
Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2021

Obecność  na  szkoleniach  jest  obowiązkowa  (§18  Regulaminu  odbywania  aplikacji
adwokackiej)
Zajęcia dla Aplikantów I roku odbywają się zawsze w poniedziałki. 
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie przy Placu Batorego
3.  Jeżeli  sytuacja  epidemiczna utrzyma się  na obecnym poziomie,  wykłady  będą prowadzone  w
formie „online”, o czym aplikanci i wykładowcy zostaną powiadomieni.
Zajęcia kończą się kolokwium rocznym, którego termin, miejsce i sposób przeprowadzenia zostanie
określony  uchwałą  Okręgowej  Rady  Adwokackiej  i  podany  do  wiadomości  zainteresowanych.
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest wcześniejsze zaliczenie sprawdzianu z prawa o ustroju
sądów i prokuratury, prawa o adwokaturze, historii adwokatury, zasad wykonywania zawodu i zasad
etyki i godności zawodu adwokata. Termin, miejsce i sposób przeprowadzenia sprawdzianu zostaną
ustalone przez Kierownika Szkolenia. Termin ten zostanie podany do wiadomości aplikantów z co
najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem (Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej – uchwała NRA
nr 55/2011 z 19 listopada 2011 r.).  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.  Załącznik  nr  2  zawiera  zakres  materiału  z  dziedziny  Prawo
o adwokaturze.
Plan zajęć z załącznikiem będzie wywieszony w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej,   a także
otrzymają go poszczególni aplikanci i wykładowcy.

DATA GODZINY I ZAJĘCIA

PONIEDZIAŁKI 8.00-9.00 9.00-16.00

11.01.2021 r. Spotkanie z Kierownikiem Szkolenia
9.00-11.00 Erystyka czyli sztuka prowadzenia

sporów
Adw. Włodzimierz Łyczywek

11.00-16.00  Prawo o adwokaturze
Adw. Wiesław Fafuła

8.00-12.00 12.00-14.00

18.01.2021 r. Metodyka pracy adwokata w
sprawach karnych
Adw. Andrzej Zajda

Praktyczny aspekt wykonywania przez
aplikanta zawodu

Adw. Robert Murawski

9.00-11.00 11.00-16.00

25.01.2021 r. Rola samorządu adwokackiego
Adw. Włodzimierz Łyczywek

Historia adwokatury
Adw. Wiesław Fafuła

8.00-12.00 12.00-15.00

01.02.2021 r. Historia adwokatury
Adw. Wiesław Fafuła

Etyka i godność zawodu adwokata
Adw. Marek Mikołajczyk

8.00-11.00 11.00-15.00

08.02.2021 r. Zasady wykonywania zawodu
Adw. Andrzej Zajda

Ustrój organów ochrony prawnej
Adw. Wiesław Fafuła



9.00-15.00

15.02.2021 r. Metodyka pracy prokuratora w związku z czynnościami adwokata w postępowaniu
przygotowawczym

Prokurator Agata Badura

9.00-11.00 11.00-13.00

22.02.2021 r. Adwokat w postępowaniu
przygotowawczym

Adw. Andrzej Zajda

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym
Adw. Andrzej Zajda

9.00-11.00 11.00-13.00

01.03.2021 r. Adwokat w postępowaniu
przygotowawczym

Adw. Andrzej Zajda

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym
Adw. Andrzej Zajda

9.00-13.00

08.03.2021 r. Emisja głosu i elementy kultury żywego słowa
Katarzyna Klimek

(2 grupy, każda po 2 godziny)

9.00-11.00 11.00-13.00

15.03.2021 r. Adwokat przed Sądem I Instancji
Adw. Zbigniew Barwina

Adwokat przed Sądem I Instancji
Adw. Zbigniew Barwina

22.03.2021 r. Adwokat przed Sądem I Instancji
Adw. Joanna Szałańska

Adwokat przed Sądem I Instancji
Adw. Zbigniew Barwina

29.03.2021 r. Adwokat przed Sądem I Instancji
Adw. Zbigniew Barwina

Adwokat przed Sądem I Instancji
Adw. Joanna Szałańska

12.04.2021 r. Adwokat przed Sądem I Instancji
Adw. Zbigniew Barwina

Adwokat przed Sądem I Instancji
Adw. Joanna Szałańska

19.04.2021 r. Adwokat przed Sądem I Instancji
Adw. Joanna Szałańska

Adwokat przed Sądem I Instancji
Adw. Andrzej Zajda

26.04.2021 r. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji

Adw. Andrzej Zajda

Adwokat przed Sądem I Instancji
Adw. Joanna Szałańska

10.05.2021 r. Wybrane przestępstwa przeciwko
wiarygodności dokumentów

Adw. Andrzej Zajda

Adwokat przed Sądem I Instancji
Adw. Joanna Szałańska

9.00-15.00

17.05.2021 r. Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych
SSA Bogumiła Metecka - Draus

