Plan zajęć aplikantów adwokackich III roku na rok szkoleniowy 2019
Starosta: apl. adw. Dominika Dalke – 506 159 307
apl.adw. Agata Stankiewicz – 796 293 860

Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa (§18 Regulaminu odbywania aplikacji
adwokackiej)
Zajęcia dla aplikantów III roku odbywają się zawsze w środy.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie przy Placu
Batorego 3.
Godziny wykładowe są godzinami lekcyjnymi. Zajęcia zostały rozpisane zgodnie z programem
aplikacji i zagadnieniami podstawowymi.
Uszczegółowienie zagadnień wraz ze wskazaniem wykładowcy w tym zakresie znajduje się
w załączniku nr 1 do planu zajęć.
Plan zajęć z załącznikiem będzie wywieszony w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej, a także
otrzymają go aplikanci i poszczególni wykładowcy.
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Krajowy Rejestr Sądowy
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Ref. Joanna Kępińska - Polińska

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Krajowy Rejestr Sądowy

Prawo europejskie – wybrane skargi

Ref. Joanna Kępińska - Polińska

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Krajowy Rejestr Sądowy

Postępowanie przed Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka

Ref. Joanna Kępińska - Polińska

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

13.03.2019 r.

Prawo papierów wartościowych
r.pr. Wiktor Rzeuski

Postępowanie przed Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka
dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

20.03.2019 r.
27.03.2019 r.
03.04.2019 r.

Rodzaje podatków

Prawo konstytucyjne

Dor. pod. Paweł Wojnowski

r. pr. dr Przemysław Mijal

Rodzaje podatków

Prawo konstytucyjne

Dor. pod. Paweł Wojnowski

r. pr. dr Przemysław Mijal

Postępowanie przed organem I
instancji w sprawach podatkowych

Procedura postępowania przed sądami
unijnymi

Dor. pod. Paweł Wojnowski

r. pr. dr Przemysław Mijal
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10.04.2019 r.
17.04.2019 r.

Zwyczajne środki zaskarżenia w
postępowaniu podatkowym

Prawo europejskie - procedura
prejudycjalna

Dor. pod. Dariusz Kujawski

r. pr. dr Przemysław Mijal

Zwyczajne środki zaskarżenia w
postępowaniu podatkowym

r. pr. dr Przemysław Mijal

Prawo konstytucyjne

Dor. pod. Dariusz Kujawski

24.04.2019 r.

Postępowanie przed organem I
instancji w sprawach podatkowych

Spółka akcyjna
Adwokat Wiesław Fafuła

Dor. pod. Dariusz Kujawski

08.05.2019 r.

Prawo o kontraktach w obrocie
gospodarczym

Spółka jawna
Adwokat Wiesław Fafuła

Adwokat Łukasz Felisiak

15.05.2019 r.

Publiczne prawo gospodarcze
SSR Robert Bury

Spółka cywilna i jej przekształcenie w
spółkę prawa handlowego
Adw. Łukasz Felisiak

22.05.2019 r.

Spółka komandytowa
r.pr. Stefan Mazurkiewicz

Spółka cywilna i jej przekształcenie w
spółkę prawa handlowego
Adw. Łukasz Felisiak

29.05.2019 r.

Spółka partnerska
r.pr. Stefan Mazurkiewicz

Prawo administracyjne – prawo
inwestycyjne
Adw. Marek Padee

05.06.2019 r.

Prawo patentowe
Adw. Tomasz Milewski

Prawo administracyjne – prawo
inwestycyjne
Adw. Marek Padee

12.06.2019 r.

Transformacje spółek
Adw. Łukasz Felisiak

Zasady ogólne w postępowaniu przed
organem I i II instancji w postępowaniu
administracyjnym
Adw. Klaudia Semeniuk

19.06.2019 r.

Zasady ogólne w postępowaniu
przed organem I i II instancji w
postępowaniu administracyjnym

Zasady ogólne w postępowaniu przed
organem I i II instancji w postępowaniu
administracyjnym

Adw. Klaudia Semeniuk

Adw. Marek Padee

26.06.2019 r.

