej; wyłączenia z zakresu 
opodatkowania. Zasady powstania 
obowiązku podatkowego i podstawa 
opodatkowania. Wysokość opodatkowania 
(stawki podatku). Zwolnienia z podatku. 
Praktyczne aspekty prawa do odliczenia 
podatku naliczonego oraz zwrotu podatku. 
Instytucja ulgi na złe długi. Rejestracja, 
deklaracje podatkowe oraz zapłata podatku 
VAT. Kasy rejestrujące.  
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane przez 
prowadzącego zajęcia z uwzględnieniem 
tematyki warsztatów.  
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
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11.01.2018 
(Czw.) 

16.30-19.00 
(3) 

A-301 
A-302 
A-303 
A-402 

A-Recepcyjna 
C-5 
C-6 
C-7 

C-107 
C-110 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Elżbieta Buczek 
Adw. Arkadiusz Gerwel 
Adw. Zbigniew Huszcz 
Adw. Dominika Kupisz  
Adw. Krzysztof Olczyk 
Adw. dr Radosław Rycielski 
Adw. dr Jacek Matarewicz 
Adw. Piotr Warfołomiejew 
Adw. Lucjan Zalewski 
Adw. Maciej W. Zborowski 

Blok tematyczny: prawo podatkowe 
Temat zajęć: „Podatek od spadków i 
darowizn i PCC (podatek od czynności 
cywilnoprawnych).” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa podatkowego 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Podatek od 
spadków i darowizn i PCC (podatek 
od czynności cywilnoprawnych)”. 
Różnice w podatku PIT i PCC; podmiot 
opodatkowania; przedmiot 
opodatkowania. Praktyczne aspekty 
zwolnień podatkowych z art 4 ustawy. 
Charakter i praktyka organów 
podatkowych przy zwolnieniu z art. 4a 
ustawy. Podstawa opodatkowania. 
Charakter i praktyka organów 
podatkowych przy uldze 
mieszkaniowej art 16 ustawy. 
Wysokość podatku. Moment powstania 
obowiązku podatkowego oraz 
praktyczne aspekty odnowienia 
obowiązku podatkowego.”.  
Podatek od czynności 
cywilnoprawnych. Czynności 
podlegające opodatkowaniu. 
Wyłączenia ustawowe. Zwolnienia 
przedmiotowe. Praktyczne aspekty 
związane z podmiotem opodatkowania. 
Praktyczne aspekty procedury 
określania wartości przedmiotu 
czynności cywilnoprawnej. Stawki 
podatkowe. Uzupełnianie deklaracji 
podatkowych. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane 
przez prowadzącego zajęcia z 
uwzględnieniem tematyki warsztatów.  
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

 



Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie                                                    (do użytku wewnętrznego) 
00-728  Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, bud. A1,  piętro II, www.ora-warszawa.com.pl 
Grupy 3 A-E – Anna Gryczka (a.gryczka@ora-warszawa.com.pl; 22/ 559-21-46); Grupy 3 F-J – Marta Świętochowska (marta.swietochowska@ora-warszawa.com.pl; 22/ 559-25-43) 

szkolenia dla III roku szkolenia aplikantów adwokackich na 2018 r.                           dla grup 3A-J 
 

 4 

 

16.01.2018 
(Wt.) 

--- --- 3 A-J --- CZAS WOLNY OD ZAJĘĆ – FERIE ZIMOWE 

23.01.2018 
(Wt.) 

--- --- 3 A-J --- CZAS WOLNY OD ZAJĘĆ – FERIE ZIMOWE 

30.01.2018 
(Wt.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Ewa Stawicka 
Adw. Jacek Gaj 
Adw. Mariusz Godlewski 
Adw. dr Michał P. Jabłoński 
Adw. Andrzej Kacprzycki 
Adw. dr hab. Aleksander Maziarz 
Adw. Andrzej Rościszewski 
Adw. Jan Sajdak 
Adw. Mateusz Tomicki 
Adw. Karolina B. Wojciechowska 

Blok tematyczny: prawo 
administracyjne materialne 
Temat zajęć: „Zasady planowania i 
zagospodarowania przestrzennego.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa  

administracyjnego materialnego 
Zajęcia warsztatowe nt.: Zasady 
planowania i zagospodarowania 
przestrzennego”. 
Omówienie problematyki ze szczególnym 
uwzględnieniem: zasad ustalenia 
warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu nie objętego 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Decyzja o warunkach 
zabudowy i lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Zaskarżalność wniosków i 
uwag do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
(analiza orzecznictwa 
sądowoadministracyjnego). Roszczenia 
właścicieli i użytkowników wieczystych 
w związku z uchwaleniem miejscowego 
planu zagospodarowania lub jego zmianą. 
Opłata planistyczna.  
Aplikanci w grupach warsztatowych lub 
samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę 
ćwiczą konstruowanie zarzutów 
materialnych (podnoszonych w 
odwołaniu, skardze do WSA, wnioskach o 
stwierdzenie nieważności i wznowienie 
postępowania) w oparciu i z  
uwzględnieniem ww.. problematyki 
warsztatów. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
powinno być w szczególności:  
Przyjęcie jednolitego charakteru zajęć, 
zwłaszcza w zakresie materialnego 
prawa administracyjnego - wszystkie 
zajęcia winny mieć charakter 
warsztatowy, a nie wykładowy – w tym 
zakresie, jako zmianę metodologiczną, 
proponujemy wymóg przygotowania 
aplikantom – przy zajęciach 1,5 
godzinnych (2 godziny lekcyjne) co 
najmniej 3 kazusów z wyraźnym 
nawiązaniem do treści najważniejszych 
zagadnień proceduralnych  
i materialnoprawnych, podkreślonych w 
programie, a przy zajęciach 3 –
godzinnych (4 godziny lekcyjne) co 
najmniej 6 kazusów z wyraźnym 
nawiązaniem do treści najważniejszych 
zagadnień proceduralnych i 
materialnoprawnych, podkreślonych w 
programie. 
Rekomendowane jest także 
uzupełnienie w zakresie tematyki 
poszczególnych zajęć o uwzględnienie 
orzecznictwa TS(UE) i ETPCz. 
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L U T Y      2 0 1 8 

Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Propozycja do systemu E-dziennik 
Blok tematyczny – temat zajęć  

– propozycja zajęć dla aplikantów  
i wykładowców 

Uwagi dla wykładowców 

01.02.2018 
(Czw.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Ewa Stawicka 
Adw. Jacek Gaj 
Adw. Mariusz Godlewski 
Adw. dr Michał P. Jabłoński 
Adw. Andrzej Kacprzycki 
Adw. dr hab. Aleksander Maziarz 
Adw. dr Jacek Matarewicz 
Adw. Jan Sajdak 
Adw. Mateusz Tomicki 
Adw. Karolina B. Wojciechowska 

Blok tematyczny: prawo 
administracyjne materialne 
Temat zajęć: „Postepowanie 
budowlane.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa  

administracyjnego materialnego 
Zajęcia warsztatowe nt.: 
„Postępowanie budowlane”. 
omówienie najistotniejszych instytucji 
prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (test 
jednolity Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze 
zm.) ze szczególnym uwzględnieniem 
następujących zagadnień: uczestnicy 
procesu budowlanego - ich uprawnienia i 
obowiązki; strona w postępowaniu w 
sprawie pozwolenia na budowę (art. 28 
ust 2 ustawy) – analiza aktualnego 
orzecznictwa sądowoadministracyjnego; 
decyzja o pozwoleniu na budowę a 
zgłoszenie budowy (decyzja o 
sprzeciwie); samowola budowlana – 
subsydiarność decyzji o rozbiórce i 
postępowanie legalizacyjne; decyzja o 
pozwoleniu na użytkowanie. 
Aplikanci w grupach warsztatowych lub 
samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę ćwiczą 
konstruowanie zarzutów materialnych 
(podnoszonych w odwołaniu, skardze do 
WSA, wnioskach o stwierdzenie 
nieważności i wznowienie postępowania) w 
oparciu i ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki strony w postępowaniu 
budowlanym i procesu samowoli 
budowlanej. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
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06.02.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Ewa Stawicka 
Adw. Jacek Gaj 
Adw. Mariusz Godlewski 
Adw. dr Michał P. Jabłoński 
Adw. Andrzej Kacprzycki 
Adw. dr hab. Aleksander Maziarz 
Adw. Andrzej Rościszewski 
Adw. Jan Sajdak 
Adw. Mateusz Tomicki 
Adw. Karolina B. Wojciechowska 

Blok tematyczny: prawo 
administracyjne materialne 
Temat zajęć: „Gospodarowanie 
nieruchomościami.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa  

administracyjnego materialnego 
Zajęcia warsztatowe nt.: 
„Gospodarowanie 
nieruchomościami”. 
omówienie problematyki z 
uwzględnieniem: zasad podziału 
nieruchomości (w tym na terenie 
nieobjętym miejscowym planem 
zagospodarowania); prawa pierwokupu 
(zasady, organy uprawnione);  prawa 
pierwokupu a prawa pierwszeństwa w 
nabyciu nieruchomości; zasad sprzedaży 
nieruchomości i oddawania w użytkowanie 
wieczyste (pierwszeństwo w nabyciu, 
przetarg na zbycie); wywłaszczenia i 
zwrotu nieruchomości wywłaszczonych. 
Opłaty z tytułu użytkownika wieczystego – 
opata wstępna i opłaty roczne; procedura 
związana z kwestionowaniem 
wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej z 
tytułu wieczystego użytkowania – analiza 
postępowania mieszanego 
(administracyjno–sądowego). 
Aplikanci w grupach warsztatowych lub 
samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę ćwiczą 
konstruowanie zarzutów materialnych i 
procesowych (podnoszonych w odwołaniu, 
skardze do WSA, wnioskach o stwierdzenie 
nieważności i wznowienie postępowania) w 
oparciu i z uwzględnieniem ww. 
problematyki warsztatów, w szczególności 
tematyki opłaty rocznej z tytułu 
wieczystego użytkowania. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
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08.02.2018 
(Czw.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Ewa Stawicka 
Adw. Jacek Gaj 
Adw. Mariusz Godlewski 
Adw. dr Michał P. Jabłoński 
Adw. Andrzej Kacprzycki 
Adw. dr hab. Aleksander Maziarz 
Adw. Andrzej Rościszewski 
Adw. Jan Sajdak 
Adw. Mateusz Tomicki 
Adw. dr Rafał Sarbiński 

Blok tematyczny: prawo 
administracyjne materialne 
Temat zajęć: „Rewindykacja gruntów 
warszawskich. Sposoby dochodzenia 
roszczeń przysługujących byłym 
właścicielom w postępowaniu 
administracyjnym i sądowym.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa  

administracyjnego materialnego 
Zajęcia warsztatowe nt.: 
„Rewindykacja gruntów 
warszawskich. Sposoby dochodzenia 
roszczeń przysługujących byłym 
właścicielom w postępowaniu 
administracyjnym i sądowym”. 
Cel i charakter dekretu z dnia 26 
października 1945 r. o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. 
st. Warszawy. Postępowanie 
dekretowe. Dynamika zmian 
legislacyjnych wpływających na 
sytuację prawną byłych właścicieli 
gruntów warszawskich. Instrumenty 
postępowania administracyjnego 
umożliwiające wzruszenie 
ostatecznych decyzji dekretowych. 
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu 
sądowym. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
lub samodzielnie, na podstawie 
kazusów przygotowanych przez 
wykładowcę ćwiczą konstruowanie 
zarzutów do wniosku o stwierdzenie 
nieważności decyzji dekretowej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
uniwersalnego błędu decyzji (art. 7 ust 
2 dekretu). 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
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13.02.2018 
(Wt.) 

16.30-17.35 
(1,5) 

 3 A-E Adw. dr Karol Pachnik  

Blok tematyczny: prawo 
administracyjne materialne 
Temat zajęć: „Podstawowe instytucje 
prawa ochrony środowiska.” 
Forma zajęć: wykład 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa  

administracyjnego materialnego 
Wykład nt.: „Podstawowe instytucje 
prawa ochrony środowiska”. 
Omówienie najważniejszych instytucji 
dotyczących ochrony środowiska – ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity: Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze 
zm.) ze szczególnym uwzględnieniem 
następujących zagadnień: ochrona środowiska w 
zagospodarowaniu przestrzennym i przy 
realizacji inwestycji. Ograniczenia sposobu 
korzystania z nieruchomości w związku z 
ochroną środowiska. Obszary ograniczonego 
oddziaływania, strefy przemysłowe. Procedura 
uzyskiwania pozwolenia na wprowadzenie do 
środowiska substancji lub energii. Instytucja 
pozwoleń zintegrowanych. Środki finansowo - 
prawne ochrony środowiska: - opłata za 
korzystanie ze środowiska; - administracyjna 
kara pieniężna; - zróżnicowane stawki podatków 
i innych danin publicznych służące celom 
ochrony środowiska. Odpowiedzialność w 
ochronie środowiska: cywilna; karna; 
administracyjna. 

 

 3 F-J Adw. Dariusz Goliński 

Blok tematyczny: prawo 
administracyjne materialne 
Temat zajęć: „Podstawowe instytucje 
prawa pomocy społecznej.” 
Forma zajęć: wykład 

 Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa  

administracyjnego materialnego 
Wykład nt.: „Podstawowe instytucje 
prawa pomocy społecznej”. 
Omówienie najistotniejszych instytucji prawa 
pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: 
Dz.U. 2009 Nr 175 poz. 1362 ze zm.) ze 
szczególnym uwzględnieniem następujących 
zagadnień: zadania w zakresie pomocy 
społecznej; zasada współdziałania korzystających 
z pomocy społecznej i jej konsekwencje; 
przesłanki podmiotowe i przedmiotowe w 
korzystaniu z pomocy społecznej; rodzaje 
świadczeń oraz zasady i tryb postępowania – 
szczególny charakter przepisów dotyczących 
postępowania w sprawie pomocy społecznej; 
organizacja pomocy społecznej. 
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17.50-19.00 
(1,5) 

 3 A-E Adw. Dariusz Goliński 

Blok tematyczny: prawo 
administracyjne materialne 
Temat zajęć: „Podstawowe instytucje 
prawa pomocy społecznej.” 
Forma zajęć: wykład 

 Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa  

administracyjnego materialnego 
Wykład nt.: „Podstawowe instytucje 
prawa pomocy społecznej”. 
Omówienie najistotniejszych instytucji prawa 
pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: 
Dz.U. 2009 Nr 175 poz. 1362 ze zm.) ze 
szczególnym uwzględnieniem następujących 
zagadnień: zadania w zakresie pomocy 
społecznej; zasada współdziałania korzystających 
z pomocy społecznej i jej konsekwencje; 
przesłanki podmiotowe i przedmiotowe w 
korzystaniu z pomocy społecznej; rodzaje 
świadczeń oraz zasady i tryb postępowania – 
szczególny charakter przepisów dotyczących 
postępowania w sprawie pomocy społecznej; 
organizacja pomocy społecznej. 

 

 3 F-J Adw. dr Karol Pachnik  

Blok tematyczny: prawo 
administracyjne materialne 
Temat zajęć: „Podstawowe instytucje 
prawa ochrony środowiska.” 
Forma zajęć: wykład 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa  

administracyjnego materialnego 
Wykład nt.: „Podstawowe instytucje 
prawa ochrony środowiska”. 
Omówienie najważniejszych instytucji 
dotyczących ochrony środowiska – ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity: Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze 
zm.) ze szczególnym uwzględnieniem 
następujących zagadnień: ochrona środowiska w 
zagospodarowaniu przestrzennym i przy 
realizacji inwestycji. Ograniczenia sposobu 
korzystania z nieruchomości w związku z 
ochroną środowiska. Obszary ograniczonego 
oddziaływania, strefy przemysłowe. Procedura 
uzyskiwania pozwolenia na wprowadzenie do 
środowiska substancji lub energii. Instytucja 
pozwoleń zintegrowanych. Środki finansowo - 
prawne ochrony środowiska: - opłata za 
korzystanie ze środowiska; - administracyjna 
kara pieniężna; - zróżnicowane stawki podatków 
i innych danin publicznych służące celom 
ochrony środowiska. Odpowiedzialność w 
ochronie środowiska: cywilna; karna; 
administracyjna. 
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15.02.2018 
(Czw.)  