9.00-11.00 11.00-13.00

24.05.2021 r. Adwokat przed Sądem I Instancji
Adw. Joanna Szałańska

Adwokat przed Sądem II Instancji
SSA Andrzej Wiśniewski

31.05.2021 r. Inne obowiązujące uregulowania
ustawowe

Adw. Andrzej Zajda

Adwokat przed Sądem II Instancji
SSA Andrzej Wiśniewski

07.06.2021 r. Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia

Adw. Andrzej Zajda

Adwokat przed Sądem II Instancji
SSA Andrzej Wiśniewski

14.06.2021 r. Adwokat przed Sądem II Instancji
Adw. Zbigniew Barwina

Adwokat przed Sądem II Instancji
SSA Andrzej Wiśniewski

21.06.2021 r.  Kodeks wykroczeń
Adw. Joanna Szałańska

Adwokat przed Sądem II Instancji
SSA Andrzej Wiśniewski



28.06.2021 r. Kodeks wykroczeń
Adw. Joanna Szałańska

Adwokat przed Sądem II instancji
Adw. Zbigniew Barwina

9.00-15.00

06.09.2021 r. Symulacja rozprawy karnej
Adw. Zbigniew Barwina

Adw. Andrzej Zajda
Adw. Joanna Szałańska

9.00-11.00 11.00-13.00

13.09.2021 r. Postępowanie karne wykonawcze
Adw. Andrzej Zajda

Postępowanie karne wykonawcze
SSO Jarosław Giecewicz

20.09.2021r. Postępowanie karne wykonawcze
Adw. Andrzej Zajda

Postępowanie karne wykonawcze
SSO Jarosław Giecewicz

27.09.2021 r. Postępowanie karne wykonawcze
Adw. Andrzej Zajda

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie
karnym

Adw. Zbigniew Barwina

04.10.2021 r. Etyka adwokacka w procesie karnym
Adw. Andrzej Zajda

Prawo karne skarbowe
SSO Maciej Kawałko

11.10.2021 r. Postępowanie przed Izbą Morską
SSO Krzysztof Zaremba

Prawo karne skarbowe
SSO Maciej Kawałko

18.10.2021 r. Praktyczne wskazówki bycia
skutecznym obrońcą w sprawach

karnych
Adw. Andrzej Zajda

Prawo karne skarbowe
SSO Maciej Kawałko

25.10.2021 r. Zajęcia uzupełniające dla potrzeb
kolokwium rocznego

                                                                                              

                                                                                            Kierownik szkolenia Aplikantów Adwokackich
ORA w Szczecinie

        adwokat Andrzej Zajda



Załącznik nr 1

11.01.2021 r. –  Spotkanie z kierownikiem szkolenia aplikantów
adw. Andrzej Zajda

Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów
adw. Włodzimierz Łyczywek

Prawo o adwokaturze
adw. Wiesław Fafuła

____________________________________________________________________________

18.01.2021 r. – Metodyka pracy adwokata w sprawach karnych
adw. Andrzej Zajda

Praktyczny aspekt wykonywania przez aplikanta zawodu
adw. Robert Murawski

____________________________________________________________________________

25.01.2021 r. – Rola samorządu adwokackiego
adw. Włodzimierz Łyczywek

Historia Adwokatury
adw. Wiesław Fafuła

____________________________________________________________________________

01.02.2021 r. - Historia Adwokatury
adw. Wiesław Fafuła

Etyka i godność zawodu adwokata
adw. Marek Mikołajczyk

____________________________________________________________________________

08.02.2021 r. – Zasady wykonywania zawodu
adw. Andrzej Zajda
Ustrój organów ochrony prawnej
adw. Wiesław Fafuła