Prawo administracyjne postępowanie przed organem I
instancji

Prawo administracyjne - postępowanie
przed organem I instancji
Adw. Marek Padee

Adw. Klaudia Semeniuk

04.09.2019 r.

Prawo administracyjne postępowanie przed organem I
instancji

Prawo administracyjne - postępowanie
przed Sądem
Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska

Adw. Klaudia Semeniuk

11.09.2019 r.

Prawo administracyjne postępowanie przed organem I
instancji

Prawo administracyjne - postępowanie
przed Sądem
Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska

Adw. Klaudia Semeniuk

18.09.2019 r.

Prawo administracyjne postępowanie przed organem I
instancji
Adw. Marek Padee

Prawo administracyjne - postępowanie
przed organem I instancji
Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska
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25.09.2019 r.

Prawo administracyjne postępowanie przed organami II
instancji

Prawo upadłościowe i naprawcze
SSR Robert Bury

Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska

02.10.2019 r.

Postępowanie administracyjnepostępowanie przed organami II
instancji

Prawo upadłościowe i naprawcze
SSR Robert Bury

Adw. Marek Padee

09.10.2019 r.

Prawo administracyjne- kontrola
rozstrzygnięć nieostatecznych w
postępowaniu przed organami II
instancji

Prawo restrukturyzacyjne
SSR Robert Bury

Adw. Marek Padee

16.10.2019 r.

Uchylenie i zmiana decyzji
ostatecznych w postępowaniu
administracyjnym

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
SSR Robert Bury

Adw. Marek Padee

23.10.2019 r.

Uchylenie i zmiana decyzji
ostatecznych w postępowaniu
administracyjnym

Prawo autorskie
r.pr. Stefan Mazurkiewicz

Adw. Marek Padee

30.10.2019 r.

Postępowanie egzekucyjne w
administracji

06.11.2019 r.

Zasady zaskarżania aktów
administracji publicznej do sądu
administracyjnego

Zajęcia uzupełniające z prawa
gospodarczego

Adw. Marek Padee

Zajęcia uzupełniające wg potrzeb
aplikantów

Adw. Marek Padee

13.11.2019 r.

Zajęcia uzupełniające wg potrzeb
aplikantów

Zajęcia uzupełniające wg potrzeb
aplikantów

Kierownik szkolenia Aplikantów Adwokackich
ORA w Szczecinie
adwokat Andrzej Zajda
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Załącznik nr 1
09.01.2019 r. – Zasady etyki – zagadnienia wybrane
Adw. Marek Mikołajczyk:
Zasady wykonywania zawodu
Adw. Andrzej Zajda:

16.01.2019 r. –
Prawo papierów wartościowych
R. pr. Wiktor Rzeuski:
a) Konstrukcja przekazu;
b) Pojęcie papierów wartościowych;
c) Systematyka (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery
wartościowe, akcje, konosamenty, dowody składowe);
d) Weksel (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje weksli, podmioty
stosunku wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych,
przenoszenie praw z weksla).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------23.01.2019 r. – Spółka z o.o.
Adw. Wiesław Fafuła:
a) cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter Prawny, tworzenie spółki,
umowa spółki, spółka w organizacji, rejestracja, pojęcie, funkcje i zasady
kapitału zakładowego, zmiana wysokości kapitału zakładowego, umorzenie
udziałów, organy spółki, prawa i obowiązki wspólników.
Prawo papierów wartościowych
R. pr. Wiktor Rzeuski:
a) Konstrukcja przekazu;
b) Pojęcie papierów wartościowych;
c) Systematyka (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery
wartościowe, akcje, konosamenty, dowody składowe);
d) Weksel (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje weksli, podmioty
stosunku wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych,
przenoszenie praw z weksla).
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30.01.2019 r. – Spółka z o.o.
Adw. Wiesław Fafuła:
a) cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter Prawny, tworzenie
spółki, umowa spółki, spółka w organizacji, rejestracja, pojęcie, funkcje i
zasady kapitału zakładowego, zmiana wysokości kapitału zakładowego,
umorzenie udziałów, organy spółki, prawa i obowiązki wspólników.
Prawo pomocy społecznej
Adw. Klaudia Semeniuk:
a) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.
2009 Nr 175 poz. 1362 ze zm.).
b) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem
przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej;
c) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej.
06.02.2019 r. - Spółka z o.o.
Adw. Wiesław Fafuła:
a) cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter Prawny, tworzenie spółki,
umowa spółki, spółka w organizacji, rejestracja, pojęcie, funkcje i zasady
kapitału zakładowego, zmiana wysokości kapitału zakładowego, umorzenie
udziałów, organy spółki, prawa i obowiązki wspólników.
Rola samorządu adwokackiego
Adw. Włodzimierz Łyczywek
13.02.2019 r. - Spółka z o.o.
Adw. Wiesław Fafuła:
a) cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter Prawny, tworzenie spółki,
umowa spółki, spółka w organizacji, rejestracja, pojęcie, funkcje i zasady
kapitału zakładowego, zmiana wysokości kapitału zakładowego, umorzenie
udziałów, organy spółki, prawa i obowiązki wspólników.
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Prawo europejskie – wybrane skargi
Dr Ewelina Cała – Wacinkiewicz:
a)
Skarga na naruszenie prawa UE
b)
Skarga na bezczynność
c)
Skarga na unieważnienie aktu prawa UE
20.02.2019 r. – Krajowy Rejestr Sądowy
Ref. Joanna Kępińska – Polińska:
a) Istota Krajowego Rejestru Sądowego;
b) Budowa Krajowego Rejestru Sądowego – 3 rejestry
c) Systematyka danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
d) Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców;
e) Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców;
f) Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność po uzyskaniu wpisu
do rejestru przedsiębiorców.