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Michał Barański 
Adw. Mariusz Godlewski 
Adw. Dariusz Goliński 
Adw. Mariusz Heleniak 
Adw. Marek Markiewicz 
Adw. dr Jacek Matarewicz 
Adw. dr Karol Pachnik 
Adw. dr hab. Jerzy Paśnik 
Adw. Ewa Stawicka 
Adw. Karolina B. Wojciechowska 

Blok tematyczny: procedura 
administracyjna 
Temat zajęć: „Zakres obowiązywania, 
klauzule generalne i wszczęcie 
postępowania administracyjnego.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa administracyjnego 

(procedura administracyjna) 
Zajęcia warsztatowe nt.: „Zakres 
obowiązywania, klauzule generalne i 
wszczęcie postępowania 
administracyjnego”. 
Zasady ogólne (omówienie problematyki 
w kontekście przepisów szczególnych), 
właściwość organów, strona 
postępowania administracyjnego (interes 
prawny). Wszczęcie postępowania 
administracyjnego i podmioty 
uprawnione do jego wszczęcia. 
Doręczenia, wezwania, terminy i sposób 
ich obliczenia. Terminy rozpoznawania 
spraw – instrumenty przysługujące 
stronie w przypadku bezczynności lub 
przewlekłości postępowania. Uchybienie 
terminu i jego przywrócenie. Dowody. 
Postępowanie gabinetowe a rozprawa 
administracyjna. Rodzaje orzeczeń 
kończących postępowanie 
administracyjne (decyzja 
administracyjna, ugoda administracyjna, 
postanowienie) i ich wykonywanie.  
Zaświadczenia wydawane w 
postępowaniu administracyjnym – tryb 
postępowania”. Orzecznictwo ETPCz w 
sprawie rzetelniej procedury 
administarcyjnej i terminów 
rozpoznawania spraw (np. sprawa J.S i 
A.S przeciwko Polsce, wyrok nr 40732/98 
z dnia 24 maja 2005 r.) 
Aplikanci w grupach warsztatowych lub 
samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę 
ćwiczą konstruowanie zarzutów 
procesowych (podnoszonych w 
odwołaniu, skardze do WSA, wnioskach o 
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stwierdzenie nieważności i wznowienie 
postępowania) w oparciu i ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad 
ogólnych postępowania. Aplikanci 
przygotowują również wniosek o 
przywrócenie terminu wraz z wnioskami 
zabezpieczającymi interes klienta.  
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

20.02.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Michał Barański 
Adw. Mariusz Godlewski 
Adw. Dariusz Goliński 
Adw. Mariusz Heleniak 
Adw. Marek Markiewicz 
Adw. dr Jacek Matarewicz 
Adw. dr Karol Pachnik 
Adw. dr hab. Jerzy Paśnik 
Adw. Ewa Stawicka 
Adw. Karolina B. Wojciechowska 

Blok tematyczny: procedura 
administracyjna 
Temat zajęć: „Zawieszenie i 
umorzenia postępowania 
administracyjnego oraz postępowanie 
odwoławcze i zażaleniowe.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa administracyjnego 

(procedura administracyjna) 
Zajęcia warsztatowe nt.: 
„Zawieszenie i umorzenia 
postępowania administracyjnego 
oraz postępowanie odwoławcze i 
zażaleniowe”. 
Zawieszenie postępowania – przesłanki 
obligatoryjne i fakultatywne, procedura 
zaskarżania postanowień w przedmiocie 
zawieszenie. Umorzenie postępowania – 
przesłanki i rodzaje rozstrzygnięć.  
Odwołanie i postępowanie odwoławcze 
(samokontrola w postępowaniu 
odwoławczym oraz zakaz reformationis in 
peius). Odwołanie a wniosek o ponowne 
rozpoznanie sprawy.  
Postępowanie zażaleniowe.  
Aplikanci w grupach warsztatowych lub 
samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę 
ćwiczą konstruowanie odwołań i zażaleń 
w postępowaniu administracyjnym wraz 
z wnioskami zabezpieczającymi interes 
klienta.  
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
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22.02.2018 
(Czw.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Michał Barański 
Adw. Mariusz Godlewski 
Adw. Dariusz Goliński 
Adw. Mariusz Heleniak 
Adw. Marek Markiewicz 
Adw. dr Jacek Matarewicz 
Adw. dr Karol Pachnik 
Adw. dr hab. Jerzy Paśnik 
Adw. Ewa Stawicka 
Adw. Karolina B. Wojciechowska 

Blok tematyczny: procedura 
administracyjna 
Temat zajęć: „Nadzwyczajne środki 
wzruszania orzeczeń w postępowaniu 
administracyjnym – wznowienie, 
nieważność, uchylenie i zmiana 
decyzji.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa administracyjnego 

(procedura administracyjna) 
Zajęcia warsztatowe nt.: 
„Nadzwyczajne środki wzruszania 
orzeczeń w postępowaniu 
administracyjnym – wznowienie, 
nieważność, uchylenie i zmiana 
decyzji”. 
Wznowienie postępowania 
administracyjnego – przesłanki, terminy, 
postępowanie, rodzaje rozstrzygnięć.  
Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznych.  
Przesłanki stwierdzenia nieważności 
decyzji. Stwierdzenie nieważności decyzji a 
stwierdzenie wydania decyzji z 
naruszeniem prawa - omówienie tematu 
również na podstawie kazusów dotyczących 
„gruntów warszawskich”.  
Mechanizmy wzruszalności „definitywnych” 
decyzji administracyjnych w orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości (Unii 
Europejskiej): 1) mechanizm 
równoważności, 2) mechanizm Khune & 
Heitz i 3) mechanizm Skoma - Lux 
Aplikanci w grupach warsztatowych lub 
samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę ćwiczą 
konstruowanie wniosków o stwierdzenie 
nieważności decyzji lub wniosku o 
wznowienie postępowania.  
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

 

27.02.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 

Adw. dr Michał Barański 
Adw. Mariusz Godlewski 
Adw. Dariusz Goliński 
Adw. Mariusz Heleniak 
Adw. Marek Markiewicz 
Adw. dr Jacek Matarewicz 
Adw. dr Karol Pachnik 

Blok tematyczny: procedura 
administracyjna 
Temat zajęć: „Odrębności w 
postępowaniu podatkowym.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa administracyjnego 

(procedura administracyjna) 
Zajęcia warsztatowe nt.: „Odrębności 
w postępowaniu podatkowym”.  
Zasady postępowania podatkowego. 
Rodzaje i środki zaskarżenia – 
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3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr hab. Jerzy Paśnik 
Adw. Ewa Stawicka 
Adw. Lucjan Zalewski 

odrębności postępowania 
podatkowego od postępowania 
administracyjnego. 
Aplikanci w grupach warsztatowych lub 
samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę 
opracowują przygotowane zagadnienia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

M A R Z E C      2 0 1 8 

Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Propozycja do systemu E-dziennik 
Blok tematyczny – temat zajęć  

– propozycja zajęć dla aplikantów  
i wykładowców 

Uwagi dla wykładowców 

01.03.2018 
(Czw.) 

--- --- 3 A-J 
Skład 13 Komisji powołanych przez 
Kierownik Szkolenia Aplikantów 
Adwokackich 

KONKURS KRASOMÓWCZY – etap izbowy – WYSYŁKA KAZUSÓW 
Obowiązkowy dla wszystkich aplikantów adwokackich 3 roku szkolenia, 
którzy nie wzięli udziału w nim na 2 roku szkolenia. 

Konkurs rozliczany przez Dział 
Finansowy Biura ORA w Warszawie 
na podstawie wykazu z DSA. 

01.03.2018 
(Czw.) 

 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Michał Barański 
Adw. Mariusz Godlewski  
Adw. dr Michał P. Jabłoński 
Adw. dr hab. Jerzy Paśnik  
Adw. dr Michał Poniatowski 
Adw. Jan Sajdak 
Adw. Krzysztof Sokół 

Adw. Ryszard Sowa 
Adw. Ewa Stawicka 
Adw. Maciej W. Zborowski 

Blok tematyczny: procedura 
administracyjna – postępowanie 
sądowo administracyjne 
Temat zajęć: „Udział adwokata w 
postępowaniu sądowo 
administracyjnym. Wszczęcie 
postępowania sądowo 
administracyjnego – wymogi formalne 
skargi.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Procedura administracyjna  
postępowanie  

sądowo administracyjne 
Zajęcia warsztatowe nt.: „Udział 
adwokata w postępowaniu sądowo 
administracyjnym. Wszczęcie 
postępowania sądowa 
administracyjnego – wymogi 
formalne skargi”. 
Ustrój i kognicja sądów administracyjnych 
(analiza aktualnego orzecznictwa). 
Właściwość sądów administracyjnych. 
Skład sądu. Wyłączenie sędziego. Terminy i 
sposób ich obliczania. Skutki uchybienia 
terminowi i przywrócenie terminu. Rodzaje 
postępowań sądowo administracyjnych.  
Wszczęcie postępowania i podmioty 
uprawnione do jego wszczęcia (art. 98 
przepisów wprowadzających). Termin i 
tryb (wymogi formalne) wnoszenia skargi 
do sądu administracyjnego. Postępowanie 
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autokontrolne. Pełnomocnictwo w 
postępowaniu przed sądem 
administracyjnym. Omówienie kosztów 
sądowych – wpisy i sposób ich uiszczania 
(zwolnienie od kosztów postępowania).  
Aplikanci w grupach warsztatowych lub 
samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę 
konstruowanie wniosków o przywrócenie 
terminu do złożenia skargi do WSA oraz 
ćwiczą konstrukcję petitum skargi do WSA 
oraz na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w 
sprawie wysokości oraz szczegółowych 
zasad pobierania wpisu w postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi określają 
wysokość wpisu sądowego od skargi do 
przygotowanych przez prowadzącego 
stanów faktycznych. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

06.03.2018 
(Wt.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Michał Barański 
Adw. Mariusz Godlewski  
Adw. dr Michał P. Jabłoński 
Adw. dr hab. Jerzy Paśnik  
Adw. dr Michał Poniatowski 
Adw. Jan Sajdak 
Adw. Krzysztof Sokół 

Adw. Ryszard Sowa 
Adw. Ewa Stawicka 
Adw. Maciej W. Zborowski 

Blok tematyczny: procedura 
administracyjna – postępowanie 
sądowo administracyjne 
Temat zajęć: „Konstrukcja zarzutów i 
wniosków w skardze do WSA.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
skargę do WSA na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia. 

Procedura administracyjna  
postępowanie  

sądowo administracyjne 
Zajęcia warsztatowe nt.: 
„Konstrukcja zarzutów i wniosków w 
skardze do WSA”. 
Metodologia konstrukcji zarzutów i 
wniosków w skardze do WSA. Zarzuty 
nieważnościowe, wznowieniowe, 
materialne, ustrojowe i procesowe. Wnioski 
dodatkowe w skardze do WSA. Podmioty 
uprawnione do wniesienia skargi i 
uczestnicy postępowania. Przebieg 
postępowania sądowego -  udział adwokata 
w rozprawie sądowo administracyjnej. 
Rodzaje orzeczeń sądu administracyjnego i 
skutki ich wydania. 
Aplikanci w grupach warsztatowych lub 
samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę ćwiczą 
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konstruowanie zarzutów i wniosków w 
skardze do WSA. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
Prowadzący, na podstawie przygotowanych 
ról procesowych, moderuje symulację 
rozprawy sądowo administracyjnej. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują skargę 
do WSA na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia w terminie do dwóch tygodni oraz 
sprawdzenie prac i umieszczenie uwag w 
systemie E-Dziennik w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac. 

08.03.2018 
(Czw.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Michał Barański 
Adw. Mariusz Godlewski  
Adw. dr Michał P. Jabłoński 
Adw. dr hab. Jerzy Paśnik  
Adw. dr Michał Poniatowski 
Adw. Jan Sajdak 
Adw. Krzysztof Sokół 

Adw. Ryszard Sowa 
Adw. Ewa Stawicka 
Adw. Maciej W. Zborowski 

Blok tematyczny: procedura 
administracyjna – postępowanie 
sądowo administracyjne 
Temat zajęć: „Sądowo administracyjne 
postępowanie kasacyjne.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
skargę kasacyjną do NSA na podstawie 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia. 
 

Procedura administracyjna  
postępowanie  

sądowo administracyjne 
Zajęcia warsztatowe nt.: „Sądowo 
administracyjne postępowanie 
kasacyjne”. 
Skarga kasacyjna do NSA. Tryb wnoszenia 
oraz termin. Podmioty uprawnione do 
wniesienia skargi. Omówienie sposobu 
sporządzenia skargi kasacyjnej – podstawy 
(konstrukcja zarzutów) i wnioski. Opłaty. 
Odrzucenie skargi kasacyjnej.  
Aplikanci w grupach warsztatowych lub 
samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę ćwiczą 
konstruowanie zarzutów i wniosków w 
skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują skargę 
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kasacyjną do NSA na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia w terminie do dwóch tygodni oraz 
sprawdzenie prac i umieszczenie uwag w 
systemie E-Dziennik w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac. 

13.03.2018 
(Wt.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

SWSA Katarzyna Golat 
SWSA Paweł Groński  
SWSA Małgorzata Jarecka 
SNSA Hieronim Sęk 
SWSA  
SNSA Małgorzata Miron 
SWSA Agnieszka Miernik 
SWSA Ewa Radziszewska-Krupa  
SWSA Mirosław Gdesz 
SNSA Sylwester Marciniak 

Blok tematyczny: procedura 
administracyjna – postępowanie 
sądowo administracyjne 
Temat zajęć: „Sądowo administracyjne 
postępowanie kasacyjne”. 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
skargę kasacyjną do NSA na podstawie 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia. 

Procedura administracyjna  
postępowanie  

sądowo administracyjne 
Zajęcia warsztatowe nt.: „Sądowo 
administracyjne postępowanie 
kasacyjne”. 
Skarga kasacyjna do NSA. Tryb wnoszenia 
oraz termin. Podmioty uprawnione do 
wniesienia skargi. Omówienie sposobu 
sporządzenia skargi kasacyjnej – podstawy 
(konstrukcja zarzutów) i wnioski. Opłaty. 
Odrzucenie skargi kasacyjnej.  
Aplikanci w grupach warsztatowych lub 
samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę ćwiczą 
konstruowanie zarzutów i wniosków w 
skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują skargę 
kasacyjną do NSA na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia w terminie do dwóch tygodni oraz 
sprawdzenie prac i umieszczenie uwag w 
systemie E-Dziennik w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac. 

 

14.03.2018 
(Śr.) 

--- --- 3 A-J 
Skład 13 Komisji powołanych przez 
Kierownik Szkolenia Aplikantów 
Adwokackich 

KONKURS KRASOMÓWCZY – etap izbowy – LOSOWANIE KAZUSÓW 
Obowiązkowy dla wszystkich aplikantów adwokackich 3 roku szkolenia, 
którzy nie wzięli udziału w nim na 2 roku szkolenia. 

Konkurs rozliczany przez Dział 
Finansowy Biura ORA w Warszawie 
na podstawie wykazu z DSA. 
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15.03.2018 
(Czw.) 

16.30-17.35 
(1,5) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Michał Barański 
Adw. Mariusz Godlewski  
Adw. dr Michał P. Jabłoński 
Adw. dr hab. Jerzy Paśnik  
Adw. dr Michał Poniatowski 
Adw. Jan Sajdak 
Adw. Krzysztof Sokół 

Adw. Ryszard Sowa 
Adw. Ewa Stawicka 
Adw. Maciej W. Zborowski 

Blok tematyczny: procedura 
administracyjna – postępowanie 
sądowo administracyjne 
Temat zajęć: „Zawieszenie, umorzenie 
i wznowienie postępowania sądowo 
administracyjnego.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Procedura administracyjna  
postępowanie  

sądowo administracyjne 
Zajęcia warsztatowe nt.: 
„Zawieszenie, umorzenie i 
wznowienie postępowania sądowo 
administracyjnego”. 
Zawieszenie i umorzenie postępowania 
sądowo administracyjnego. Wstrzymanie 
wykonania zaskarżonego aktu lub 
czynności – art. 61 ustawy. Postępowanie 
mediacyjne. Postępowanie uproszczone.  
Wznowienie postępowania – podstawy 
(orzecznictwo TK) i termin (art. 277 
ustawy).  Skarga o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia. Stosowanie z urzędu prawa 
unijnego w postępowaniu sądowo 
administracyjnym – orzecznictwo TS (UE) – 
np. wyrok Fratelli Costanzo. 
Aplikanci w grupach warsztatowych lub 
samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę oraz w 
oparciu o aktualne orzecznictwo sądów 
administracyjnych ćwiczą konstruowanie 
wniosków o wstrzymanie wykonania 
zaskarżonej decyzji, postanowienia aktu lub 
czynności.  
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

 

17.50-19.00 
(1,5) 

Blok tematyczny: procedura 
administracyjna – postępowanie 
egzekucyjne w administracji 
Temat zajęć: „Postępowanie 
egzekucyjne w administracji.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Procedura administracyjna  
– postępowanie egzekucyjne  

w administracji 
Zajęcia warsztatowe nt.: 
„Postępowanie egzekucyjne w 
administracji”. 
Postępowanie egzekucyjne w administracji 
(wybrane zagadnienia praktyczne). 
Przedmiotowy i podmiotowy zakres 
egzekucji administracyjnej. Środki egzekucji 
i postępowanie zabezpieczające.  
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Aplikanci w grupach warsztatowych lub 
samodzielnie, na podstawie kazusów 
przygotowanych przez wykładowcę ćwiczą 
konstruowanie zarzutów w trybie art. 33 
ustawy oraz skargi na czynności w 
postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

17.03.2018 
(Sob.) 

--- --- 3 A-J 
Skład 13 Komisji powołanych przez 
Kierownik Szkolenia Aplikantów 
Adwokackich 

KONKURS KRASOMÓWCZY – etap izbowy  
Obowiązkowy dla wszystkich aplikantów adwokackich 3 roku szkolenia, 
którzy nie wzięli udziału w nim na 2 roku szkolenia. 

Konkurs rozliczany przez Dział 
Finansowy Biura ORA w Warszawie 
na podstawie wykazu z DSA. 

19.03.2018 
(Pon.) 

16.30-19.00 
(3) 

 3 A-J 
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego 
Prof. Piotr Tuleja 

Blok tematyczny: prawo 
konstytucyjne 
Temat zajęć: „Konstytucja jako źródło 
prawa.” 
Forma zajęć: wykład 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa konstytucyjnego 

Wykład nt.: „Konstytucja jako źródło 
prawa”.  
Zasady i formy stosowania przepisów 
Konstytucji. Najważniejsze zasady ustroju 
RP i ich oddziaływanie na prawa jednostki. 
Zasada demokratycznego państwa 
prawnego (pojęcie i treść; zasada 
przyzwoitej legislacji; zakaz działania 
prawa wstecz; vacatio legis; ochrona praw 
nabytych; zasada określoności prawa; zakaz 
nadmiernej ingerencji; hierarchiczny 
system źródeł prawa). Zasada 
społeczeństwa obywatelskiego oraz zasada 
podziału władz – niezależności władzy 
sądowniczej. 