____________________________________________________________________________
15.02.2021 r. – Metodyka pracy prokuratora w związki z czynnościami adwokata  w postępowaniu
przygotowawczym

Prok. Agata Badura

- strony w postępowaniu karnym;
- prawa i obowiązki obrońcy i pełnomocnika;
- prawo do obrony, obrońca i pełnomocnik z wyboru oraz z urzędu, obrona obligatoryjna;
- dostęp do akt (przeglądanie akt, udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania);
- strony w postępowaniu karnym;
- prawa i obowiązki obrońcy i pełnomocnika;



- prawo do obrony, obrońca i pełnomocnik z wyboru oraz z urzędu, obrona obligatoryjna;
- dostęp do akt (przeglądanie akt, udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania);
______________________________________________________________________________________

22.02.2021  r.  - Adwokat  w  postępowaniu  przygotowawczym  –  przebieg  czynności
od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

Adw. Andrzej Zajda

- kontakt z klientem (porozumienie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym);
- udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych;

- orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym.

Adwokat  w  postępowaniu  przygotowawczym  –  przebieg  czynności  od  zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

Adw. Andrzej Zajda

- strony w postępowaniu karnym;
- prawa i obowiązki obrońcy i pełnomocnika;
- prawo do obrony, obrońca i pełnomocnik z wyboru oraz z urzędu, obrona obligatoryjna;
- dostęp do akt (przeglądanie akt, udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania);
- kontakt z klientem (porozumienie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym);
- udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych;
- orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym.

01.03.2021  r  -  Adwokat  w  postępowaniu  przygotowawczym  –  przebieg  czynności
od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

Adw. Andrzej Zajda

- kontakt z klientem (porozumienie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym);
- udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych;
- orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym;
- postępowanie mediacyjne + umorzenie kompensacyjne z art. 59 a kk

Adw. Andrzej Zajda

- postępowanie w sprawie, postępowanie przeciwko osobie;
- podjęcie i wznowienie umorzonego postępowania;
- doręczenia, wezwania, zawiadomienia;
- zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym;
- subsydiarny akt oskarżenia;
- środki przymusu w postępowaniu karnym;
- taktyka adwokacka;
- radca prawny w sprawie karnej.

08.03.2021 r. – Emisja głosu i elementy kultury żywego słowa
Katarzyna Klimek

____________________________________________________________________________



15.03.2021  r.  -  Adwokat  przed Sądem I  instancji  –  przebieg  rozprawy  głównej  od wywołania
sprawy do ogłoszenia wyroku

Adw. Zbigniew Barwina

- posiedzenie a rozprawa;
- stawiennictwo na rozprawę, kary porządkowe;
- rejestrowanie przebiegu rozprawy, sprostowanie, uzupełnienie protokołu, wyłączenie sędziego;
- przedstawiciele mediów na rozprawie;
- ograniczenie jawności rozprawy;
- wnioski – rodzaje i dopuszczalność; odszkodowanie a nawiązka;
- pokrzywdzony, oskarżyciela posiłkowy;
- inicjatywa dowodowa adwokata – rodzaje dowodów, osnowa i uzasadnienie wniosku, wymogi formalne;
- orzeczenie kończące postępowanie, rodzaje wyroków
- skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, a dobrowolne poddanie się karze;
- postępowanie szczególne;
- wyrok łączny.

Adw. Zbigniew Barwina

- odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie;
- koszty postępowania karnego;
- wynagrodzenie adwokata – problematyka orzecznicza;
-  zasady prawa karnego –  zasada winy,  zasada odpowiedzialności  indywidualnej  i  osobistej,  zasada humanitaryzmu
w prawie krajowym oraz prawie międzynarodowym, zakaz analogii, zakaz retroaktywności,  a terminy przedawnienia
karalności  przestępstw,  wiek  jako podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności  karnej,  odpowiedzialność
nieletnich;
- stadialne i zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa;
-  wyłączenie  odpowiedzialności  karnej.  Okoliczności  wyłączające  przestępność  czynu  (okoliczności  wyłączające
bezprawność czynu, okoliczności wyłączające winę, okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu);
- przestępstwo ciągłe, a ciąg przestępstw. Zbieg przestępstw, kumulatywna kwalifikacja czynu, współukarane czynności;
a)  zorganizowana grupa przestępcza i związek przestępczy;
b) wypadek mniejszej wagi;
c) warunkowe umorzenie postępowania;
d) dyrektywy wymiaru kary:
- nadzwyczajne zaostrzenie kary (ciąg przestępstw, recydywa specjalna, uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa
stałego  źródła  dochodu,  popełnienia  przestępstwa  w  zorganizowanej  grupie  lub  związku  przestępczym  albo
przestępstwa o charakterze terrorystycznym);
- nadzwyczajne złagodzenie kary (podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary i zasady wymierzania kary złagodzonej);
- warunkowe zawieszenie wykonania kary;
e) wybrane przestępstwa:
- przeciwko życiu i zdrowiu;
- przeciwko mieniu (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo – podobieństwa i różnice);
- przeciwko obrotowi gospodarczemu w kodeksie karnym i innych ustawach;