Prawo europejskie – wybrane skargi
Dr Ewelina Cała – Wacinkiewicz:
a)
Skarga na naruszenie prawa UE
b)
Skarga na bezczynność
c)
Skarga na unieważnienie aktu prawa UE
27.02. 2019 r. - Krajowy Rejestr Sądowy
Ref. Joanna Kępińska – Polińska:
a) Istota Krajowego Rejestru Sądowego;
b) Budowa Krajowego Rejestru Sądowego – 3 rejestry
c) Systematyka danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
d) Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców;
e) Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców;
f) Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność po uzyskaniu wpisu
do rejestru przedsiębiorców.
Prawo europejskie – wybrane skargi
Dr Ewelina Cała – Wacinkiewicz:
a)
Skarga na naruszenie prawa UE
b)
Skarga na bezczynność
c)
Skarga na unieważnienie aktu prawa UE
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06.03.2019 r. Krajowy Rejestr Sądowy
Ref. Joanna Kępińska – Polińska:
a) Istota Krajowego Rejestru Sądowego;
b) Budowa Krajowego Rejestru Sądowego – 3 rejestry
c) Systematyka danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
d) Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców;
e) Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców;
f) Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność po uzyskaniu wpisu do
rejestru przedsiębiorców.

Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
Dr Ewelina Cała - Wacinkiewicz:
a) Skarga na naruszenie prawa UE;
b) Skarga na bezczynność;
c) Skarga na unieważnienie aktu prawa UE
d) Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji;
e) Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania
sądowego;
f) Skarga konstytucyjna – z opracowaniem projektu takiej skargi na
przedstawionym kazusie.

13.03.2019 r. - Prawo papierów wartościowych
R. pr. Wiktor Rzeuski:
a) Konstrukcja przekazu;
b) Pojęcie papierów wartościowych;
c) Systematyka (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery
wartościowe, akcje, konosamenty, dowody składowe);
d) Weksel (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje weksli, podmioty
stosunku wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych,
przenoszenie praw z weksla).
Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
Dr Ewelina Cała - Wacinkiewicz:
a) Skarga na naruszenie prawa UE;
b) Skarga na bezczynność;
c) Skarga na unieważnienie aktu prawa UE
d) Prawo petycji w prawie konstytucyjnym
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20.03.2019 r. – Prawo konstytucyjne
R. pr. dr Przemysław Mijal:
a) Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji;
b) Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania
sądowego;
c) Skarga konstytucyjna – z opracowaniem projektu takiej skargi na
przedstawionym kazusie;
d) prawo petycji.
Rodzaje podatków
Dor. pod. Paweł Wojnowski:
a) Podatek dochodowy od osób fizycznych;
b) Podatek dochodowy od osób prawnych;
c) Podatek od towarów i usług;
d) Podatek od spadków i darowizn;
e) Podatek od czynności cywilnoprawnych