 

27.03.2018 
(Wt.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Lidia Bagińska 

Adw. dr Marta Derlatka 
Adw. dr Joanna Dominowska 
Adw. dr Wojciech Marchwicki 
Adw. Marek Markiewicz 
Adw. Piotr Rowiński 
SSA dr hab. Barbara Nita-Światłowska 
Adw. dr Robert Rynkun-Werner 
Adw. prof. dr hab. Michał Królikowski 
Adw. dr hab. Paweł Wiliński 

Blok tematyczny: prawo 
konstytucyjne 
Temat zajęć: „Skarga konstytucyjna. 
Postepowanie przed Trybunałem 
Konstytucyjnym.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
projekt skargi konstytucyjnej na 
podstawie kazusów przygotowanych 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa konstytucyjnego 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Skarga 
konstytucyjna. Postepowanie przed 
Trybunałem Konstytucyjnym. Skutki 
orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego”. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane przez 
prowadzącego zajęcia z uwzględnieniem 
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przez prowadzącego zajęcia. tematyki warsztatów. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują projekt 
skargi konstytucyjnej na podstawie 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia w terminie do dwóch 
tygodni oraz sprawdzenie prac i 
umieszczenie uwag w systemie E-Dziennik 
w terminie nie późniejszym niż 14 dni od 
dnia złożenia przez aplikantów prac. 

29.03.-
03.04.2018 
(Czw.-Wt.) 

--- --- 3 A-J --- CZAS WOLNY OD ZAJĘĆ – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

K W I E C I E Ń      2 0 1 8 

Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Propozycja do systemu E-dziennik 
Blok tematyczny – temat zajęć  

– propozycja zajęć dla aplikantów  
i wykładowców 

Uwagi dla wykładowców 

05.04.2018 
(Czw.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

rpr. Justyna Chrzanowska 
Adw. Monika Gąsiorowska 
Adw. Justyna Metelska 
Adw. dr Łukasz Chojniak  
Adw. Marek Antoni Nowicki 
Adw. Paweł Osik 
Adw. dr hab. Jerzy Paśnik 
dr Zuzanna Kępa 
Adw. Artur Pietryka 
Rpr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz 

Blok tematyczny: prawo europejskie 
Temat zajęć: „Europejska Konwencja 
Praw Człowieka w praktyce adwokata.” 
Forma zajęć: wykład i zajęcia 
warsztatowe 

Prawo Europejskie 
Wykład nt.: „Europejska Konwencja 
Praw Człowieka w praktyce 
adwokata”. 
Zagadnienia ogólne mechanizmu kontroli: 
Rada Europy i Europejski Trybunał Praw 
Człowieka (ETPCz) – geneza, najważniejsze 
cele i założenia mechanizmu kontrolnego. 
Miejsce Konwencji w krajowym porządku 
prawnym oraz stosowanie konwencji na 
poziomie krajowym. Prawo do skargi (art. 
33 oraz art. 34 Konwencji). Warunki 
dopuszczalności skargi (art. 35 Konwencji). 
Regulamin ETPCz i procedura 
postepowania przed ETPCz. Pomoc prawna 
i rola pełnomocnika w postepowaniu przed 
ETPCz, ze szczególnym uwzględnieniem 
zakresu pełnomocnictwa, języka 
postepowania oraz zasad prowadzenia 
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korespondencji z ETPCz. Środki 
tymczasowe (art. 39 Regulaminu ETPCz).  
Zajęcia warsztatowe: aplikanci w grupach 
warsztatowych opracowują projekt skargi 
do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka na podstawie zaproponowanych 
przez prowadzącego kazusów.  
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

10.04.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

rpr. Justyna Chrzanowska 
Adw. Monika Gąsiorowska 
Adw. Justyna Metelska 
Adw. dr Łukasz Chojniak  
Adw. Marek Antoni Nowicki 
Adw. Paweł Osik 
Adw. dr hab. Jerzy Paśnik 
dr Zuzanna Kępa 
Adw. Artur Pietryka 
Rpr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz 

Blok tematyczny: prawo europejskie 
Temat zajęć: „Europejska Konwencja 
Praw Człowieka w praktyce adwokata.” 
Forma zajęć: wykład i zajęcia 
warsztatowe 

Prawo Europejskie 
Wykład nt.: „Europejska Konwencja 
Praw Człowieka w praktyce 
adwokata”. 
Interwencja strony trzeciej w 
postępowaniu. Podstawowe zasady 
interpretacyjne stosowane przez ETPCz, 
koncepcja marginesu swobody oceny, 
zasada subsydialności, zasada 
proporcjonalności, Rodzaje orzeczeń 
wydawanych przez ETPCz. Pojęcie 
słusznego zadośćuczynienia (art. 41 
Konwencji). Procedura wyroku 
pilotażowego. Instytucja ugody przed 
ETPCz oraz deklaracji jednostronnej. 
Obowiązek państw-stron Konwencji 
wykonywania orzeczeń ETPCz oraz rola 
Komitetu Ministrów Rady Europy przy ich 
wykonywaniu. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują projekty dokumentów na 
podstawie zaproponowanych przez 
prowadzącego kazusów.  
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

 

12.04.2018 
(Czw.) 

--- --- 3 A-J 
Członkowie Komisji powołani 
decyzją Kierownika Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich 

Sprawdzian z przedmiotów: prawo administracyjne i sądowo-
administracyjne – termin podstawowy (w formie pisemnej pracy domowej) 

Sprawdzian rozliczany przez Dział 
Finansowy Biura ORA w Warszawie 
na podstawie wykazu z DSA. 
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17.04.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Aleksander Grot 
Adw. Dorota Kulińska 
Adw. Wojciech Marchwicki 
Adw. Eliza Mincer-Jakubiak 
Adw. dr Karolina Kocemba 
Adw. Anna Wyrzykowska 
Adw. Marta Gietka-Mielcarek 
Adw. Hubert Szperl 
Adw. Marcin Szymańczyk 
Adw. Mateusz Tomicki 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – ustawa o swobodzie 
działalności gospodarczej 
Temat zajęć: „Ustawa o swobodzie 
działalności gospodarczej i Krajowym 
Rejestrze Sądowym.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 

-handlowego – ustawa o swobodzie 
działalności gospodarczej 

Zajęcia warsztatowe nt.: Pojęcie 
działalności gospodarczej”  
Pojęcie przedsiębiorcy, ograniczenia 
podmiotowe i przedmiotowe 
wykonywania działalności 
gospodarczej. Pojęcie działalności 
gospodarczej w prawie polskim i 
prawie Unii Europejskiej. Zasady 
legalizacji przedsiębiorców. 
Rejestry sądowe. Omówienie KRS 
(budowa KRS – 3 rejestry) i zapoznanie 
się z formularzem. Omówienie 
przypadków podlegających wpisom do 
KRS. Najczęstsze błędy w wypełnianiu 
formularzy. Systematyka danych 
zawartych w KRS. Obowiązki 
przedsiębiorcy prowadzącego 
działalność po uzyskaniu wpisu do 
rejestru przedsiębiorców”. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
lub samodzielnie  opracowują projekt 
umowy do kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac  
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
powinno być w szczególności: 
1) Omówienie wszystkich istotnych 
regulacji ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej z 
uwzględnieniem ich zastosowania dla 
wszystkich form wykonywania 
działalności gospodarczej. 
2) Pojęcie przedsiębiorcy także ujęciu 
porównawczym z definicjami innych 
ustaw, np. ustawa o UOKiK. 
3) Praktyka rejestracji w CEiDG z 
uwzględnieniem specyfiki działalności 
podmiotów, które zamierzają działać 
jako spółka cywilna. 
4) Rozróżnienie pojęć działalności 
podlegającej zgłoszeniu, 
koncesjonowaniu, wykonywanej na 
podstawie zezwoleń. 
5) Zasady prowadzenia postępowań 
kontrolnych. 
6) Przeglądanie akt spółki bądź 
podmiotów wpisanych do KRS. 
Elementy istotne z punktu widzenia 
dochodzenia roszczeń (kwestie badania 
zdolności sądowej spółki i sprawdzania 
płynności finansowej oraz obowiązek 
składania raportów finansowych). 

24.04.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 

Adw. dr Rafał Sarbiński 
Adw. Krzysztof Feluch 
Adw. Hubert Szperl 
Adw. Karol Orzechowski 
SSO Leszek Ciulkin 
Adw. dr Beata Paxford 
Adw. Piotr Rogala-Kałuski 
Adw. dr Damian Szczepański  
Adw. dr Kamil Szmid 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo spółek 
Temat zajęć: „Formy prowadzenia 
działalności gospodarczej. Spółka 
cywilna. Spółki osobowe.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
umowę spółki partnerskiej na 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 
-handlowego – prawo spółek 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Formy 
prowadzenia działalności 
gospodarczej. Spółka cywilna. Spółki 
osobowe”. 
Wprowadzenie, spółka cywilna. Formy 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
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3 J Adw. dr Wojciech Wąsowicz podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty. 

Ogólne kryteria wyboru formy prowadzenia 
działalności gospodarczej (rozmiar 
działalności, koszty prowadzenia działalności, 
zakres odpowiedzialności, opodatkowanie, 
wymogi zawarte w przepisach szczególnych). 
Rejestracja przedsiębiorców, struktura 
Krajowego Rejestru Sądowego, spółki 
handlowe „w organizacji”. Obowiązki 
rejestrowe. Omówienie przykładowego 
formularza wniosku do KRS. Domniemania 
wynikające z przepisów o KRS. Sporządzenie 
umowy spółki cywilnej z jednoczesnym 
omówieniem jej podstawowych cech 
[postanowienia o zawiązaniu spółki i celu jej 
działalności; typowe postanowienia wstępne; 
nazwa przedsiębiorstwa spółki; wkłady do 
spółki cywilnej; reprezentacja i prowadzenie 
spraw spółki - (sporządzenie uchwały 
wspólników); wynik finansowy działalności 
wspólników - podział zysku, pokrycie straty; 
kodeksowe i umowne przesłanki rozwiązania 
spółki]. Sporządzenie petitum pozwu o 
rozwiązanie spółki cywilnej przez sąd; 
Likwidacja spółki - wniosek o podział majątku 
spółki. Status wspólnika w świetle ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej 
dostosowanie umowy do potrzeb 
przekształcenia w spółkę jawną albo inną 
spółkę handlową; rejestracja w CEIDG. 
Aspekty podatkowe - PCC od umowy spółki, 
działalność w formie spółki cywilnej a 
opodatkowanie PIT i VAT.” 
aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego zajęcia 
ww. postanowienia. 
Omówienie prac  aplikantów i prawidłowego 
rozwiązania kazusów bądź w ramach zajęć, 
bądź w terminie ustalonym z wykładowcą. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują umowę 
spółki partnerskiej na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty w terminie do dwóch tygodni 



Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie                                                    (do użytku wewnętrznego) 
00-728  Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, bud. A1,  piętro II, www.ora-warszawa.com.pl 
Grupy 3 A-E – Anna Gryczka (a.gryczka@ora-warszawa.com.pl; 22/ 559-21-46); Grupy 3 F-J – Marta Świętochowska (marta.swietochowska@ora-warszawa.com.pl; 22/ 559-25-43) 

szkolenia dla III roku szkolenia aplikantów adwokackich na 2018 r.                           dla grup 3A-J 
 

 23 

 

oraz sprawdzenie prac i umieszczenie uwag 
w systemie E-Dziennik w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac. 

26.04.2018 
(Czw.) 

09.00-16.00 --- 3 A-J 
Komisja Konkursowa powołana 
przez Kierownik Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich 

KONKURS KRASOMÓWCZY – etap środowiskowy – WYSYŁKA KAZUSÓW 
Obowiązkowy dla wszystkich aplikantów 3 roku szkolenia, którzy wygrali 
etap izbowy Konkursu. 

Konkurs rozliczany przez Dział 
Finansowy Biura ORA w Warszawie 
na podstawie wykazu z DSA. 

26.04.2018 
(Czw.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Rafał Sarbiński 
Adw. Krzysztof Feluch 
Adw. Hubert Szperl 
Adw. Karol Orzechowski 
SSO Leszek Ciulkin 
Adw. dr Beata Paxford 
Adw. Piotr Rogala-Kałuski 
Adw. dr Damian Szczepański  
Adw. dr Kamil Szmid 
Adw. dr Wojciech Wąsowicz 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo spółek 
Temat zajęć: „Spółki kapitałowe w 
porównaniu ze spółkami osobowymi. 
Wkłady. Udział kapitałowy/ kapitał 
zakładowy. Ograniczenia zbywalności 
praw/ udziałów.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
umowę spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością na podstawie 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty. 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 
-handlowego – prawo spółek 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Spółki 
kapitałowe w porównaniu ze 
spółkami osobowymi. Wkłady. 
Udział kapitałowy/ kapitał 
zakładowy. Ograniczenia 
zbywalności praw/ udziałów”. 
Umowy spółek handlowych – analiza na 
podstawie przykładowych tekstów i 
sporządzanie postanowień. Postanowienia 
wstępne. Postanowienia dotyczące firmy. 
Postanowienia o obszarze działalności. 
Wkłady, udział kapitałowy (spółki osobowe), 
kapitał zakładowy i jego pokrycie (spółki 
kapitałowe). Umowne ograniczenia 
zbywalności. Władze spółki sp. z o.o. i spółki 
akcyjnej. Postanowienia dotyczące zarządu i 
reprezentacji spółki sp. z o.o. i spółki akcyjnej. 
Postanowienia o zakresie kompetencji Rady 
Nadzorczej. Postanowienia o zwoływaniu i 
przebiegu zgromadzenia wspólników. 
Postanowienia końcowe”. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego zajęcia: 
– sporządzenie postanowień o brzmieniu firmy i 
jej skrócie na przykładzie spółki partnerskiej; 
- sporządzenie postanowienia o podwyższeniu 
kapitału zakładowego sp. z o.o. bez zmiany 
umowy spółki; 
- redakcję postanowienia dotyczącego prawa 
pierwszeństwa nabycia udziałów sp. z o.o.; 
– redakcję postanowienia o reprezentacji 
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łącznej; 
– sporządzenie postanowienia o zwoływaniu i 
przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej. 
Omówienie prac  aplikantów i prawidłowego 
rozwiązania kazusów bądź w ramach zajęć, 
bądź w terminie ustalonym z wykładowcą. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują umowę 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na 
podstawie kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty w terminie do dwóch 
tygodni oraz sprawdzenie prac i umieszczenie 
uwag w systemie E-Dziennik w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia przez 
aplikantów prac. 

M A J      2 0 1 8 

Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Propozycja do systemu E-dziennik 
Blok tematyczny – temat zajęć  

– propozycja zajęć dla aplikantów  
i wykładowców 

Uwagi dla wykładowców 

01.05.2018 
(Wt.) 

--- --- 3 A-J --- Święto PRACY 

02.05.2018 
(Śr.) 

--- --- 3 A-J --- Święto FLAGI 

03.05.2018 
(Czw.) 

--- --- 3 A-J --- Święto KONSTYTUCJI 3. MAJA 

08.05.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Rafał Sarbiński 
Adw. Krzysztof Feluch 
Adw. Hubert Szperl 
Adw. Karol Orzechowski 
SSO Leszek Ciulkin 
Adw. dr Beata Paxford 
Adw. Piotr Rogala-Kałuski 
Adw. dr Damian Szczepański  
Adw. dr Kamil Szmid 
Adw. dr Wojciech Wąsowicz 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo spółek 
Temat zajęć: „Działalność spółek i 
rozporządzanie prawami udziałowymi 
w spółkach kapitałowych.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 
-handlowego – prawo spółek 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Działalność 
spółek i rozporządzanie prawami 
udziałowymi w spółkach 
kapitałowych”.  
Sporządzenie projektu uchwały Zarządu np. 
o udzieleniu prokury, zwołaniu 
zgromadzenia wspólników itp. 
Sporządzenie projektu uchwały Zarządu o 
przystąpieniu do zbycia zorganizowanej 
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części przedsiębiorstwa. Sporządzenie 
projektu uchwały Rady Nadzorczej i 
zgromadzenia wspólników w przedmiocie 
jw.  Sporządzenie zaproszenia na 
zgromadzenie wspólników sp. z o.o. Analiza 
tekstu umowy sprzedaży udziałów w spółce 
z o.o. Sporządzenie projektu uchwały o 
podziale zysku w sp. z o.o., omówienie 
zagadnień związanych z dywidendą. 
Symulacja zgromadzenia wspólników albo 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy. 
Działalność w formie spółki osobowej lub 
kapitałowej a opodatkowanie PIT, CIT i 
VAT. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia ww. projekty uchwał. 
Omówienie prac  aplikantów i 
prawidłowego rozwiązania kazusów bądź 
w ramach zajęć, bądź w terminie 
ustalonym z wykładowcą. 

09.05.2018 
(Śr.) 

16.30-17.30 A1, s. Konf. 3 A-J 
Komisja Konkursowa powołana 
przez Kierownik Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich 

KONKURS KRASOMÓWCZY – etap środowiskowy – LOSOWANIE KAZUSÓW 
losowanie kazusów - obowiązkowy dla wszystkich aplikantów 3 roku 
szkolenia, którzy wygrali etap izbowy Konkursu 

Konkurs rozliczany przez Dział 
Finansowy Biura ORA w Warszawie 
na podstawie wykazu z DSA. 