___________________________________________________________________________

22.03.2021r.  –  Adwokat  przed  Sądem  I  instancji  –  przebieg  rozprawy  głównej  od  wywołania
sprawy do ogłoszenia wyroku

Adw. Zbigniew Barwina

- posiedzenie a rozprawa;
- stawiennictwo na rozprawę, kary porządkowe;
- rejestrowanie przebiegu rozprawy, sprostowanie, uzupełnienie protokołu, wyłączenie sędziego;
- przedstawiciele mediów na rozprawie;
- ograniczenie jawności rozprawy;
- wnioski – rodzaje i dopuszczalność; odszkodowanie a nawiązka;



- pokrzywdzony, oskarżyciela posiłkowy;
- inicjatywa dowodowa adwokata – rodzaje dowodów, osnowa i uzasadnienie wniosku, wymogi formalne;
- orzeczenie kończące postępowanie, rodzaje wyroków
- skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, a dobrowolne poddanie się karze;
- postępowanie szczególne;
- wyrok łączny.

Adw. Joanna Szałańska

- odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie;
- koszty postępowania karnego;
- wynagrodzenie adwokata – problematyka orzecznicza;
-  zasady prawa karnego –  zasada winy,  zasada odpowiedzialności  indywidualnej  i  osobistej,  zasada humanitaryzmu
w prawie krajowym oraz prawie międzynarodowym, zakaz analogii, zakaz retroaktywności,  a terminy przedawnienia
karalności  przestępstw,  wiek  jako podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności  karnej,  odpowiedzialność
nieletnich;
- stadialne i zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa;
-  wyłączenie  odpowiedzialności  karnej.  Okoliczności  wyłączające  przestępność  czynu  (okoliczności  wyłączające
bezprawność czynu, okoliczności wyłączające winę, okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu);
- przestępstwo ciągłe, a ciąg przestępstw. Zbieg przestępstw, kumulatywna kwalifikacja czynu, współukarane czynności;
a) zorganizowana grupa przestępcza i związek przestępczy;
b) wypadek mniejszej wagi;
c) warunkowe umorzenie postępowania;
d) dyrektywy wymiaru kary:
- nadzwyczajne zaostrzenie kary (ciąg przestępstw, recydywa specjalna, uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa
stałego  źródła  dochodu,  popełnienia  przestępstwa  w  zorganizowanej  grupie  lub  związku  przestępczym  albo
przestępstwa o charakterze terrorystycznym);
- nadzwyczajne złagodzenie kary (podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary i zasady wymierzania kary złagodzonej);
- warunkowe zawieszenie wykonania kary;
e) wybrane przestępstwa:
- przeciwko życiu i zdrowiu;
- przeciwko mieniu (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo – podobieństwa i różnice);
- przeciwko obrotowi gospodarczemu w kodeksie karnym i innych ustawach;

____________________________________________________________________________

29.03.2021r.  –  Adwokat  przed  Sądem  I  instancji  –  przebieg  rozprawy  głównej  od  wywołania
sprawy do ogłoszenia wyroku

Adw. Zbigniew Barwina

- posiedzenie a rozprawa;
- stawiennictwo na rozprawę, kary porządkowe;
- rejestrowanie przebiegu rozprawy, sprostowanie, uzupełnienie protokołu, wyłączenie sędziego;
- przedstawiciele mediów na rozprawie;
- ograniczenie jawności rozprawy;
- wnioski – rodzaje i dopuszczalność; odszkodowanie a nawiązka;
- pokrzywdzony, oskarżyciela posiłkowy;
- inicjatywa dowodowa adwokata – rodzaje dowodów, osnowa i uzasadnienie wniosku, wymogi formalne;
- orzeczenie kończące postępowanie, rodzaje wyroków
- skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, a dobrowolne poddanie się karze;
- postępowanie szczególne;
- wyrok łączny.