27.03.2019 r. – Prawo konstytucyjne
R. pr. dr Przemysław Mijal:
a) Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji;
b) Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania
sądowego;
c) Skarga konstytucyjna – z opracowaniem projektu takiej skargi na
przedstawionym kazusie.
Rodzaje podatków
Dor. pod. Paweł Wojnowski:
f) Podatek dochodowy od osób fizycznych;
g) Podatek dochodowy od osób prawnych;
h) Podatek od towarów i usług;
i) Podatek od spadków i darowizn;
j) Podatek od czynności cywilnoprawnych
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03.04.2019 r. - Postępowanie przed organem I instancji w sprawach podatkowych
Dor. pod. Paweł Wojnowski:
a) Powstanie zobowiązań podatkowych (sposoby, decyzje ustalające i
określające wysokość zobowiązania podatkowego, samoobliczenie
podatku);
b) Terminy załatwienia spraw w postępowaniu podatkowym;
c) Skarga na bezczynność organu;
d) Doręczenie pism w postepowaniu podatkowym;
e) Przywracanie terminów procesowych;
f) Wszczęcie postępowania podatkowego;
g) Protokoły i adnotacje;
h) Dowody (definicja dowodu, rodzaje dowodów, zasady postępowania
dowodowego);
i) Zawieszenie i umorzenie postępowania (przesłanki i forma);
j) Decyzje podatkowe;
k) Postanowienia w postępowaniu podatkowym.
Procedura postępowania przed sądami unijnymi
R. pr. dr Przemysław Mijal:
a) Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji;
b) Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania
sądowego;
c) Skarga konstytucyjna – z opracowaniem projektu takiej skargi na
przedstawionym kazusie;
10.04.2019 r. – Prawo europejskiej - procedura prejudycjalna
R. pr. dr Przemysław Mijal:
a) Specyfika współpracy sądu krajowego z Trybunałem Sprawiedliwości;
b) Uprawnienie pełnomocnika i uprawnienie/obowiązek sądu do
sformułowania zapytania prawnego;
c) Konstrukcja zapytania prawnego – najczęstsze błędy;
d) Odpowiedź Trybunału – skutek prawny orzeczenia prejudycjalnego;
e) Fazy postępowania;
f) Rodzaje pism procesowych (modelowa skarga);
g) Terminy;
h) Rozprawa;
i) Procedury odwoławcze;
j) Elementy konstrukcji orzeczenia;
k) Język orzeczenia;
l) Wybrane orzeczenia w sprawach polskich, odpowiedzi na polskie pytania
prejudycjalne.
Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym
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Dor. pod. Dariusz Kujawski:
a) Odwołania;
b) Zażalenia;
c) Organy właściwe w postępowaniu odwoławczym;
d) Rodzaje rozstrzygnięć organów odwoławczych;
e) Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji podatkowych.