10.05.2018 
(Czw.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Rafał Sarbiński 
Adw. Krzysztof Feluch 
Adw. Hubert Szperl 
Adw. Karol Orzechowski 
SSO Leszek Ciulkin 
Adw. dr Beata Paxford 
Adw. Piotr Rogala-Kałuski 
Adw. dr Damian Szczepański  
Adw. dr Kamil Szmid 
Adw. dr Wojciech Wąsowicz 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo spółek 
Temat zajęć: „Likwidacja spółek 
kapitałowych.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 
-handlowego – prawo spółek 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Likwidacja 
spółek kapitałowych”.  
Okoliczności prowadzące do likwidacji 
spółek handlowych. Sporządzenie 
projektu uchwały o otwarciu likwidacji. 
Przesłanki odwołania i powołania 
likwidatora przez sąd - wniosek o zmianę 
likwidatora. Uprawnienia wspólników do 
majątku spółki i ich realizacji. Wniosek o 
wykreślenie spółki z rejestru – załączniki. 
Skutki wykreślenia, ujawnienie się 
majątku po wykreśleniu.”. 
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Aplikanci w grupach warsztatowych 
sporządzają projekt uchwały o otwarciu 
likwidacji spółki oraz opracowują 
wniosek o wykreślenie spółki z rejestru 
na podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego zajęcia. 
Omówienie prac  aplikantów i 
prawidłowego rozwiązania kazusów bądź 
w ramach zajęć, bądź w terminie 
ustalonym z wykładowcą. 

12.05.2018 
(Sob.) 

9.00-16.00 --- 3 A-J 
Komisja Konkursowa powołana 
przez Kierownik Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich 

KONKURS KRASOMÓWCZY – etap środowiskowy  
Konkurs rozliczany przez Dział 
Finansowy Biura ORA w Warszawie 
na podstawie wykazu z DSA. 

15.05.2018 
(Wt..) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Rafał Sarbiński 
Adw. Krzysztof Feluch 
Adw. Hubert Szperl 
Adw. Karol Orzechowski 
SSO Leszek Ciulkin 
Adw. dr Beata Paxford 
Adw. Piotr Rogala-Kałuski 
Adw. dr Damian Szczepański  
Adw. dr Kamil Szmid 
Adw. dr Wojciech Wąsowicz 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo spółek 
Temat zajęć: „Spory wspólników 
spółek kapitałowych.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci sporządzają 
powództwo o wyłączenie wspólnika ze 
spółki na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty. 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 
-handlowego – prawo spółek 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Spory 
wspólników spółek kapitałowych”. 
Przykładowe przyczyny uzasadniające 
żądanie rozwiązania spółki albo 
wyłączenia wspólnika. Pozew o 
wyłączenie wspólnika spółki osobowej na 
przykładzie wyłączenia wspólnika spółki 
jawnej. Pozew o wyłączenie wspólnika 
spółki z o.o. Pozew o rozwiązanie spółki z 
o.o. Pozew o stwierdzenie nieważności 
albo uchylenie uchwały zgromadzenia 
wspólników.”. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia petitum ww. pozwów. 
Omówienie prac  aplikantów i 
prawidłowego rozwiązania kazusów bądź 
w ramach zajęć, bądź w terminie 
ustalonym z wykładowcą. 
 
PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci sporządzają 
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powództwo o wyłączenie wspólnika ze 
spółki na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty w terminie do dwóch tygodni 
oraz sprawdzenie prac i umieszczenie 
uwag w systemie E-Dziennik w terminie 
nie późniejszym niż 14 dni od dnia 
złożenia przez aplikantów prac. 

17.05.2018 
(Czw.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Rafał Sarbiński 
Adw. Krzysztof Feluch 
Adw. Hubert Szperl 
Adw. Karol Orzechowski 
SSO Leszek Ciulkin 
Adw. dr Beata Paxford 
Adw. Piotr Rogala-Kałuski 
Adw. dr Damian Szczepański  
Adw. dr Kamil Szmid 
Adw. dr Wojciech Wąsowicz 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo spółek 
Temat zajęć: „Odpowiedzialność za 
zobowiązania spółek kapitałowych.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci sporządzają 
pozew przeciwko zarządowi spółki z 
o.o. na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty. 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 
-handlowego – prawo spółek 

Zajęcia warsztatowe nt.:  
„Odpowiedzialność za zobowiązania 
spółek kapitałowych”.  
Sporządzenie odpowiedzi wspólnika spółki 
jawnej na pozew o zapłatę solidarnie ze 
spółką. Sporządzenie pozwu o 
ustalenie/nakazanie w imieniu wspólnika 
sp. z o.o. w związku z odmową ujawnienia w 
księdze udziałów. Sporządzenie pozwu 
przeciwko członkom zarządu sp. z o.o. z art. 
299 k.s.h. Sporządzenie pozwu przeciwko 
członkom zarządu spółki akcyjnej z tytułu 
nieterminowego zgłoszenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości”.  
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia petitum ww. pozwów. 
Omówienie prac  aplikantów i prawidłowego 
rozwiązania kazusów bądź w ramach zajęć, 
bądź w terminie ustalonym z wykładowcą. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci sporządzają pozew 
przeciwko zarządowi spółki z o.o. na 
podstawie kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty w terminie do 
dwóch tygodni oraz sprawdzenie prac i 
umieszczenie uwag w systemie E-Dziennik 
w terminie nie późniejszym niż 14 dni od 
dnia złożenia przez aplikantów prac. 
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22.05.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Rafał Sarbiński 
Adw. Krzysztof Feluch 
Adw. Hubert Szperl 
Adw. Karol Orzechowski 
SSO Leszek Ciulkin 
Adw. dr Beata Paxford 
Adw. Piotr Rogala-Kałuski 
Adw. dr Damian Szczepański  
Adw. dr Kamil Szmid 
Adw. dr Wojciech Wąsowicz 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo spółek 
Temat zajęć: „Łączenie, podział, 
przekształcenie spółek kapitałowych.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): opracowanie projektu 
opinii prawnej dla zarządu spółki na 
podstawie na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty. 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 
-handlowego – prawo spółek 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Łączenie, 
podział, przekształcenie spółek 
kapitałowych”.  
Plan połączenia (podziału, przekształcenia) 
jako podstawowy dokument w procesach  
transformacji spółek. Podstawowe 
zdarzenia w procesie połączenia (podziału, 
przekształcenia) spółek. Uproszczenia 
procedury łączenia (podziału, 
przekształcenia). Uchwała o połączeniu 
(podziale, przekształceniu) - główne 
elementy treści. Uprawnienia wspólników 
łączących się spółek. Skutki połączenia 
(podziału, przekształcenia). Przykład – 
przekształcenie spółki komandytowo – 
akcyjnej w komandytową.”. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia uchwały o połączeniu, podziale, 
przekształceniu spółek handlowych. 
Omówienie prac  aplikantów i prawidłowego 
rozwiązania kazusów bądź w ramach zajęć, 
bądź w terminie ustalonym z wykładowcą. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): Opracowanie projektu opinii 
prawnej dla zarządu spółki na podstawie na 
podstawie kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty w terminie do 
dwóch tygodni oraz sprawdzenie prac i 
umieszczenie uwag w systemie E-Dziennik 
w terminie nie późniejszym niż 14 dni od 
dnia złożenia przez aplikantów prac. 

 

24.05.2018 
(Czw.) 

--- --- 3 A-J 
Członkowie Komisji powołani 
decyzją Kierownika Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich 

Sprawdzian z przedmiotów: prawo administracyjne i sądowo-
administracyjne – termin poprawkowy (w formie pisemnej pracy 
domowej) 

Sprawdzian rozliczany przez Dział 
Finansowy Biura ORA w Warszawie 
na podstawie wykazu z DSA. 
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29.05.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Aleksander Grot 
Adw. Dorota Kulińska 
Adw. Wojciech Marchwicki 
Adw. Eliza Mincer-Jakubiak 
Adw. dr Karolina Kocemba 
Adw. Anna Wyrzykowska 
Adw. Marta Gietka-Mielcarek 
Adw. Karolina Kuszlewicz 
Adw. Marcin Szymańczyk 
Adw. Mateusz Tomicki 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo o kontraktach w 
obrocie gospodarczym 
Temat zajęć: „Pojęcie i rodzaje 
kontraktów. Zawarcie kontraktu. 
Przedmiot i treść kontraktu. Forma 
kontraktu. Zasada swobody umów.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 

-handlowego – prawo o kontraktach  
w obrocie gospodarczym  

Zajęcia warsztatowe nt.: „Pojęcie i 
rodzaje kontraktów. Zawarcie 
kontraktu. Przedmiot i treść 
kontraktu. Forma kontraktu. Zasada 
swobody umów”.  
Wykonanie zobowiązań kontraktowych. 
Interpretacja. Zmiana lub rozwiązanie 
kontraktu przez sąd. Znaczenie ogólnych 
warunków umów, przejście praw i 
obowiązków wynikających z zobowiązań 
kontraktowych. Skutki niewykonania i 
nienależytego wykonania zobowiązań 
kontraktowych. Wygaśnięcie zobowiązań 
kontraktowych.”.  
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane przez 
prowadzącego zajęcia w oparciu o umowy 
przenoszące własność rzeczy i praw 
(umowa sprzedaży, umowa dostawy, 
umowa kontraktacji). 
Omówienie prac  aplikantów i prawidłowego 
rozwiązania kazusów bądź w ramach zajęć, 
bądź w terminie ustalonym z wykładowcą. 

 

31.05.2018 
(Pt.) 

--- --- 3 A-J --- BOŻE CIAŁO 

C Z E R W I E C      2 0 1 8 

Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Propozycja do systemu E-dziennik 
Blok tematyczny – temat zajęć  

– propozycja zajęć dla aplikantów  
i wykładowców 

Uwagi dla wykładowców 

05.06.2018 
(Wt.) 

16.30-17.35 
(1,5) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 

Adw. Aleksander Grot 
Adw. Dorota Kulińska 
Adw. Wojciech Marchwicki 
Adw. Eliza Mincer-Jakubiak 
Adw. dr Karolina Kocemba 
Adw. Anna Wyrzykowska 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo o kontraktach w 
obrocie gospodarczym 
Temat zajęć: „Umowy o korzystanie z 
rzeczy i praw.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 

-handlowego – prawo o kontraktach  
w obrocie gospodarczym  

Zajęcia warsztatowe nt.: „Umowy o 
korzystanie z rzeczy i praw”.  
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3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Marta Gietka-Mielcarek 
Adw. Karolina Kuszlewicz 
Adw. Marcin Szymańczyk 
Adw. Mateusz Tomicki 

Omówienie tematu w oparciu o umowę 
najmu, umowę dzierżawy, umowę leasingu, 
umowę użyczenia i umowę hnow-haw. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują projekt umowy (umowę najmu, 
umowę dzierżawy, umowę leasingu, umowę 
użyczenia lub umowę hnow-haw) do 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia. 
Omówienie prac  aplikantów i prawidłowego 
rozwiązania kazusów bądź w ramach zajęć, 
bądź w terminie ustalonym z wykładowcą. 

17.50-19.00 
(1,5) 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo o kontraktach w 
obrocie gospodarczym 
Temat zajęć: „Umowy pośrednictwa.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci sporządzają 
umowę najmu lub umowę dzierżawy na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty. 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 

-handlowego – prawo o kontraktach  
w obrocie gospodarczym  

Zajęcia warsztatowe nt.: „Umowy 
pośrednictwa”.  
Omówienie tematu w oparciu o umowę 
zlecenie, umowę komisu oraz umowę 
agencyjną. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują projekt umowy (umowy 
zlecenia, umowy komisu lub umowy 
agencyjnej) do kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego zajęcia. 
Omówienie prac  aplikantów i 
prawidłowego rozwiązania kazusów bądź 
w ramach zajęć, bądź w terminie 
ustalonym z wykładowcą. 
 
PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci sporządzają 
umowę najmu lub umowę dzierżawy na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty w 
terminie do dwóch tygodni oraz 
sprawdzenie prac i umieszczenie uwag w 
systemie E-Dziennik w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac. 
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07.06.2018 
(Czw.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Aleksander Grot 
Adw. Dorota Kulińska 
Adw. Wojciech Marchwicki 
Adw. Eliza Mincer-Jakubiak 
Adw. dr Karolina Kocemba 
Adw. Anna Wyrzykowska 
Adw. Marta Gietka-Mielcarek 
Adw. Karolina Kuszlewicz 
Adw. Marcin Szymańczyk 
Adw. Mateusz Tomicki 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo o kontraktach w 
obrocie gospodarczym 
Temat zajęć: „Umowy dotyczące 
inwestycji budowlanych.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci sporządzają 
umowę o roboty budowlane na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty. 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 

-handlowego – prawo o kontraktach  
w obrocie gospodarczym  

Zajęcia warsztatowe nt.: „Umowy 
dotyczące inwestycji budowlanych”.  
Umowa o dzieło, umowa o roboty 
budowlane, umowa deweloperska oraz 
umowy transportowe (umowa przewozu i 
umowa spedycji). Konwencja o umowie 
międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów (CMR)”. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują projekt umowy w zakresie 
tematyki zajęć do kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego zajęcia. 
Omówienie prac  aplikantów i prawidłowego 
rozwiązania kazusów bądź w ramach zajęć, 
bądź w terminie ustalonym z wykładowcą. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci sporządzają umowę 
o roboty budowlane na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty w terminie do dwóch tygodni 
oraz sprawdzenie prac i umieszczenie uwag 
w systemie E-Dziennik w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac. 

 

12.06.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

SSR Cezary Zalewski 
SSO Leszek Ciulkin 
SSO Ewa Fiedorowicz  
SSA Artur Lesiak 
SSO dr hab. Anna Hrycaj   
SSR dr Paweł Janda 
SSR Janusz Płoch 
SSR Marcin Krawczyk 
SSR Jarosław Horobiowski 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo upadłościowe i 
restrukturyzacyjne 
Temat zajęć: „Rola pełnomocnika w 
postępowaniu upadłościowym w opcji 
likwidacyjnej.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci sporządzają 
wniosek o ogłoszenie upadłości na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty. 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 

-handlowego – prawo upadłościowe  
i restrukturyzacyjne 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Omówienie 
procedury upadłościowej i roli 
pełnomocnika upadłego oraz 
wierzyciela w opcji likwidacyjnej”. 
Podstawy ogłoszenia upadłości. Koszty, 
opłaty, terminy. Wniosek o ogłoszenie 
upadłości – właściwość i skład sądu. 
Postępowanie zabezpieczające w 
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postępowaniu upadłościowym. Reguły 
ustalania masy upadłości. Skutki ogłoszenia 
upadłości w opcji likwidacyjnej. Kontrola 
sądowa. Środki zaskarżenia w 
postępowaniu upadłościowym. 
Bezskuteczność i zaskarżenie czynności 
upadłego. Upadłość konsumencka.” – na 
podstawie akt sprawy”. 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych kazusy przygotowane przez 
prowadzącego zajęcia z uwzględnieniem 
tematyki warsztatów. 
Omówienie prac aplikantów i prawidłowego 
rozwiązania kazusów bądź w ramach zajęć, 
bądź w terminie ustalonym z wykładowcą. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci sporządzają 
wniosek o ogłoszenie upadłości na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty w 
terminie do dwóch tygodni oraz 
sprawdzenie prac i umieszczenie uwag w 
systemie E-Dziennik w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac. 

14.06.2018 
(Czw.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

SSR Cezary Zalewski 
SSO Leon Miroszewski 
SSO Leszek Ciulkin 
SSO Ewa Fiedorowicz  
SSA Artur Lesiak 
SSO dr hab. Anna Hrycaj   
SSR dr Paweł Janda 
SSR Janusz Płoch 
SSR Marcin Krawczyk 
SSR Jarosław Horobiowski 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo upadłościowe i 
restrukturyzacyjne 
Temat zajęć: „Rola pełnomocnika w 
postępowaniu upadłościowym w opcji 
restrukturyzacyjnej.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 

-handlowego – prawo upadłościowe  
i restrukturyzacyjne 

Zajęcia warsztatowe nt.: 
„Charakterystyka procedur 
restrukturyzacyjnych”. 
Podstawy otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, w tym 
pokrzywdzenie wierzycieli jako 
negatywna przesłanka prowadzenia 
postępowania.  Rola pełnomocnika 
procesowego. Wierzyciel jako uczestnik 
postępowania restrukturyzacyjnego. Rola 
rady wierzycieli. Spis wierzytelności. 
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Obowiązywanie układu. Pozycja 
wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo. 
Uproszczony wniosek o ogłoszenie 
upadłości. Europejskie postępowanie w 
sprawach upadłościowych – 
rozporządzenie (WE) 1346/2000”. 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych kazusy przygotowane 
przez prowadzącego zajęcia z 
uwzględnieniem tematyki warsztatów. 
Omówienie prac  aplikantów i 
prawidłowego rozwiązania kazusów bądź 
w ramach zajęć, bądź w terminie 
ustalonym z wykładowcą. 