Adw. Joanna Szałańska

- odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie;
- koszty postępowania karnego;
- wynagrodzenie adwokata – problematyka orzecznicza;



-  zasady prawa karnego –  zasada winy,  zasada odpowiedzialności  indywidualnej  i  osobistej,  zasada humanitaryzmu
w prawie krajowym oraz prawie międzynarodowym, zakaz analogii, zakaz retroaktywności,  a terminy przedawnienia
karalności  przestępstw,  wiek  jako podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności  karnej,  odpowiedzialność
nieletnich;
- stadialne i zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa;
-  wyłączenie  odpowiedzialności  karnej.  Okoliczności  wyłączające  przestępność  czynu  (okoliczności  wyłączające
bezprawność czynu, okoliczności wyłączające winę, okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu);
- przestępstwo ciągłe, a ciąg przestępstw. Zbieg przestępstw, kumulatywna kwalifikacja czynu, współukarane czynności;
a) zorganizowana grupa przestępcza i związek przestępczy;
b) wypadek mniejszej wagi;
c) warunkowe umorzenie postępowania;
d) dyrektywy wymiaru kary:
- nadzwyczajne zaostrzenie kary (ciąg przestępstw, recydywa specjalna, uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa
stałego  źródła  dochodu,  popełnienia  przestępstwa  w  zorganizowanej  grupie  lub  związku  przestępczym  albo
przestępstwa o charakterze terrorystycznym);
- nadzwyczajne złagodzenie kary (podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary i zasady wymierzania kary złagodzonej);
- warunkowe zawieszenie wykonania kary;
e) wybrane przestępstwa między innymi:
- przeciwko wolności;
- przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
- przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

____________________________________________________________________________

12.04.2021r. -– Adwokat przed Sądem I  instancji  – przebieg rozprawy głównej   od wywołania
sprawy do ogłoszenia wyroku

Adw. Joanna Szałańska

- posiedzenie a rozprawa;
- stawiennictwo na rozprawę, kary porządkowe;
- rejestrowanie przebiegu rozprawy, sprostowanie, uzupełnienie protokołu, wyłączenie sędziego;
- przedstawiciele mediów na rozprawie;
- ograniczenie jawności rozprawy;
- wnioski – rodzaje i dopuszczalność; odszkodowanie a nawiązka;
- pokrzywdzony, oskarżyciela posiłkowy;
- inicjatywa dowodowa adwokata – rodzaje dowodów, osnowa i uzasadnienie wniosku, wymogi formalne;
- orzeczenie kończące postępowanie, rodzaje wyroków
- skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, a dobrowolne poddanie się karze;
- postępowanie szczególne;
- wyrok łączny;
- skazanie bez przeprowadzania rozprawy, dobrowolne poddanie się karze.

Adw. Zbigniew Barwina

- odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie;
- koszty postępowania karnego;
- wynagrodzenie adwokata – problematyka orzecznicza;
- zasady prawa karnego – zasada winy, zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej, zasada humanitaryzmu w
prawie krajowym oraz prawie międzynarodowym, zakaz analogii, zakaz retroaktywności,           a terminy przedawnienia
karalności  przestępstw,  wiek  jako podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności  karnej,  odpowiedzialność
nieletnich;
- stadialne i zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa;
-  wyłączenie  odpowiedzialności  karnej.  Okoliczności  wyłączające  przestępność  czynu  (okoliczności  wyłączające
bezprawność czynu, okoliczności wyłączające winę, okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu);
- przestępstwo ciągłe, a ciąg przestępstw. Zbieg przestępstw, kumulatywna kwalifikacja czynu, współukarane czynności;
a) zorganizowana grupa przestępcza i związek przestępczy;



b) wypadek mniejszej wagi;
c) warunkowe umorzenie postępowania;
d) dyrektywy wymiaru kary:
- nadzwyczajne zaostrzenie kary (ciąg przestępstw, recydywa specjalna, uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa
stałego  źródła  dochodu,  popełnienia  przestępstwa  w  zorganizowanej  grupie  lub  związku  przestępczym  albo
przestępstwa o charakterze terrorystycznym);
- nadzwyczajne złagodzenie kary (podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary i zasady wymierzania kary złagodzonej);
- warunkowe zawieszenie wykonania kary;
- kara mieszana;
- kara ograniczenia wolności;
- przepadek i środki kompensacyjne.