17.04.2019 r. – Prawo konstytucyjne
R. pr. dr Przemysław Mijal:
a) Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji;
b) Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania
sądowego;
c) Skarga konstytucyjna – z opracowaniem projektu takiej skargi na
przedstawionym kazusie;
d) Unia Europejska po Lizbonie;
e) Struktura instytucjonalna;
f) Rodzaje sądów;
g) Podział kompetencji między EU a państwa członkowskie.
Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym
Dor. pod. Dariusz Kujawski:
a) Odwołania;
b) Zażalenia;
c) Organy właściwe w postępowaniu odwoławczym;
d) Rodzaje rozstrzygnięć organów odwoławczych;
e) Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji podatkowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.04.2019 r. – Postępowanie przed organem I instancji w sprawach podatkowych
Dor. pod. Dariusz Kujawski:
a) Odwołania;
b) Zażalenia;
c) Organy właściwe w postępowaniu odwoławczym;
d) Rodzaje rozstrzygnięć organów odwoławczych;
e) Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji podatkowych.
Spółka akcyjna
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adw. Wiesław Fafuła:
a) charakter Prawny, rodzaje, tworzenie spółki, umowa założycielska i statut –
charakter Prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze
spółki, akcje – pojęcie, rodzaje charakter Prawny, wartość, organy spółki prawa
i obowiązki akcjonariuszy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.05.2019 r. – Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym
Adw. Łukasz Felisiak:
a) Zagadnienia wprowadzające i formułowanie postanowień umownych
(pojęcie i rodzaje kontraktów, zawarcie kontraktu, przedmiot i treśc
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);
b) Umowy przenoszące własność rzeczy i praw (umowa sprzedaży, umowa
dostawy, umowa kontraktacji);
c) Umowy o korzystanie z rzeczy i praw (umowa najmu, umowa dzierżawy,
umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa know – how);
d) Umowy pośrednictwa (umowa zlecenia, umowa komisu, umowa
agencyjna);
e) Umowy dotyczące inwestycji budowlanych (umowa o dzieło, umowa o
roboty budowlane, umowa deweloperska);
f) Umowy transportowe (umowa przewozu, umowa spedycji)
g) Umowy nienazwane (umowa sponsoringu, umowa outsourcingu, umowa
franchisingu, factoringowa).
Spółka jawna
adw. Wiesław Fafuła:
a) podmiotowość prawna, zawarcie umowy spółki, rejestracja, wkłady
wspólników, majątek spółki, odpowiedzialność za zobowiązania spółki,
prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników,
zmiany składu osobowego spółki i jej rozwiązanie, spółka jawna a spółka
cywilna
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.05.2019 r. – Publiczne prawo gospodarcze
SSR Robert Bury:
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Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
a) pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej;
b) pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim i prawie Unii
Europejskiej;
c) legalizacja przedsiębiorców (ewidencje, rejestry, koncesje, zezwolenia i inne
administracyjne ograniczenia w zakresie działalności gospodarczej);
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawa o ochronie konkurencji
i konsumentów
a) czyny nieuczciwej konkurencji
b) organy ochrony konkurencji i konsumentów
c) charakter prawny postępowania antymonopolowego
d) udział Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w rozstrzyganiu spraw z
zakresu ochrony konkurencji dotyczących Polski i konkurencji w działalności
gospodarczej wykonywanej na terytorium RP
Spółka cywilna i jej przekształcenie w spółkę prawa handlowego
adw. Łukasz Felisiak:
a) pojęcie i charakter prawny, problem braku podmiotowości prawnej, umowa
spółki, ustrój majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania, prowadzenie
spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.05.2019 r. – Spółka komandytowa
adw. Piotr Mazuro:
a) istota, pozycja prawna komplementariusza, pozycja
komandytariusza, zastosowanie, spółka komandytowa a spółka cicha.

prawna

Spółka cywilna i jej przekształcenie w spółkę prawa handlowego
adw. Łukasz Felisiak:
a) pojęcie i charakter prawny, problem braku podmiotowości prawnej, umowa
spółki, ustrój majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania, prowadzenie
spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.05. 2019 r. - Spółka partnerska
Adw. Piotr Mazuro:
a) partnerzy, odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej,
prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, zmiany składu osobowego,
wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki.
Prawo administracyjne - Prawo inwestycyjne
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Adw. Marek Padee:
a) Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2003 Nr 80 poz. 717 ze zm.);
b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.)
c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.).
05.06.2019 r. – Prawo patentowe
adw. Tomasz Milewski:
a) istota funkcjonowania prawa patentowego
Prawo administracyjne - Prawo inwestycyjne
Adw. Marek Padee:
a) Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2003 Nr 80 poz. 717 ze zm.);
b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010
Nr 243 poz. 1623 ze zm.)
c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.).