15.06.2018 
(Pt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 3 B SSO Leon Miroszewski 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo upadłościowe i 
restrukturyzacyjne 
Temat zajęć: „Rola pełnomocnika w 
postępowaniu upadłościowym w opcji 
likwidacyjnej.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci sporządzają 
wniosek o ogłoszenie upadłości na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty. 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 

-handlowego – prawo upadłościowe  
i restrukturyzacyjne 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Omówienie 
procedury upadłościowej i roli 
pełnomocnika upadłego oraz 
wierzyciela w opcji likwidacyjnej”. 
Podstawy ogłoszenia upadłości. Koszty, 
opłaty, terminy. Wniosek o ogłoszenie 
upadłości – właściwość i skład sądu. 
Postępowanie zabezpieczające w 
postępowaniu upadłościowym. Reguły 
ustalania masy upadłości. Skutki ogłoszenia 
upadłości w opcji likwidacyjnej. Kontrola 
sądowa. Środki zaskarżenia w 
postępowaniu upadłościowym. 
Bezskuteczność i zaskarżenie czynności 
upadłego. Upadłość konsumencka.” – na 
podstawie akt sprawy”. 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych kazusy przygotowane przez 
prowadzącego zajęcia z uwzględnieniem 
tematyki warsztatów. 
Omówienie prac aplikantów i prawidłowego 
rozwiązania kazusów bądź w ramach zajęć, 
bądź w terminie ustalonym z wykładowcą. 
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PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci sporządzają 
wniosek o ogłoszenie upadłości na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty w 
terminie do dwóch tygodni oraz 
sprawdzenie prac i umieszczenie uwag w 
systemie E-Dziennik w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac. 

19.06.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Aleksander Grot 
Adw. Dorota Kulińska 
Adw. Wojciech Marchwicki 
Adw. Eliza Mincer-Jakubiak 
Adw. dr Karolina Kocemba 
Adw. Anna Wyrzykowska 
Adw. Marta Gietka-Mielcarek 
Adw. Karolina Kuszlewicz 
Adw. Marcin Szymańczyk 
Adw. Mateusz Tomicki 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo o kontraktach w 
obrocie gospodarczym 
Temat zajęć: „Umowy nienazwane”. 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 

-handlowego – prawo o kontraktach  
w obrocie gospodarczym  

Zajęcia warsztatowe nt.: „Umowy 
nienazwane”.  
Omówienie istotnych elementów 
najczęściej spotykanych w obrocie omów 
tego rodzaju: umowa sponsoringu, 
outsourcingu, franchisingu, factoringu. 
Aplikanci w grupach warsztatowych lub 
samodzielnie  opracowują projekt umowy 
do kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac  
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
powinno być w szczególności: 
1) Przedstawienie istotnych elementów 
konstrukcji tzw. „umów 
nienazwanych”; niezbędne dla 
zawarcia umowy; zobowiązania stron i 
konieczne do uregulowania 
zagadnienia. 
2) Praktyczne zastosowania 
omawianych umów w obrocie 
gospodarczym, przydatność 
wprowadzania takich umów w 
kontekście prowadzonej skali 
działalności gospodarczej i ich skutków 
podatkowych dla przedsiębiorcy. 

26.06.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Aleksander Grot 
Adw. Dorota Kulińska 
Adw. Wojciech Marchwicki 
Adw. Eliza Mincer-Jakubiak 
Adw. dr Karolina Kocemba 
Adw. Piotr Warfołomiejew 
Adw. Marta Gietka-Mielcarek 
Adw. Hubert Szperl 
Adw. Marcin Szymańczyk 
Adw. Mateusz Tomicki 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo papierów 
wartościowych 
Temat zajęć: „Pojęcie papierów 
wartościowych.” 
Forma zajęć: wykład 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 

-handlowego – prawo papierów 
wartościowych 

Wykład nt. „Pojęcie papierów 
wartościowych. Systematyka (weksle, 
czeki, akcje, obligacje, listy zastawne, 
bankowe papiery wartościowe, akcje, 
konosamenty)”. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
powinno być w szczególności:  
Omówienie funkcji papierów 
wartościowych w obrocie 
gospodarczym w kontekście 
praktycznego ich zastosowania. 
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L I P I E C   -   S I E R P I E Ń      2 0 1 8 

Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Propozycja do systemu E-dziennik 
Blok tematyczny – temat zajęć  

– propozycja zajęć dla aplikantów  
i wykładowców 

Uwagi dla wykładowców 

Lipiec 2018 --- --- 3 A-J --- CZAS WOLNY OD ZAJĘĆ  

Sierpień 
2018 

--- --- 3 A-J --- CZAS WOLNY OD ZAJĘĆ  

W R Z E S I E Ń      2 0 1 8 

Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Propozycja do systemu E-dziennik 
Blok tematyczny – temat zajęć  

– propozycja zajęć dla aplikantów  
i wykładowców 

Uwagi dla wykładowców 

04.09.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Aleksander Grot 
Adw. Dorota Kulińska 
Adw. Wojciech Marchwicki 
Adw. Eliza Mincer-Jakubiak 
Adw. dr Karolina Kocemba 
Adw. Piotr Warfołomiejew 
Adw. Marta Gietka-Mielcarek 
Adw. Hubert Szperl 
Adw. Marcin Szymańczyk 
Adw. Mateusz Tomicki 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – ustawy regulujące zasady 
działalności konkurencyjnej 
Temat zajęć: „Zasady działalności 
konkurencyjnej.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 

-handlowego - ustawy regulujące 
zasady działalności konkurencyjnej 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Na 
podstawie istotnych regulacji 
zawartych w ustawie o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i ustawa o 
ochronie konkurencji i 
konsumentów. Udział Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości w 
rozstrzyganiu spraw z zakresu ochrony 
konkurencji”. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane przez 
prowadzącego zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania  
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
powinno być w szczególności:  
1) Omówienie istotnych w praktyce 
adwokata regulacji obu ustaw. 
2) Omówienie możliwości korzystania z 
drogi prawnej w UE po wyczerpaniu 
krajowych elementów postępowania. 
 
Rekomendowanym kazusem jest 
napisanie przez aplikantów pozwu do 
stanu faktycznego obejmującego 
sytuację naruszenia zasad konkurencji 
wobec przedsiębiorcy przez innego 
przedsiębiorcę, tzn.  postanowień 
ustawy o nieuczciwej konkurencji. 

06.09.2018 
(Czw.) 

16.30-17.35 
(1,5) 

 3 I dr Piotr Hoffman 

Blok tematyczny: prawo europejskie 
Temat zajęć: „Pojęcie, znaczenie i 
zakres prawa Unii Europejskiej.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa europejskiego 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Pojęcie, 
znaczenie i zakres prawa Unii 
Europejskiej”. Podstawy prawne 
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funkcjonowania Unii Europejskiej. 
Specyficzne cechy prawa unijnego 
odróżniające prawo Unii Europejskiej od 
prawa międzynarodowego publicznego w 
świetle orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). 
Zasada skuteczności systemowej. Zakres 
zastosowania prawa Unii Europejskiej (oraz 
rodzaje kompetencji) ze szczególnym 
uwzględnieniem zakresu zastosowania 
Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej (protokół polsko-brytyjski), 
Współpracy Sądowej w sprawach 
Cywilnych oraz Współpracy Sądowej w 
Sprawach Karnych – zakres i sposób 
regulacji, instrumenty prawne istotne z 
perspektywy pełnomocników procesowych. 
System ochrony praw podstawowych (praw 
człowieka) w UE. Wpływ prawa Unii 
Europejskiej na kompetencje wyłączne 
państw członkowskich. 

17.50-19.00 
(1,5) 

Blok tematyczny: prawo europejskie 
Temat zajęć: „Wybrane istotne 
zagadnienia proceduralne prawa Unii 
Europejskiej.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa europejskiego 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Wybrane 
istotne zagadnienia proceduralne 
prawa Unii Europejskiej”.  Praktyczne 
aspekty ochrony praworządności w 
państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. Wartości z art. 2 TUE. 
Procedura z art. 7 TUE. Procedura na 
podstawie Komunikatu Komisji z 2014 
roku. Case study postępowania 
prowadzonego wobec Polski. 
Praworządność a procedura z art. 258 TFUE 
(sprawa niezależności sądów). Zakres 
zastosowania prawa unijnego w kontekście 
kompetencji wyłącznych państw 
członkowskich (organizacja i ustrój 
sądownictwa krajowego). Zasada 
skutecznej ochrony sądowej w świetle art. 
47 KPP UE i jej skutki dla ochrony 
niezależności sądów. Postępowanie Komisji 
Europejskiej wobec Polski w kontekście 
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niezależności sądów i wnioski z lekcji 
węgierskiej (procedura przyśpieszona, 
środki tymczasowe). Ochrona zasady 
wzajemnego zaufania w kontekście 
problemów dotyczących praworządności. 
Istota zasady wzajemnego zaufania 
(wzajemnego uznawania) – opinia TSUE nr 
2/13. Wyjątki od zasady wzajemnego 
zaufania w świetle orzecznictwa TS (w 
kontekście Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości). Wyroki 
N.S. i Aranyosi – wyjątki dotyczące ochrony 
podstawowych (polityka azylowa i 
współpraca sądowa w sprawach karnych). 
Zastosowanie wyjątków odnoszących się do 
praw podstawowych w kontekście treści 
zaleceń Komisji w sprawie praworządności 
w Polsce. Inne zagrożenia dla państwa 
naruszającego wartości unijne w systemie 
prawa UE. 

07.09.2018 
(Pt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A-B 
3 C-D 
3 E-F 
3 G-H 
3 I-J 

dr Maciej Bernatt 
Adw. dr Piotr Hoffman 
Adw. dr Paweł Marcisz 
Adw. dr Patrycja Szot 
dr Bartosz Targański 

Blok tematyczny: prawo europejskie – 
prawo konkurencji 
Temat zajęć: „Pozycja dominująca – 
koncepcje, etapy rozstrzygania, 
nadużywanie.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa europejskiego 

- prawo konkurencji 
Zajęcia warsztatowe nt.: „Pozycja 
dominująca – koncepcje, etapy 
rozstrzygania, nadużywanie”. 
Rozwiązywanie kazusu. Wyznaczanie 
rynku właściwego: substytucyjność i 
rynek geograficzny. Wyznaczanie siły 
rynkowej i pozycji dominującej. 
Definicja pozycji rynkowej. Znaczenie 
udziału w rynku właściwym. Pojęcie 
nadużycia pozycji dominującej. Rodzaje 
nadużyć: praktyki wykluczające i 
wyzyskujące. Podstawowe typy 
praktyk zakazanych. 

Celem zajęć będzie przybliżenie podstawowych 
zagadnień dotyczących jednej z dwóch 
podstawowych praktyk ograniczających 
konkurencję – nadużywania pozycji dominującej 
(art. 102 TFUE i art. 9 uokik). Przy tej okazji 
uczestnikom zajęć wyjaśnione zostaną koncepcje 
mające znaczenie w części dotyczącej 
porozumień ograniczających konkurencję, a 
także odnoszące się do kontroli łączenia się 
przedsiębiorców. Zajęcia w tej części będą 
oparte o analizę jednego, złożonego kazusu, w 
ramach którego przedstawione zostaną 
poszczególne etapy rozstrzygania, czy dane 
zachowanie przedsiębiorcy można klasyfikować 
jako nadużywanie pozycji dominującej. 
Podstawą do przygotowania kazusu będzie 
sprawa Intel. 
W pierwszej kolejności przedstawiony zostanie 
sposób wyznaczania rynku właściwego w 
prawie ochrony konkurencji. Dotyczyć to będzie 
aspektu produktowego rynku właściwego 
(analiza dotycząca substytucyjności 
produktów/usług z perspektywy ich charakteru, 
ceny i przeznaczenia) oraz aspektu 
geograficznego (warunków odróżniających 
jeden właściwy rynek geograficzny od drugiego). 



Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie                                                    (do użytku wewnętrznego) 
00-728  Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, bud. A1,  piętro II, www.ora-warszawa.com.pl 
Grupy 3 A-E – Anna Gryczka (a.gryczka@ora-warszawa.com.pl; 22/ 559-21-46); Grupy 3 F-J – Marta Świętochowska (marta.swietochowska@ora-warszawa.com.pl; 22/ 559-25-43) 

szkolenia dla III roku szkolenia aplikantów adwokackich na 2018 r.                           dla grup 3A-J 
 

 38 

 

W drugiej kolejności uwaga poświęcona będzie 
wyznaczaniu pozycji dominującej i znaczącej siły 
rynkowej przedsiębiorcy. Kluczowe znaczenie 
będzie tutaj miała zdolność przedsiębiorcy do 
zachowania w sposób niezależny od swoich 
konkurentów, klientów i ostatecznych 
konsumentów. Omówione zostanie także 
znaczenie udziału przedsiębiorcy w rynku 
właściwym przy określaniu pozycji dominującej 
oraz barier wejścia na ten rynek. Po uzyskaniu 
wiedzy co do tego kiedy przedsiębiorca posiada 
pozycję dominującą na danym rynku właściwym, 
uczestnicy zajęć będą mogli zastanowić się, 
kiedy dochodzi do zachowania przez prawo 
konkurencji zakazanego – nadużywania tej 
pozycji przez przedsiębiorcę dominującego. 
Uczestniczy zajęć zostaną zaznajomieni z dwoma 
rodzajami praktyk przedsiębiorców 
dominujących stanowiących przejaw 
nadużywania pozycji dominującej. W pierwszej 
kolejności analizowane będą praktyki 
eksploatacyjne w tym w szczególności 
pobieranie cen zawyżonych oraz pobieranie cen 
nieuczciwych. Większa uwaga przywiązana 
będzie do praktyk traktowanych za bardziej 
szkodliwe dla właściwego funkcjonowania 
mechanizmu konkurencji – praktyk 
ukierunkowanych na wykluczenie konkurentów 
z rynku (praktyki wykluczające). Analizowana 
sprawa dotyczyć będzie jednej z typowych 
praktyk wykluczających. Równocześnie 
uczestnicy zajęć zostaną zaznajomieni z innymi 
przykładami praktyk wykluczających (odmowa 
dostępu do urządzeń kluczowych, drapieżnictwo 
cenowe i margin squeeze, stosowanie rabatów 
lojalnościowych, wiązanie i pakietowanie 
produktów). 

Blok tematyczny: prawo europejskie – 
prawo konkurencji 
Temat zajęć: „Porozumienia 
ograniczające konkurencję”. 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa europejskiego 

- prawo konkurencji 
Zajęcia warsztatowe nt.: 
„Porozumienia ograniczające 
konkurencję”. 
Pojęcie porozumienia, praktyki 
uzgodnionej i decyzji związków 
przedsiębiorstw. Różnice między 

Drugie zajęcia poświęcone zostaną 

ograniczającym konkurencję porozumieniom, 

praktykom uzgodnionym i decyzjom związków 

przedsiębiorstw (art. 101 TFUE i art. 6 uokik). 

Inaczej niż podczas pierwszych zajęć, nauka 

opierać się będzie na wielu bardzo krótkich 

kazusach, dotyczących kolejnych omawianych 

zagadnień. Kazusy te będą wyświetlane w formie 

prezentacji, bez wcześniejszego przesyłania ich 

aplikantom. 
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porozumieniami ograniczającymi 
konkurencję ze względu na cel i ze 
względu na skutek. Podstawowe typy 
porozumień ograniczających 
konkurencję. Wyłączenia: reguła de 
minimis, wyłączenie indywidualne, 
wyłączenia grupowe. 

W wyniku zajęć aplikanci powinni po pierwsze 

nauczyć się rozpoznawać, porozumienia, praktyki 

uzgodnione i decyzje związków przedsiębiorstw 

w rozumieniu prawa konkurencji. Uczestnicy 

zostaną zaznajomieni z rozróżnieniem na 

porozumienia, których celem jest ograniczenie 

konkurencji oraz tymi, które mają taki skutek – a 

także z konsekwencjami zakwalifikowania 

porozumienia do jednej z tych grup. Uczestnicy 

poznają również najczęściej spotykane w 

praktyce rodzaje porozumień prowadzących do 

naruszenia konkurencji i zostaną uwrażliwieni na 

kwestie, na które powinni w praktyce zwracać 

uwagę w ramach compliance i redagowania 

umów. 

11.09.2018 
(Wt.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 J 

Adw. Natalia Bartsch 
Adw. dr hab. Wojciech Machała 
Adw. Eugeniusz Adam Baworowski 
Adw. Agnieszka Matusik  
Adw. dr Michał Poniatowski  
Adw. dr Rafał Sarbiński 
Adw. Monika Serek 
Adw. Michał Siciarek  
Adw. Piotr Warfołomiejew 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo własności 
przemysłowej  
Temat zajęć: „Własność przemysłowa 
i ochrona własności przemysłowej, w 
tym w internecie.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 

-handlowego - prawo własności 
przemysłowej  

Zajęcia warsztatowe nt.: „Własność 
przemysłowa i ochrona własności 
przemysłowej, w tym w internecie”. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują  do kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
powinno być w szczególności: 
a) Przedstawienie zasadniczych cech praw 
własności przemysłowej (patent, prawo 
ochronne na wzór użytkowy i wzór 
przemysłowy, prawo do znaku towarowego, 
oznaczenia geograficznego – topografię 
układu scalonego i odmianę rośliny można 
pominąć) 
b) Przedstawienie procedury uzyskiwania 
praw ochronnych, zwłaszcza na znaki 
towarowe i wzory przemysłowe. 
c) Roszczenia ochronne z tytułu naruszenia 
praw własności przemysłowej, w tym w 
związku z naruszeniem tych praw za 
pośrednictwem Internetu (np. bezprawne 
wykorzystanie chronionego znaku tow. w 
nazwie domeny internetowej). 
Rekomendowany kazusem jest 
przygotowanie wniosku o rejestrację znaku 
towarowego wg wytycznych prowadzącego. 
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13.09.2018 
(Czw.) 