____________________________________________________________________________

19.04.2021r.  -  Adwokat  przed  Sądem  I  instancji  –  przebieg  rozprawy  głównej  od  wywołania
sprawy do ogłoszenia wyroku

Adw. Andrzej Zajda

- istotne różnice w prowadzonych postępowaniach o przestępstwa i wykroczenia (kodeks karny + kodeks wykroczeń) na
etapie Sądu I i II instancji.

Adw. Joanna Szałańska

- postępowanie w sprawie, postępowanie przeciwko osobie;
- podjęcie i wznowienie umorzonego postępowania;
- doręczenia, wezwania, zawiadomienia;
- zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym;
- subsydiarny akt oskarżenia;
- środki przymusu w postępowaniu karnym;
- taktyka adwokacka;
- radca prawny w sprawie karnej.

26.04.2021r.  –  Adwokat  przed  Sądem  I  instancji  –  przebieg  rozprawy  głównej  od  wywołania
sprawy do ogłoszenia wyroku

Adw. Joanna Szałańska

- posiedzenie a rozprawa;
- stawiennictwo na rozprawę, kary porządkowe;
- rejestrowanie przebiegu rozprawy, sprostowanie, uzupełnienie protokołu, wyłączenie sędziego;
- przedstawiciele mediów na rozprawie;
- ograniczenie jawności rozprawy;
- wnioski – rodzaje i dopuszczalność; odszkodowanie a nawiązka;
- pokrzywdzony, oskarżyciela posiłkowy;
- inicjatywa dowodowa adwokata – rodzaje dowodów, osnowa i uzasadnienie wniosku, wymogi formalne;
- orzeczenie kończące postępowanie, rodzaje wyroków

Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
Adw. Andrzej Zajda

- przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, badanie stanu nietrzeźwości, zatrzymanie prawa
jazdy;

- przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.
___________________________________________________________________________
10.05.2021r. - Wybrane przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

Adw. Andrzej Zajda
- wybrane przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów



Adwokat przed Sądem I instancji 
Adw. Joanna Szałańska

- odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie;
- koszty postępowania karnego;
- wynagrodzenie adwokata – problematyka orzecznicza;
- zasady prawa karnego – zasada winy, zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej, zasada humanitaryzmu w
prawie krajowym oraz prawie międzynarodowym, zakaz analogii, zakaz retroaktywności,           a terminy przedawnienia
karalności  przestępstw,  wiek  jako podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności  karnej,  odpowiedzialność
nieletnich;
- stadialne i zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa;
-  wyłączenie  odpowiedzialności  karnej.  Okoliczności  wyłączające  przestępność  czynu  (okoliczności  wyłączające
bezprawność czynu, okoliczności wyłączające winę, okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu);
- przestępstwo ciągłe, a ciąg przestępstw. Zbieg przestępstw, kumulatywna kwalifikacja czynu, współukarane czynności;
a) zorganizowana grupa przestępcza i związek przestępczy;
b) wypadek mniejszej wagi;
c) warunkowe umorzenie postępowania;
d) dyrektywy wymiaru kary:
- nadzwyczajne zaostrzenie kary (ciąg przestępstw, recydywa specjalna, uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa
stałego  źródła  dochodu,  popełnienia  przestępstwa  w  zorganizowanej  grupie  lub  związku  przestępczym  albo
przestępstwa o charakterze terrorystycznym);
- nadzwyczajne złagodzenie kary (podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary i zasady wymierzania kary złagodzonej);
- warunkowe zawieszenie wykonania kary;
e) wybrane przestępstwa:
- przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego;
- przeciwko bezpieczeństwu publicznemu;
- przeciwko porządkowi publicznemu.