12.06.2019 r. – Transformacja spółek
Adw. Łukasz Felisiak:
a) pojęcie, charakter Prawny, problem braku podmiotowości prawnej,
umowa spółki, ustrój majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania,
prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki
wspólników
Zasady ogólne w postepowaniu przed organem I i II instancji w
postępowaniu administracyjnym
Adw. Klaudia Semeniuk:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.06.2019 r. – Zasady ogólne w postepowaniu przed organem I i II instancji w
postępowaniu administracyjnym
Adw. Marek Padee:
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Zasady ogólne w postepowaniu przed organem I i II instancji w
postępowaniu administracyjnym
Adw. Klaudia Semeniuk:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.06.2019 r. – Prawo administracyjne – postępowanie przed organem I instancji
Adw. Klaudia Semeniuk oraz adw. Marek Padee – tematyka do podzielenia
między wykładowcami:
a) Wszczęcie postępowania;
b) Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego;
c) Warunki prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego
(terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje);
d) Dowody i postępowanie dowodowe;
e) Rozprawa administracyjna;
f) Zawieszenie postępowania;
g) Umorzenie postępowania;
h) Rozstrzygnięcia zapadające w postępowaniu administracyjnym I
instancyjnym
(decyzja
administracyjna,
ugoda
administracyjna,
postanowienie administracyjne)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.09.2019 r. – Prawo administracyjne - postępowanie przed organem I instancji
Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska:
a) Rozprawa administracyjna – zagadnienia praktyczne
Prawo administracyjne – postępowanie przed organem I instancji
Adw. Klaudia Semeniuk:
a)Wszczęcie postępowania;
a) Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego;
b) Warunki prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego
(terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje);
c) Dowody i postępowanie dowodowe;
d) Rozprawa administracyjna;
e) Zawieszenie postępowania;
f) Umorzenie postępowania;
g) Rozstrzygnięcia zapadające w postępowaniu administracyjnym I
instancyjnym
(decyzja
administracyjna,
ugoda
administracyjna,
postanowienie administracyjne)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11.09.2019 r. – Postępowanie przed organem I instancji
Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska:
h) Rozstrzygnięcia zapadające w postepowaniu administracyjnym I
instancyjnym
(decyzja
administracyjna,
ugoda
administracyjna,
postanowienie administracyjne)
i) Prawo inwestycyjne (ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, Nr 80 poz. 717 ze zm.),
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010
nr 243 poz. 1623 ze zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolty Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.), ustawa z
dnia 3 października 2008 r. o udostęponianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko).
j) Prawo pomocy społecznej (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 175 poz 1362 ze zm.), ustawa z
dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o
nieodpłatnej pomocy prawnej, ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
Prawo administracyjne – postępowanie przed organem I instancji
Adw. Klaudia Semeniuk:
a)Wszczęcie postępowania;
k) Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego;
l) Warunki prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego
(terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje);
m) Dowody i postępowanie dowodowe;
n) Rozprawa administracyjna;
o) Zawieszenie postępowania;
p) Umorzenie postępowania;
q) Rozstrzygnięcia zapadające w postępowaniu administracyjnym I
instancyjnym
(decyzja
administracyjna,
ugoda
administracyjna,
postanowienie administracyjne)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.09.2019 r. – Postępowanie administracyjne przed organem I instancji
Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska:
a) Wszczęcie postępowania – zagadnienia praktyczne wykorzystujące
orzecznictwo WSA w Szczecinie
Prawo administracyjne – postępowanie przed organem I instancji
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Adw. Marek Padee:
a) Wszczęcie postępowania;
b) Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego;
c) Warunki prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego
(terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje);
d) Dowody i postępowanie dowodowe;
e) Rozprawa administracyjna;
f) Zawieszenie postępowania;
g) Umorzenie postępowania;
h) Rozstrzygnięcia zapadające w postępowaniu administracyjnym I
instancyjnym
(decyzja
administracyjna,
ugoda
administracyjna,
postanowienie administracyjne)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.09.2019 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
SSR Robert Bury:
a) Postępowanie upadłościowe i rodzaje upadłości (upadłość z możliwością
zawarcia układu, upadłość likwidacyjna);
b) Podstawy ogłoszenia upadłości;
c) Treść wniosku o ogłoszenie upadłości i legitymacja do jego złożenia;
d) Postępowanie zabezpieczające w postępowaniu upadłościowym;
f) Skutki ogłoszenia upadłości (co do osoby upadłego, co do majątku upadłego,
co do zobowiązań upadłego, skutki ogłoszenia upadłości co do spadków
nabytych przez upadłego, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe
małżeńskie upadłego);
g) Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego;
h) Środki zaskarżania w postępowaniu upadłościowym.
Prawo administracyjne – postępowanie przed organami II instancji
Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska:
a) Wszczęcie postępowania;
b) Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego;
c) Warunki prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego
(terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje);
d) Dowody i postępowanie dowodowe;
e) Rozprawa administracyjna;
f) Zawieszenie postępowania;
g) Umorzenie postępowania;
h) Rozstrzygnięcia zapadające w postępowaniu administracyjnym I
instancyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie
administracyjne)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.10.2019 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
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SSR Robert Bury:
a) Postępowanie upadłościowe i rodzaje upadłości (upadłość z możliwością
zawarcia układu, upadłość likwidacyjna);
b) Podstawy ogłoszenia upadłości;
c) Treść wniosku o ogłoszenie upadłości i legitymacja do jego złożenia;
d) Postępowanie zabezpieczające w postępowaniu upadłościowym;
e) Skutki ogłoszenia upadłości (co do osoby upadłego, co do majątku upadłego,
co do zobowiązań upadłego, skutki ogłoszenia upadłości co do spadków
nabytych przez upadłego, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe
małżeńskie upadłego);
f) Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego;
g) Środki zaskarżania w postępowaniu upadłościowym.
Uchylenie
i
zmiana
decyzji
ostatecznych
w
postępowaniu
administracyjnym
Adw. Marek Padee:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.10.2019 r. – Prawo restrukturyzacyjne
SSR Robert Bury:
Kontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w postępowaniu przed organami
II instancji
Adw. Marek Padee:
a) Odwołanie i postepowanie odwoławcze (samokontrola w postępowaniu
odwoławczym oraz zakaz reformations in peius);
b) Zażalenie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.10.2019 r. – Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
SSR Robert Bury:
Uchylenie
i
zmiana
administracyjnym
–
administracyjnych