16.30-19.00 
(3) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Natalia Bartsch 
Adw. Krzysztof W. Załuski 
Adw. Eugeniusz Adam Baworowski 
Adw. Małgorzata Gabriel 
Adw. dr hab. Wojciech Machała 
Adw. Marek Markiewicz 
Adw. Agnieszka Matusik 
Adw. dr Rafał Sarbiński 
Adw. dr Michał Poniatowski 
Adw. Piotr Warfołomiejew 

Blok tematyczny: prawo autorskie 
oraz ochrona własności intelektualnej 
Temat zajęć: „Prawo autorskie i prawa 
pokrewne. Ochrona własności 
intelektualnej.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa autorskiego oraz 
ochrony własności intelektualnej 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Prawo 
autorskie i prawa pokrewne. 
Ochrona własności intelektualnej”. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują  do kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania  
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
powinno być w szczególności: 
a) Przedstawienie przedmiotu ochrony 
prawno-autorskiej (i sporów wokół pojęcia 
utworu); 
b) Przedstawienie węzłowych zagadnień 
związanych z obrotem autorskimi prawami 
majątkowymi i prawami pokrewnymi 
(zwłaszcza obowiązku wymienienie pól 
eksploatacji) 
c) Przedstawienie praktycznych aspektów 
dochodzenia roszczenia o zapłatę 
odszkodowania ryczałtowego (art. 79 ust. 1 
pkt 3b upapp). 
 
Rekomendowany kazus to przygotowanie 
postanowień umowy o przeniesienie 
autorskich praw majątkowych /licencyjnej 
określających zakres udzielonego prawa. 

17.09.2018 
(Pon.) 

16.30-19.00 
(3) 

 3 I Adw. Jacek Stefański 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe – prawo własności 
przemysłowej  
Temat zajęć: „Własność przemysłowa 
i ochrona własności przemysłowej, w 
tym w internecie.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa gospodarczo 

-handlowego - prawo własności 
przemysłowej  

Zajęcia warsztatowe nt.: „Własność 
przemysłowa i ochrona własności 
przemysłowej, w tym w internecie”. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują  do kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
powinno być w szczególności: 
a) Przedstawienie zasadniczych cech praw 
własności przemysłowej (patent, prawo 
ochronne na wzór użytkowy i wzór 
przemysłowy, prawo do znaku towarowego, 
oznaczenia geograficznego – topografię 
układu scalonego i odmianę rośliny można 
pominąć) 
b) Przedstawienie procedury uzyskiwania 
praw ochronnych, zwłaszcza na znaki 
towarowe i wzory przemysłowe. 
c) Roszczenia ochronne z tytułu naruszenia 
praw własności przemysłowej, w tym w 
związku z naruszeniem tych praw za 
pośrednictwem Internetu (np. bezprawne 
wykorzystanie chronionego znaku tow. w 
nazwie domeny internetowej). 
Rekomendowany kazusem jest 
przygotowanie wniosku o rejestrację znaku 
towarowego wg wytycznych prowadzącego. 

18.09.2018 
(Wt.) 

16.30-17.35 
(1,5) 

 
3 A-B 
3 C-D 
3 E-F 

dr Piotr Bogdanowicz 
prof. dr hab. Robert Grzeszczak 
(Adw.) dr Paweł Marcisz 

Blok tematyczny: prawo europejskie 
Temat zajęć: „Pojęcie, znaczenie i 
zakres prawa Unii Europejskiej.” 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa europejskiego 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Pojęcie, 
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3 G-H 
3 J 

dr Maciej Taborowski 
dr Maciej Bernatt 

Forma zajęć: zajęcia warsztatowe znaczenie i zakres prawa Unii 
Europejskiej”. Podstawy prawne 
funkcjonowania Unii Europejskiej. 
Specyficzne cechy prawa unijnego 
odróżniające prawo Unii Europejskiej od 
prawa międzynarodowego publicznego w 
świetle orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). 
Zasada skuteczności systemowej. Zakres 
zastosowania prawa Unii Europejskiej (oraz 
rodzaje kompetencji) ze szczególnym 
uwzględnieniem zakresu zastosowania 
Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej (protokół polsko-brytyjski), 
Współpracy Sądowej w sprawach 
Cywilnych oraz Współpracy Sądowej w 
Sprawach Karnych – zakres i sposób 
regulacji, instrumenty prawne istotne z 
perspektywy pełnomocników procesowych. 
System ochrony praw podstawowych (praw 
człowieka) w UE. Wpływ prawa Unii 
Europejskiej na kompetencje wyłączne 
państw członkowskich. 

17.50-19.00 
(1,5) 

Blok tematyczny: prawo europejskie 
Temat zajęć: „Wybrane istotne 
zagadnienia proceduralne prawa Unii 
Europejskiej.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa europejskiego 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Wybrane 
istotne zagadnienia proceduralne 
prawa Unii Europejskiej”.  Praktyczne 
aspekty ochrony praworządności w 
państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. Wartości z art. 2 TUE. 
Procedura z art. 7 TUE. Procedura na 
podstawie Komunikatu Komisji z 2014 
roku. Case study postępowania 
prowadzonego wobec Polski. 
Praworządność a procedura z art. 258 TFUE 
(sprawa niezależności sądów). Zakres 
zastosowania prawa unijnego w kontekście 
kompetencji wyłącznych państw 
członkowskich (organizacja i ustrój 
sądownictwa krajowego). Zasada 
skutecznej ochrony sądowej w świetle art. 
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47 KPP UE i jej skutki dla ochrony 
niezależności sądów. Postępowanie Komisji 
Europejskiej wobec Polski w kontekście 
niezależności sądów i wnioski z lekcji 
węgierskiej (procedura przyśpieszona, 
środki tymczasowe). Ochrona zasady 
wzajemnego zaufania w kontekście 
problemów dotyczących praworządności. 
Istota zasady wzajemnego zaufania 
(wzajemnego uznawania) – opinia TSUE nr 
2/13. Wyjątki od zasady wzajemnego 
zaufania w świetle orzecznictwa TS (w 
kontekście Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości). Wyroki 
N.S. i Aranyosi – wyjątki dotyczące ochrony 
podstawowych (polityka azylowa i 
współpraca sądowa w sprawach karnych). 
Zastosowanie wyjątków odnoszących się do 
praw podstawowych w kontekście treści 
zaleceń Komisji w sprawie praworządności 
w Polsce. Inne zagrożenia dla państwa 
naruszającego wartości unijne w systemie 
prawa UE. 

20.09.2018 
(Czw.) 

--- --- 3 A-J 
Członkowie Komisji powołani 
decyzją Kierownika Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich 

Sprawdzian z przedmiotów: prawo gospodarczo-handlowe - termin 
podstawowy (w formie pisemnej pracy domowej) 

Sprawdzian rozliczany przez Dział 
Finansowy Biura ORA w Warszawie 
na podstawie wykazu z DSA. 

20.09.2018 
(Czw.) 

16.30-17.35 
(1,5) 

 

3 A-B 
3 C-D 
3 E-F 
3 G-H 
3 I-J 

dr Piotr Bogdanowicz 
prof. dr hab. Robert Grzeszczak 
(Adw.) dr Paweł Marcisz 
dr Maciej Taborowski 
dr Maciej Bernatt 

Blok tematyczny: prawo europejskie 
Temat zajęć: „Źródła prawa Unii 
Europejskiej i ich funkcjonowanie w 
wewnętrznych porządkach prawnych 
państw członkowskich Unii 
Europejskiej.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa europejskiego 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Źródła 
prawa Unii Europejskiej i ich 
funkcjonowanie w wewnętrznych 
porządkach prawnych państw 
członkowskich Unii Europejskiej”. 
Prawo pierwotne i prawo wtórne. Umowy 
międzynarodowe. Akty ustawodawcze/ 
akty nieustawodawcze; akty delegowane; 
akty wykonawcze – charakterystyka 
kategorii źródeł prawa i ich hierarchia. 
Rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, 
zalecenia i opinie – zasady stosowania 
poszczególnych aktów prawnych w świetle 
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orzecznictwa TSUE. Charakterystyka decyzji 
ramowych w zakresie Współpracy Sądowej 
w sprawach Karnych (na przykładzie 
Europejskiego Nakazu Aresztowania). 

17.50-19.00 
(1,5) 

Blok tematyczny: prawo europejskie 
Temat zajęć: „Stosowanie prawa Unii 
Europejskiej w wewnętrznym 
porządku prawnym.”  
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): przygotowanie rozwiązania 
kazusu albo opinii prawnej odnośnie do 
stanu faktycznego i prawnego wskazanego 
przez prowadzącego warsztaty. 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa europejskiego 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Stosowanie 
prawa Unii Europejskiej w 
wewnętrznym porządku prawnym”.  
zasada pierwszeństwa prawa Unii 
Europejskiej w świetle orzecznictwa 
TSUE i orzecznictwa sądów polskich. 
Zasada skutku bezpośredniego w 
świetle orzecznictwa TSUE i 
orzecznictwa sądów polskich. 
Prounijna wykładnia prawa krajowego 
w świetle orzecznictwa TSUE i 
orzecznictwa sądów polskich. 
 
PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): przygotowanie rozwiązania 
kazusu albo opinii prawnej na 
podstawie stanu faktycznego i 
prawnego wskazanego przez 
prowadzącego warsztaty w terminie do 
dwóch tygodni oraz sprawdzenie prac i 
umieszczenie uwag w systemie E-
Dziennik w terminie nie późniejszym 
niż 14 dni od dnia złożenia przez 
aplikantów prac. 

 

25.09.2018 
(Wt.) 

16.30-17.35 
(1,5) 

 

3 A-B 
3 C-D 
3 E-F 
3 G-H 

3 I 
3 J 

dr Piotr Bogdanowicz 
prof. dr hab. Robert Grzeszczak 
(Adw.) dr Paweł Marcisz 
dr Maciej Taborowski 
dr Piotr Hoffman 
dr Maciej Bernatt 

Blok tematyczny: prawo europejskie 
Temat zajęć: „Odpowiedzialność 
odszkodowawcza państw 
członkowskich Unii Europejskiej za 
naruszenie prawa unijnego.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa europejskiego 

Zajęcia warsztatowe nt.: 
„Odpowiedzialność 
odszkodowawcza państw 
członkowskich Unii Europejskiej za 
naruszenie prawa unijnego”. Geneza i 
podstawy prawne. Organy krajowe objęte 
zasadą odpowiedzialności 
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odszkodowawczej. Odpowiedzialność za 
działania i zaniechania organów tworzących 
prawo i stosujących prawo. Organy 
właściwe do rozstrzygania o 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 
Przesłanki odpowiedzialności 
odszkodowawczej państwa za naruszenie 
prawa Unii Europejskiej: przyznanie praw 
jednostkom, istotne naruszenie prawa 
unijnego, szkoda, związek przyczynowy. 
Naruszenie obowiązku zwrócenia się z 
pytaniem prejudycjalnym do TSUE (art. 267 
TFUE) a odpowiedzialność państwa za 
krajowe organy sądowe. Polskie przepisy 
dotyczące odpowiedzialności 
odszkodowawczej w świetle prawa Unii 
Europejskiej. Odpowiedzialność 
odszkodowawcza podmiotów 
indywidualnych. Odpowiedzialność 
odszkodowawcza państwa za naruszenie 
prawa Unii Europejskiej a zasada autonomii  
proceduralnej. 

17.50-19.00 
(1,5) 

Blok tematyczny: prawo europejskie 
Temat zajęć: „Zasada autonomii 
proceduralnej i jej ograniczenia.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa europejskiego 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Zasada 
autonomii proceduralnej i jej 
ograniczenia”. Krajowe przepisy 
proceduralne i materialne podlegające 
zasadzie autonomii proceduralnej. 
Ograniczenia autonomii proceduralnej. 
Zasada skutecznej ochrony sądowej. Zasada 
lojalnej współpracy (art. 4 ust. 3 TUE). 
Zasada skuteczności. Zasada 
równoważności. Zasada skuteczności 
systemowej. 

 

27.09.2018 
(Czw.) 

16.30-17.35 
(1,5) 

 

3 A-B 
3 C-D 
3 E-F 
3 G-H 

3 I 
3 J 

dr Piotr Bogdanowicz 
prof. dr hab. Robert Grzeszczak 
(Adw.) dr Paweł Marcisz 
dr Maciej Taborowski 
dr Piotr Hoffman 
dr Maciej Bernatt 

Blok tematyczny: prawo europejskie 
Temat zajęć: „Procedura 
prejudycjalna (art. 267 TFUE).” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa europejskiego 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Procedura 
prejudycjalna (art. 267 TFUE)”. 
Orzeczenie prejudycjalne: istota oraz 
rodzaje postępowań o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym. Organy 
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uprawnione, przedmiot wniosku, 
obowiązek formalny, obowiązek materialny. 
Zwolnienie z obowiązku wniesienia pytania 
prejudycjalnego. Przebieg postepowania 
prejudycjalnego. Skuteczność orzeczenia 
prejudycjalnego TSUE i jego wpływ na 
postępowania krajowe. Orzeczenie 
prejudycjalne w świetle polskich przepisów 
proceduralnych. 

Rozwiązanie kazusu zadanego do domu. 
Omówienie prac aplikantów i 
prawidłowego rozwiązania kazusów w 
ramach zajęć lub w terminie ustalonym 
z wykładowcą. 

17.50-19.00 
(1,5) 

Blok tematyczny: prawo europejskie 
Temat zajęć: „Sądowa kontrola 
przestrzegania prawa Unii 
Europejskiej.” 
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa europejskiego 

Zajęcia warsztatowe nt.: „Sądowa 
kontrola przestrzegania prawa Unii 
Europejskiej”. Skarga na uchybienie 
przez państwo członkowskie jednemu z 
zobowiązań (skarga Komisja p. 
państwu członkowskiemu – art. 258 
TFUE). Środki tymczasowe. Case study 
na podstawie postępowania Komisji 
przeciwko Polsce w sprawie Puszczy 
Białowieskiej. Skarga na nieważność 
aktu prawa Unii Europejskiej (art. 263 
TFUE).  

 

P A Ź D Z I E R N I K      2 0 1 8 

Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Propozycja do systemu E-dziennik 
Blok tematyczny – temat zajęć  

– propozycja zajęć dla aplikantów  
i wykładowców 

Uwagi dla wykładowców 

25.10.2018 
(Czw.) 

--- --- 3 A-J 
Członkowie Komisji powołani 
decyzją Kierownika Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich 

Sprawdzian z przedmiotów: prawo gospodarczo-handlowe – termin 
podstawowy – termin poprawkowy (w formie pisemnej pracy domowej) 

Sprawdzian rozliczany przez Dział 
Finansowy Biura ORA w Warszawie 
na podstawie wykazu z DSA. 
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Z A J Ę C I A   R E P E T Y T O R Y J N E  
(obowiązkowe dla aplikantów 3 roku szkolenia) 

 

P A Ź D Z I E R N I K      2 0 1 8 

Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Propozycja do systemu E-dziennik 
Blok tematyczny – temat zajęć  

– propozycja zajęć dla aplikantów  
i wykładowców 

Uwagi dla wykładowców 

02.10.2018 
(Wt.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Ewa Bojanowska 
Adw. Marita Dybowska-Dubois 
Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram 
Adw. Jakub Jacyna 
Adw. dr Witold Kabański  
Adw. Katarzyna Korczyńska 
Adw. Andrzej Lagut 
Adw. Piotr Sikorski 
Adw. Andrzej Tomaszek 
Adw. Ewa Wołodkiewicz-Jacyna 

Blok tematyczny: Etyka Adwokacka 
Temat zajęć: „Opinia prawna z 
zakresu zasad etyki adwokackiej”  
(Cz. 1) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
opinię prawną z zakresu zasad etyki 
adwokackiej na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty. 

Praktyczne aspekty i zastosowanie  
Zasad Etyki Adwokackiej 

Zajęcia repetytoryjne nt.: „Opinia 
prawna z zakresu zasad etyki 
adwokackiej w oparciu o akta lub 
przedstawiony stan faktyczny 
(kazus) zaproponowany przez 
wykładowcę”. (Cz. 1) 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych opinię prawną z zakresu 
zasad etyki adwokackiej do kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują opinię 
prawną z zakresu zasad etyki adwokackiej 
na podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego zajęcia w terminie do 
dwóch tygodni oraz sprawdzenie prac i 
umieszczenie uwag w systemie E-Dziennik 
w terminie nie późniejszym niż 14 dni od 
dnia złożenia przez aplikantów prac. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
jest w szczególności: 
1) Przedstawienie zasad ogólnych 
sporządzania opinii prawnej w oparciu 
o ujednoliconą dla wszystkich grup 
propozycji przekazaną przez DSA. 
2) Omówienie kilku stanów 
faktycznych z orzecznictwem i 
zaproponowanymi kazusami do 
sporządzania opinii. 
3) Praca domowa – opinia prawna z 
zakresu zasad etyki adwokackiej na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty, w 
terminie do dwóch tygodni oraz 
omówienie sprawdzonych prac (uwag) 
z wykorzystaniem ew. możliwości 
wyznaczenia terminu i omówienia prac 
domowych przy okazji następnych 
zajęć (9.10.2018 r.). 

04.10.2018 
(Czw.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 

Adw. Grzegorz Fertak 
Adw. Ziemisław Gintowt 
Adw. Andrzej Lagut 
Adw. Tomasz Korczyński 
Adw. Aleksander Krysztofowicz 

Blok tematyczny: Zasady 
wykonywania zawodu adwokata 
Temat zajęć: „Opinia prawna z 
zakresu zasad wykonywania zawodu 
adwokata” (Cz. 1) 

Praktyczne aspekty i zastosowanie  
zasad wykonywania zawodu 

adwokata 
Zajęcia repetytoryjne nt.: „Opinia 
prawna z zakresu zasad 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
jest w szczególności: 
1) Przedstawienie ogólnych zasad 
sporządzania opinii prawnej w oparciu 
o ujednoliconą dla wszystkich grup 
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3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Agnieszka Masalska 
Adw. Andrzej Michałowski 
Adw. Anna Mika-Kopeć 
Adw. Eliza Mincer-Jakubiak 
Adw. Urszula Podhalańska 

Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
opinię prawną z zakresu zasad 
wykonywania zawodu adwokata na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty. 

wykonywania zawodu adwokata w 
oparciu o akta lub przedstawiony 
stan faktyczny (kazus) 
zaproponowany przez wykładowcę”. 
(Cz. 1) 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych opinię prawną z zakresu 
zasad wykonywania zawodu adwokata do 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują opinię 
prawną z zakresu zasad wykonywania 
zawodu adwokata na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia w terminie do dwóch tygodni oraz 
sprawdzenie prac i umieszczenie uwag w 
systemie E-Dziennik w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac. 

propozycji przekazaną przez DSA. 
2) Przedstawienie czynności do 
wykonania przez aplikanta po 
zakończeniu aplikacji i po wpisie na 
listę adwokatów. Omówienie 
możliwości w zakresie prowadzenia 
działalności adwokackiej, czynności 
niezbędne do wykonania przed 
rozpoczęciem prowadzenia kancelaria 
(przypomnienie). 
3) Praca domowa - opinia prawna z 
zakresu zasad wykonywania zawodu 
adwokata na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty, w terminie do dwóch 
tygodni oraz omówienie sprawdzonych 
prac (uwag) z wykorzystaniem ew. 
możliwości wyznaczenia terminu i 
omówienia prac domowych przy okazji 
następnych zajęć (11.10.2018 r.). 

09.10.2018 
(Wt.)  

 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Ewa Bojanowska 
Adw. Marita Dybowska-Dubois 
Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram 
Adw. Jakub Jacyna 
Adw. dr Witold Kabański  
Adw. Katarzyna Korczyńska 
Adw. Andrzej Lagut 
Adw. Piotr Sikorski 
Adw. Andrzej Tomaszek 
Adw. Ewa Wołodkiewicz-Jacyna 

Blok tematyczny: Etyka Adwokacka 
Temat zajęć: „Opinia prawna z 
zakresu zasad etyki adwokackiej” (Cz. 
2) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 

Praktyczne aspekty i zastosowanie  
Zasad Etyki Adwokackiej 

Zajęcia repetytoryjne nt.: „Opinia 
prawna z zakresu zasad etyki 
adwokackiej w oparciu o akta lub 
przedstawiony stan faktyczny 
(kazus) zaproponowany przez 
wykładowcę.  (Cz. 2) 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych opinię prawną z 
zakresu zasad etyki adwokackiej do 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
jest w szczególności: 
1) Przedstawienie zasad ogólnych 
sporządzania opinii prawnej w oparciu 
o ujednoliconą dla wszystkich grup 
propozycji przekazaną przez DSA. 
2) Omówienie kilku stanów 
faktycznych z orzecznictwem i 
zaproponowanymi kazusami do 
sporządzania opinii. 
 



Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie                                                    (do użytku wewnętrznego) 
00-728  Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, bud. A1,  piętro II, www.ora-warszawa.com.pl 
Grupy 3 A-E – Anna Gryczka (a.gryczka@ora-warszawa.com.pl; 22/ 559-21-46); Grupy 3 F-J – Marta Świętochowska (marta.swietochowska@ora-warszawa.com.pl; 22/ 559-25-43) 

szkolenia dla III roku szkolenia aplikantów adwokackich na 2018 r.                           dla grup 3A-J 
 

 49 

 

11.10.2018 
(Czw.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Grzegorz Fertak 
Adw. Ziemisław Gintowt 
Adw. Andrzej Lagut 
Adw. Tomasz Korczyński 
Adw. Aleksander Krysztofowicz 
Adw. Agnieszka Masalska 
Adw. Andrzej Michałowski 
Adw. Anna Mika-Kopeć 
Adw. Eliza Mincer-Jakubiak 
Adw. Urszula Podhalańska 

Blok tematyczny: Zasady 
wykonywania zawodu adwokata 
Temat zajęć: „Opinia prawna z 
zakresu zasad wykonywania zawodu 
adwokata” (Cz. 2) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 

Praktyczne aspekty i zastosowanie  
zasad wykonywania zawodu 

adwokata 
Zajęcia repetytoryjne nt.: „Opinia 
prawna z zakresu zasad 
wykonywania zawodu adwokata w 
oparciu o akta lub przedstawiony 
stan faktyczny (kazus) 
zaproponowany przez wykładowcę”.  
(Cz. 2) 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych opinię prawną z zakresu 
zasad wykonywania zawodu adwokata do 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
jest w szczególności: 
1) Przedstawienie zasad ogólnych 
sporządzania opinii prawnej w oparciu 
o ujednoliconą dla wszystkich grup 
propozycji przekazaną przez DSA. 
2) Omówienie kilku stanów 
faktycznych z orzecznictwem i 
zaproponowanymi kazusami do 
sporządzania opinii. 

16.10.2018 
(Wt.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 I 
3 J 

Adw. dr Michał Bieniak 
Adw. dr Marcin Cieśliński  
Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska 
Adw. Piotr Gujski 
Adw. Piotr Kuliński 
Adw. Monika Olesińska-Tyczyńska 
Adw. Henryk Romańczuk 
Adw. Marcin Szymańczyk  
Adw. dr Wojciech Wąsowicz 

Blok tematyczny: prawo cywilne 
Temat zajęć: „Konstrukcja zarzutów i 
wniosków apelacji w sprawie cywilnej” 
(Cz. 1) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
apelację w sprawie cywilnej na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego zajęcia. 

Sporządzanie apelacji  
w sprawach cywilnych 

Zajęcia repetytoryjne nt.: 
„Konstrukcja zarzutów i wniosków 
apelacji w sprawie cywilnej”. (Cz. 1) 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane przez 
prowadzącego zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
 
PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
apelację w sprawie cywilnej na podstawie 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia w terminie do 
dwóch tygodni oraz sprawdzenie prac i 
umieszczenie uwag w systemie E-
Dziennik w terminie nie późniejszym niż 
14 dni od dnia złożenia przez aplikantów 
prac. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
są w szczególności: 
Praktyczne ćwiczenia ze sporządzania 
apelacji i z konstruowania zarzutów 
oraz wniosków w sprawie cywilnej do 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia. 
W zakresie pracy domowej aplikanci 
przygotowują apelację na podstawie 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty, w terminie 
do dwóch tygodni oraz omówienie 
sprawdzonych prac (uwag) w terminie 
nie późniejszym niż 14 dni od dnia 
złożenia przez aplikantów prac; z 
wykorzystaniem ew. możliwości 
omówienia prac domowych przy okazji 
następnych zajęć. 
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17.10.2018 
(Śr.) 

16.30-19.45 
(4) 

 3 H Adw. Jacek Stefański 

Blok tematyczny: prawo cywilne 
Temat zajęć: „Konstrukcja zarzutów i 
wniosków apelacji w sprawie cywilnej” 
(Cz. 1) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
apelację w sprawie cywilnej na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego zajęcia. 

Sporządzanie apelacji  
w sprawach cywilnych 

Zajęcia repetytoryjne nt.: 
„Konstrukcja zarzutów i wniosków 
apelacji w sprawie cywilnej”. (Cz. 1) 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane przez 
prowadzącego zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
 
PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
apelację w sprawie cywilnej na podstawie 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia w terminie do 
dwóch tygodni oraz sprawdzenie prac i 
umieszczenie uwag w systemie E-
Dziennik w terminie nie późniejszym niż 
14 dni od dnia złożenia przez aplikantów 
prac. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
są w szczególności: 
Praktyczne ćwiczenia ze sporządzania 
apelacji i z konstruowania zarzutów 
oraz wniosków w sprawie cywilnej do 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia. 
W zakresie pracy domowej aplikanci 
przygotowują apelację na podstawie 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty, w terminie 
do dwóch tygodni oraz omówienie 
sprawdzonych prac (uwag) w terminie 
nie późniejszym niż 14 dni od dnia 
złożenia przez aplikantów prac; z 
wykorzystaniem ew. możliwości 
omówienia prac domowych przy okazji 
następnych zajęć. 

18.10.2018 
(Czw.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

SSA  
SSA Marcin Łochowski 
SSA Małgorzata Rybicka-Pakuła 
SSA Jacek Roman Sadomski 
SSA Ryszard Sarnowicz 
SSA Ksenia Sobolewska-Filcek 
SSA dr hab. Tomasz Szanciło 
SSA Bogdan Świerczakowski 
SSA Magdalena Tymińska 
SSA Agata Zając 

Blok tematyczny: prawo cywilne 
Temat zajęć: „Konstrukcja zarzutów i 
wniosków apelacji w sprawie cywilnej” 
(Cz. 1) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
apelację w sprawie cywilnej na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego zajęcia. 

Sporządzanie apelacji  
w sprawach cywilnych 

Zajęcia repetytoryjne nt.: 
„Konstrukcja zarzutów i wniosków 
apelacji w sprawie cywilnej”. (Cz. 1) 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane 
przez prowadzącego zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
 
PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
apelację w sprawie cywilnej na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego zajęcia w terminie 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
są w szczególności: 
Praktyczne ćwiczenia ze sporządzania 
apelacji i z konstruowania zarzutów 
oraz wniosków w sprawie cywilnej do 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia. 
W zakresie pracy domowej aplikanci 
przygotowują apelację na podstawie 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty, w terminie 
do dwóch tygodni oraz omówienie 
sprawdzonych prac (uwag) w terminie 
nie późniejszym niż 14 dni od dnia 
złożenia przez aplikantów prac; z 
wykorzystaniem ew. możliwości 
omówienia prac domowych przy okazji 
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do dwóch tygodni oraz sprawdzenie 
prac i umieszczenie uwag w systemie 
E-Dziennik w terminie nie późniejszym 
niż 14 dni od dnia złożenia przez 
aplikantów prac. 

następnych zajęć. 

23.10.2018 
(Wt.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 I 
3 J 

Adw. dr Michał Bieniak 
Adw. dr Marcin Cieśliński  
Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska 
Adw. Piotr Gujski 
Adw. Piotr Kuliński 
Adw. Monika Olesińska-Tyczyńska 
Adw. Henryk Romańczuk 
Adw. Marcin Szymańczyk  
Adw. dr Wojciech Wąsowicz 

Blok tematyczny: prawo cywilne 
Temat zajęć: „Konstrukcja zarzutów i 
wniosków apelacji w sprawie 
cywilnej.” 
(Cz. 2) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 

Sporządzanie apelacji  
w sprawach cywilnych 

Zajęcia repetytoryjne nt.: 
„Konstrukcja zarzutów i wniosków 
apelacji w sprawie cywilnej”. (Cz. 2) 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane 
przez prowadzącego zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
są w szczególności: 
Praktyczne ćwiczenia ze sporządzania 
apelacji i z konstruowania zarzutów 
oraz wniosków w sprawie cywilnej do 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia. 
– cd ćwiczeń. 

24.10.2018 
(Śr.) 

16.30-19.45 
(4) 

 3 H Adw. Jacek Stefański 

Blok tematyczny: prawo cywilne 
Temat zajęć: „Konstrukcja zarzutów i 
wniosków apelacji w sprawie 
cywilnej.” 
(Cz. 2) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 

Sporządzanie apelacji  
w sprawach cywilnych 

Zajęcia repetytoryjne nt.: 
„Konstrukcja zarzutów i wniosków 
apelacji w sprawie cywilnej”. (Cz. 2) 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane 
przez prowadzącego zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
są w szczególności: 
Praktyczne ćwiczenia ze sporządzania 
apelacji i z konstruowania zarzutów 
oraz wniosków w sprawie cywilnej do 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia. 
– cd ćwiczeń. 

25.10.2018 
(Czw.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

SSA  
SSA Marcin Łochowski 
SSA Małgorzata Rybicka-Pakuła 
SSA Jacek Roman Sadomski 
SSA Ryszard Sarnowicz 
SSA Ksenia Sobolewska-Filcek 
SSA dr hab. Tomasz Szanciło 
SSA Bogdan Świerczakowski 
SSA Magdalena Tymińska 
SSA Agata Zając 

Blok tematyczny: prawo cywilne 
Temat zajęć: „Konstrukcja zarzutów i 
wniosków apelacji w sprawie 
cywilnej.” (Cz. 2) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 

Sporządzanie apelacji  
w sprawach cywilnych 

Zajęcia repetytoryjne nt.: 
„Konstrukcja zarzutów i wniosków 
apelacji w sprawie cywilnej”. (Cz. 2) 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane 
przez prowadzącego zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
są w szczególności: 
Praktyczne ćwiczenia ze sporządzania 
apelacji i z konstruowania zarzutów 
oraz wniosków w sprawie cywilnej do 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia. 
– cd ćwiczeń. 



Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie                                                    (do użytku wewnętrznego) 
00-728  Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, bud. A1,  piętro II, www.ora-warszawa.com.pl 
Grupy 3 A-E – Anna Gryczka (a.gryczka@ora-warszawa.com.pl; 22/ 559-21-46); Grupy 3 F-J – Marta Świętochowska (marta.swietochowska@ora-warszawa.com.pl; 22/ 559-25-43) 

szkolenia dla III roku szkolenia aplikantów adwokackich na 2018 r.                           dla grup 3A-J 
 

 52 

 

L I S T O P A D      2 0 1 8 

Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Propozycja do systemu E-dziennik 
Blok tematyczny – temat zajęć  

– propozycja zajęć dla aplikantów  
i wykładowców 

Uwagi dla wykładowców 

01.11.2018 
(Czw.) 

--- --- 3 A-J --- WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  

06.11.2018 
(Wt.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Adw. Wiesław Majewski 
Adw. Magdalena Czernicka-Baszuk 
Adw. Katarzyna Jachacy-Bednarek 
Adw. Dorota Malarecka 
Adw. Małgorzata Tyszka-Hebda 
Adw. Magdalena Olchowicz-Jedlak  
Adw. Maciej Andrzej Patocki  
Adw. Mieczysław Sieprawski 
Adw. Małgorzata Supera  

Adw. Magdalena Wilk 

Blok tematyczny: prawo rodzinne i 
opiekuńcze 
Temat zajęć: „Konstrukcja zarzutów i 
wniosków apelacji w sprawie 
rodzinnej” 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
apelację w sprawie rodzinnej na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty. 

Apelacja w sprawie  
w sprawie rodzinnej 

Zajęcia repetytoryjne nt.: 
„Praktyczne aspekty konstruowania 
apelacji w sprawie rodzinnej; 
konstrukcja zarzutów i wniosków 
apelacji. 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane przez 
prowadzącego zajęcia z uwzględnieniem 
tematyki warsztatów. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują apelację 
w sprawie rodzinnej na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty w terminie do dwóch tygodni 
oraz omówienie sprawdzonych prac (uwag) 
w terminie nie późniejszym niż 14 dni od 
dnia złożenia przez aplikantów prac. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
są w szczególności: 
Praktyczne ćwiczenia ze sporządzania 
apelacji i z konstruowania zarzutów 
oraz wniosków w sprawie cywilnej do 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia. 
 

08.11.2018 
(Czw.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 

Adw. Anna Borkowska 
Adw. Jacek Dubois 
Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska 
Adw. Damian Grzesiak 
Adw. dr Witold Kabański 
Adw. Marcin Kondracki  
Adw. dr hab. Szymon Pawelec 

Blok tematyczny: prawo karne 
Temat zajęć: „Konstrukcja zarzutów i 
wniosków apelacji w sprawie karnej” 
(Cz. 1) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 

Sporządzanie apelacji  
w sprawie karnej 

Zajęcia repetytoryjne nt.: 
„Konstrukcja zarzutów i wniosków 
apelacji w sprawie karnej”. (Cz. 1) 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane przez 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć są 
w szczególności: 
Praktyczne ćwiczenia ze sporządzania 
apelacji i z konstruowania zarzutów oraz 
wniosków w sprawie karnej do kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia. 
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3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Luka Szaranowicz 
Adw. Marta Tomkiewicz 
Adw. Adam Woźny 

apelację w sprawie karnej na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty. 

prowadzącego zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują apelację 
w sprawie karnej na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia w terminie do dwóch tygodni oraz 
sprawdzenie prac i umieszczenie uwag w 
systemie E-Dziennik w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac. 

W zakresie pracy domowej aplikanci 
przygotowują apelację w sprawie karnej 
na podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty, w 
terminie do dwóch tygodni oraz 
omówienie sprawdzonych prac (uwag) w 
terminie nie późniejszym niż 14 dni od 
dnia złożenia przez aplikantów prac; z 
wykorzystaniem ew. możliwości 
omówienia prac domowych przy okazji 
następnych zajęć. 

11.11.2018 
(Niedz.) 