decyzji
ostatecznych
ograniczenie
zasady

w
postępowaniu
trwałości
decyzji

Adw. Marek Padee:
Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych wadliwych:
a) Wznowienie postępowania;
b) Stwierdzenie nieważności decyzji.
Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych niewadliwych oraz stwierdzenie
wygaśnięcia decyzji:
c) Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.
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d) Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 161 k.p.a.
e) Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.10.2019 r. – Prawo autorskie
r.pr. Stefan Mazurkiewicz:
a) prawo autorskie i prawa pokrewne
b) własność przemysłowa – rodzaje i ochrona
c) ochrona własności przemysłowej w Internecie
Uchylenie
i
zmiana
administracyjnym
–
administracyjnych

decyzji
ostatecznych
ograniczenie
zasady

w
postępowaniu
trwałości
decyzji

Adw. Marek Padee:
Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych wadliwych:
c) Wznowienie postępowania;
d) Stwierdzenie nieważności decyzji.
Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych niewadliwych oraz stwierdzenie
wygaśnięcia decyzji:
a) Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.
b) Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 161 k.p.a.
c) Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.10.2019 r. – Zajęcia uzupełniające z prawa gospodarczego z wybranym wykładowcą
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Adw. Marek Padee:
a) Przedmiotowy i podmiotowy zakres egzekucji administracyjnej
b) Środki egzekucyjne i postepowanie zabezpieczające
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.11.2019 r. – Zasady zaskarżania aktów administracji publicznej do sądu
administracyjnego
Adw. Marek Padee:
a) Podmiot uprawniony do wniesienia skargi i uczestnicy postepowania;
b) Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego i tryb jej wnoszenia
c) Konstrukcja
zarzutów
w skardze
do wojewódzkiego
sądu
administracyjnego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
d) Przebieg postępowania sądowego, mediacje;
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e) Zawieszenie i umorzenie postępowania;
f) Rodzaje orzeczeń sądu administracyjnego i skutki ich wydania.
Zajęcia
wykładowcą

uzupełniające

według

potrzeb

aplikantów

z

wybranym

13.11.2019 r. – Zajęcia uzupełniające według potrzeb aplikantów z wybranymi
wykładowcami