--- --- 3 A-J --- Święto NIEPODLEGŁOŚCI 

13.11.2018 
(Wt.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

SSA dr Małgorzata Janicz 
SSA Zbigniew Kapiński 
SSA Małgorzata Mojkowska 
SSA Marek Motuk 
SSA dr Marzanna Piekarska-Drążek 
SSA Anna Zdziarska  
SSO Adam Bednarczyk 
SSA  
SSO Maciej Schulz  
SSO Agnieszka Wojciechowska-Langda 

Blok tematyczny: prawo karne 
Temat zajęć: „Konstrukcja zarzutów i 
wniosków apelacji w sprawie karnej” 
(Cz. 1) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
apelację w sprawie karnej na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty. 

Sporządzanie apelacji  
w sprawie karnej 

Zajęcia repetytoryjne nt.: 
„Konstrukcja zarzutów i wniosków 
apelacji w sprawie karnej”. (Cz. 1) 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane przez 
prowadzącego zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują apelację 
w sprawie karnej na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia w terminie do dwóch tygodni oraz 
sprawdzenie prac i umieszczenie uwag w 
systemie E-Dziennik w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
są w szczególności: 
Praktyczne ćwiczenia ze sporządzania 
apelacji i z konstruowania zarzutów 
oraz wniosków w sprawie karnej do 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia. 
W zakresie pracy domowej aplikanci 
przygotowują apelację w sprawie 
karnej na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty, w terminie do dwóch 
tygodni oraz omówienie sprawdzonych 
prac (uwag) w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac; z 
wykorzystaniem ew. możliwości 
omówienia prac domowych przy okazji 
następnych zajęć. 

15.11.2018 
(Czw.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 

Adw. Anna Borkowska 
Adw. Jacek Dubois 
Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska 
Adw. Damian Grzesiak 

Blok tematyczny: prawo karne 
Temat zajęć: „Konstrukcja zarzutów i 
wniosków apelacji w sprawie karnej” 
(Cz. 2) 

Sporządzanie apelacji  
w sprawie karnej 

Zajęcia repetytoryjne nt.: 
„Konstrukcja zarzutów i wniosków 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
są w szczególności: 
Praktyczne ćwiczenia ze sporządzania 
apelacji i z konstruowania zarzutów 
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3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Witold Kabański 
Adw. Marcin Kondracki  
Adw. dr hab. Szymon Pawelec 
Adw. Luka Szaranowicz 
Adw. Marta Tomkiewicz 
Adw. Adam Woźny 

Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne apelacji w sprawie karnej”. (Cz. 2) 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane 
przez prowadzącego zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

oraz wniosków w sprawie karnej do 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia – cd. ćwiczeń. 
 

20.11.2018 
(Wt.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

SSA dr Małgorzata Janicz 
SSA Zbigniew Kapiński 
SSA Małgorzata Mojkowska 
SSA Marek Motuk 
SSA dr Marzanna Piekarska-Drążek 
SSA Anna Zdziarska  
SSO Adam Bednarczyk 
SSA  
SSO Maciej Schulz  
SSO Agnieszka Wojciechowska-Langda 

Blok tematyczny: prawo karne 
Temat zajęć: „Konstrukcja zarzutów i 
wniosków apelacji w sprawie karnej” 
(Cz. 2) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 

Sporządzanie apelacji  
w sprawie karnej 

Zajęcia repetytoryjne nt.: 
„Konstrukcja zarzutów i wniosków 
apelacji w sprawie karnej”. (Cz. 2) 
Aplikanci w grupach warsztatowych 
opracowują kazusy przygotowane przez 
prowadzącego zajęcia. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
są w szczególności: 
Praktyczne ćwiczenia ze sporządzania 
apelacji i z konstruowania zarzutów 
oraz wniosków w sprawie karnej do 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego zajęcia – cd. ćwiczeń. 
 

22.11.2018 
(Czw.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Rafał Sarbiński 
Adw. Krzysztof Feluch 
Adw. Karolina Kuszlewicz 
Adw. Karol Orzechowski 
SSO Leszek Ciulkin 
Adw. dr Beata Paxford 
Adw. Piotr Rogala-Kałuski 
Adw. dr Damian Szczepański  
Adw. dr Kamil Szmid 
Adw. dr Wojciech Wąsowicz 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe 
Temat zajęć: „Umowa – konstrukcja 
umowy (wymogi formalne)” (Cz. 1) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
pozew w postępowaniu gospodarczym 
ew. umowę na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty. 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa cywilnego  

w konstrukcji umów  
i formułowaniu pozwów 

Zajęcia repetytoryjne nt.: „Umowa – 
konstrukcja umowy (wymogi 
formalne)”. (Cz. 1) 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych kazusy przygotowane przez 
prowadzącego zajęcia z uwzględnieniem 
tematyki warsztatów. 
Omówienie prac aplikantów i prawidłowego 
rozwiązania kazusów. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
pozew w postępowaniu gospodarczym 
ew. umowę na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia w terminie do dwóch tygodni 
oraz sprawdzenie prac i umieszczenie 
uwag w systemie E-Dziennik w 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
jest w szczególności: 
Omówienie wymogów formalnych 
konstruowania umów w podziale na ich 
wpływ na zawarcie ważnej umowy, z 
uwzględnieniem specyfiki formułowania 
istotnych warunków umowy. Pozostałe 
zapisy umów bezwzględnie wymagane 
prawem i fakultatywne na przykładzie 
konkretnych umów nazwanych. 
W zakresie pracy domowej aplikanci 
przygotowują pozew w postępowaniu 
gospodarczym ew. umowę 
przygotowanych na podstawie kazusów 
przez prowadzącego warsztaty, w 
terminie do dwóch tygodni oraz 
omówienie sprawdzonych prac (uwag) w 
terminie nie późniejszym niż 14 dni od 
dnia złożenia przez aplikantów prac; z 
wykorzystaniem ew. możliwości 
omówienia prac domowych przy okazji 
następnych zajęć. 
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terminie nie późniejszym niż 14 dni od 
dnia złożenia przez aplikantów prac. 

27.11.2018 
(Wt.) 

 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Aleksander Grot 
Adw. Dorota Kulińska 
Adw. Wojciech Marchwicki 
Adw. Eliza Mincer-Jakubiak 
Adw. dr Karolina Kocemba 
Adw. Anna Wyrzykowska 
Adw. Marta Gietka-Mielcarek 
Adw. Hubert Szperl 
Adw. Marcin Szymańczyk 
Adw. Mateusz Tomicki 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe 
Temat zajęć: „Pisma procesowe w 
postępowaniu gospodarczym. Umowa. 
Konstrukcja umowy.” (Cz. 1) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
pozew w postępowaniu gospodarczym 
ew. umowę lub opinię prawną na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty. 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa cywilnego  

w konstrukcji pism procesowych  
z zakresu prawa gospodarczego 

Zajęcia repetytoryjne nt.: „Pisma 
procesowe w postępowaniu 
gospodarczym ew. umowa – 
konstrukcja umowy (wymogi 
formalne); opinia prawna - 
konstrukcja i formułowanie 
wniosków”. (Cz. 1) 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych kazusy przygotowane 
przez prowadzącego zajęcia z 
uwzględnieniem tematyki warsztatów. 
Omówienie prac aplikantów i 
prawidłowego rozwiązania kazusów. 
 
PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
pozew w postępowaniu gospodarczym 
ew. umowę lub opinię prawną na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego zajęcia w terminie 
do dwóch tygodni oraz sprawdzenie 
prac i umieszczenie uwag w systemie 
E-Dziennik w terminie nie późniejszym 
niż 14 dni od dnia złożenia przez 
aplikantów prac. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
jest w szczególności: 
Omówienie wymogów formalnych 
konstruowania pism procesowych w 
postepowaniu gospodarczym. 
W zakresie pracy domowej aplikanci 
przygotowują pozew w postępowaniu 
gospodarczym ew. umowę lub opinię 
prawną na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty, 
 w terminie do dwóch tygodni oraz 
omówienie sprawdzonych prac (uwag) 
w terminie nie późniejszym niż 14 dni 
od dnia złożenia przez aplikantów prac; 
z wykorzystaniem ew. możliwości 
omówienia prac domowych przy okazji 
następnych zajęć. 
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29.11.2018 
(Czw.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Rafał Sarbiński 
Adw. Krzysztof Feluch 
Adw. Karolina Kuszlewicz 
Adw. Karol Orzechowski 
SSO Leszek Ciulkin 
Adw. dr Beata Paxford 
Adw. Piotr Rogala-Kałuski 
Adw. dr Damian Szczepański  
Adw. dr Kamil Szmid 
Adw. dr Wojciech Wąsowicz 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe 
Temat zajęć: „Umowa – konstrukcja 
umowy (wymogi formalne)” (Cz. 2) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa cywilnego  

w konstrukcji umów  
i formułowaniu pozwów 

Zajęcia repetytoryjne nt.: „Umowa – 
konstrukcja umowy (wymogi 
formalne)”.  (Cz. 2) 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych kazusy przygotowane 
przez prowadzącego zajęcia z 
uwzględnieniem tematyki warsztatów. 
Omówienie prac aplikantów i 
prawidłowego rozwiązania kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
jest w szczególności: 
Omówienie wymogów formalnych 
konstruowania umów w podziale na ich 
wpływ na zawarcie ważnej umowy, z 
uwzględnieniem specyfiki 
formułowania istotnych warunków 
umowy. Pozostałe zapisy umów 
bezwzględnie wymagane prawem i 
fakultatywne na przykładzie 
konkretnych umów nazwanych – cd. 
ćwiczeń. 

G R U D Z I E Ń      2 0 1 8 

Data Godzina Sala Grupa Wykładowca Propozycja do systemu E-dziennik 
Blok tematyczny – temat zajęć  

– propozycja zajęć dla aplikantów  
i wykładowców 

Uwagi dla wykładowców 

04.12.2018 
(Wt.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. Aleksander Grot 
Adw. Dorota Kulińska 
Adw. Wojciech Marchwicki 
Adw. Eliza Mincer-Jakubiak 
Adw. dr Karolina Kocemba 
Adw. Anna Wyrzykowska 
Adw. Marta Gietka-Mielcarek 
Adw. Hubert Szperl 
Adw. Marcin Szymańczyk 
Adw. Mateusz Tomicki 

Blok tematyczny: prawo gospodarczo-
handlowe 
Temat zajęć: „Pisma procesowe w 
postępowaniu gospodarczym. Umowa. 
Konstrukcja umowy” (Cz. 2) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa cywilnego  

w konstrukcji pism procesowych z 
zakresu prawa gospodarczego 

Zajęcia repetytoryjne nt.: „Pisma 
procesowe w postępowaniu 
gospodarczym ew. umowa – 
konstrukcja umowy (wymogi 
formalne); opinia prawna - 
konstrukcja i formułowanie 
wniosków”. (Cz. 2) 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych kazusy przygotowane 
przez prowadzącego zajęcia z 
uwzględnieniem tematyki warsztatów. 
Omówienie prac aplikantów i 
prawidłowego rozwiązania kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
jest w szczególności: 
Omówienie wymogów formalnych 
konstruowania pism procesowych w 
postepowaniu gospodarczym – cd 
ćwiczeń. 
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06.12.2018 
(Czw.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

SWSA Katarzyna Golat 
SWSA Paweł Groński  
SWSA Małgorzata Jarecka 
SNSA Hieronim Sęk 
SWSA  
SNSA Małgorzata Miron 
SWSA Agnieszka Miernik 
SWSA Ewa Radziszewska-Krupa  
SWSA Mirosław Gdesz 
SNSA Sylwester Marciniak 

Blok tematyczny: prawo 
administracyjne 
Temat zajęć: „Konstruowanie 
zarzutów i wniosków skargi do WSA i 
skargi kasacyjnej do NSA”. (Cz. 1) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
skargę do WSA na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty. 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa administracyjnego 

w konstruowaniu skargi do WSA i 
skargi kasacyjnej do NSA 

Zajęcia repetytoryjne nt.: „Zarzuty i 
wnioski skargi do WSA i skargi 
kasacyjnej do NSA”. (Cz. 1) 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych zarzuty i wnioski skargi do 
WSA do kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują skargę 
do WSA na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia w terminie do dwóch tygodni oraz 
sprawdzenie prac i umieszczenie uwag w 
systemie E-Dziennik w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
jest w szczególności: 
Omówienie wymogów formalnych 
konstruowania zarzutów i wniosków 
skargi do WSA i skargi kasacyjnej do 
NSA. 
W zakresie pracy domowej aplikanci 
opracowują skargę do WSA na 
podstawie kazusów przygotowanych 
przez prowadzącego warsztaty, w 
terminie do dwóch tygodni oraz 
omówienie sprawdzonych prac (uwag) 
w terminie nie późniejszym niż 14 dni 
od dnia złożenia przez aplikantów prac; 
z wykorzystaniem ew. możliwości 
omówienia prac domowych przy okazji 
następnych zajęć. 

11.12.2018 
(Wt.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Michał Barański 
Adw. Mariusz Godlewski 
Adw. dr Michał P. Jabłoński 
Adw. Andrzej Kacprzycki 
Adw. Marek Markiewicz 
Adw. dr hab. Aleksander Maziarz 
Adw. dr Kamil Pachnik 
Adw. dr Michał Poniatowski 
Adw. Ewa Stawicka 
Adw. dr Karolina B. Wojciechowska 

Blok tematyczny: prawo 
administracyjne 
Temat zajęć: „Konstruowanie 
zarzutów i wniosków skargi do WSA i 
skargi kasacyjnej do NSA”. (Cz. 1) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 
Praca pisemna (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują 
skargę do WSA na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
warsztaty. 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa administracyjnego 

w konstruowaniu skargi do WSA i 
skargi kasacyjnej do NSA 

Zajęcia repetytoryjne nt.: „Zarzuty i 
wnioski skargi do WSA i skargi 
kasacyjnej do NSA”. (Cz. 1) 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych zarzuty i wnioski skargi do 
WSA do kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 
 

PRACA PISEMNA (do wykonania po 
zajęciach): aplikanci opracowują skargę 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć jest 
w szczególności: 
Omówienie wymogów formalnych 
konstruowania zarzutów i wniosków skargi 
do WSA i skargi kasacyjnej do NSA. 
W zakresie pracy domowej aplikanci 
opracowują skargę do WSA na podstawie 
kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty, w terminie do 
dwóch tygodni oraz omówienie 
sprawdzonych prac (uwag) w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac; z wykorzystaniem 
ew. możliwości omówienia prac domowych 
przy okazji następnych zajęć. 
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do WSA na podstawie kazusów 
przygotowanych przez prowadzącego 
zajęcia w terminie do dwóch tygodni oraz 
sprawdzenie prac i umieszczenie uwag w 
systemie E-Dziennik w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia 
przez aplikantów prac. 

13.12.2018 
(Czw.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

SWSA Katarzyna Golat 
SWSA Paweł Groński  
SWSA Małgorzata Jarecka 
SNSA Hieronim Sęk 
SWSA  
SNSA Małgorzata Miron 
SWSA Agnieszka Miernik 
SWSA Ewa Radziszewska-Krupa  
SWSA Mirosław Gdesz 
SNSA Sylwester Marciniak 

Blok tematyczny: prawo 
administracyjne 
Temat zajęć: „Konstruowanie 
zarzutów i wniosków skargi do WSA i 
skargi kasacyjnej do NSA”. (Cz. 2) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa administracyjnego 

w konstruowaniu skargi do WSA i 
skargi kasacyjnej do NSA 

Zajęcia repetytoryjne nt.: „Zarzuty i 
wnioski skargi do WSA i skargi 
kasacyjnej do NSA”. (Cz. 2) 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych zarzuty i wnioski skargi do 
WSA do kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
jest w szczególności: 
Omówienie wymogów formalnych 
konstruowania zarzutów i wniosków 
skargi do WSA i skargi kasacyjnej do 
NSA – cd. ćwiczeń. 

19.12.2018 
(Wt.) 

16.30-19.45 
(4) 

 

3 A 
3 B 
3 C 
3 D 
3 E 
3 F 
3 G 
3 H 
3 I 
3 J 

Adw. dr Michał Barański 
Adw. Mariusz Godlewski 
Adw. dr Michał P. Jabłoński 
Adw. Andrzej Kacprzycki 
Adw. Marek Markiewicz 
Adw. dr hab. Aleksander Maziarz 
Adw. dr Kamil Pachnik 
Adw. dr Michał Poniatowski 
Adw. Ewa Stawicka 
Adw. dr Karolina B. Wojciechowska 

Blok tematyczny: prawo 
administracyjne 
Temat zajęć: „Konstruowanie 
zarzutów i wniosków skargi do WSA i 
skargi kasacyjnej do NSA” (Cz. 2) 
Forma zajęć: zajęcia repetytoryjne 

Praktyczne aspekty i zastosowanie 
przepisów prawa administracyjnego 

w konstruowaniu skargi do WSA i 
skargi kasacyjnej do NSA 

Zajęcia repetytoryjne nt.: „Zarzuty i 
wnioski skargi do WSA i skargi 
kasacyjnej do NSA”. (Cz. 2) 
Aplikanci opracowują w grupach 
warsztatowych zarzuty i wnioski skargi do 
WSA do kazusów przygotowanych przez 
prowadzącego warsztaty. 
Omówienie przez wykładowcę prac 
aplikantów i prawidłowego rozwiązania 
kazusów. 

Rekomendowanym przedmiotem zajęć 
jest w szczególności: 
Omówienie wymogów formalnych 
konstruowania zarzutów i wniosków 
skargi do WSA i skargi kasacyjnej do 
NSA – cd. ćwiczeń. 

24-26.12. 
2018 

(Pon.-Śr.) 
--- --- 3 A-J --- Święta BOŻEGO NARODZENIA  

 