17.05.2021 r. – Metodyka pracy sędziego  w sprawach karnych
SSA Bogumiła Metecka

1) modyfikacja i cofnięcie środka odwoławczego 
2) obrót prawny z zagranicą
3) udział obrońcy w postępowaniu wykonawczym
4) nowe okoliczności jako podstawa do zmiany lub uchylenia postanowienia w trybie art. 24 kkw

24.05.2021 r.  –  Adwokat  przed Sądem I  instancji  –  przebieg  rozprawy głównej  od wywołania
sprawy do ogłoszenia wyroku

Adw. Joanna Szałańska

- posiedzenie a rozprawa;
- stawiennictwo na rozprawę, kary porządkowe;
- rejestrowanie przebiegu rozprawy, sprostowanie, uzupełnienie protokołu, wyłączenie sędziego;
- przedstawiciele mediów na rozprawie;
- ograniczenie jawności rozprawy;
- wnioski – rodzaje i dopuszczalność; odszkodowanie a nawiązka;
- pokrzywdzony, oskarżyciela posiłkowy;
- inicjatywa dowodowa adwokata – rodzaje dowodów, osnowa i uzasadnienie wniosku, wymogi formalne;
- orzeczenie kończące postępowanie, rodzaje wyroków
- skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, a dobrowolne poddanie się karze;
- postępowanie szczególne;
- wyrok łączny.



Adwokat przed Sądem II Instancji
SSA Andrzej Wiśniewski

a) Środki odwoławcze;
b) Dopuszczalność i termin wniesienia środka odwoławczego;
c) Wymogi formalne środka odwoławczego;
d) Kierunek  środka  odwoławczego,  zakres  zaskarżenia,  właściwe  sformułowanie  zarzutów  i  wniosków
odwoławczych.

31.05.2021 r. – Inne obowiązujące uregulowania ustawowe
Adw. Andrzej Zajda

a) Porównanie  znamion  występków  z  kk  i  wskazanych  ustaw.  Podobieństwa  i  różnice  w  konstrukcji
odpowiedzialności karnej na podstawie wybranych ustaw;
b) Ustawa z dnia 26 października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach nieletnich;
c) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
d) Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod
groźbą kary.

Adwokat przed Sądem II Instancji
SSA Andrzej Wiśniewski

e) Środki odwoławcze;
f) Dopuszczalność i termin wniesienia środka odwoławczego;
g) Wymogi formalne środka odwoławczego;

h) Kierunek  środka  odwoławczego,  zakres  zaskarżenia,  właściwe  sformułowanie  zarzutów  i  wniosków

odwoławczych

07.06.2021 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  - wybrane zagadnienia
Adw. Andrzej Zajda

Adwokat przed Sądem II Instancji
SSA Andrzej Wiśniewski

i) Środki odwoławcze;
j) Dopuszczalność i termin wniesienia środka odwoławczego;
k) Wymogi formalne środka odwoławczego;
l) Kierunek  środka  odwoławczego,  zakres  zaskarżenia,  właściwe  sformułowanie  zarzutów  i  wniosków
odwoławczych.

____________________________________________________________________________

14.06.2021 r. – Adwokat przed Sądem II Instancji 
Adw. Zbigniew Barwina

a) Modyfikacja, cofnięcie środka odwoławczego

b) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Adwokat przed Sądem II Instancji
SSA Andrzej Wiśniewski

a)  zajęcia praktyczne



21.06.2021 r. – Adwokat przed Sądem II Instancji
SSA Andrzej Wiśniewski

a) Przygotowanie projektów apelacji, ćwiczenia praktyczne – omawianie przygotowanych w domu apelacji karnych

Kodeks wykroczeń 
Adw. Joanna Szałańska

28.06.2021 r. – Adwokat przed Sądem II Instancji
Adw. Zbigniew Barwina

a) zajęcia praktyczne

Wybrane zagadnienia z kodeksu wykroczeń
Adw. Joanna Szałańska

06.09.2021 r. – Rozprawa symulowana 
(jedna grupa generalnie; dwie grupy, jeżeli utrzyma się sytuacja epidemiczna)

Adw. Zbigniew Barwina
Adw. Joanna Szałańska
Adw. Andrzej Zajda

__________________________________________________________________________________

13.09.2021 r. – Postępowanie karne wykonawcze
SSO Jarosław Giecewicz

a) organy postępowania wykonawczego;
b) skarga;
c) wykonywanie orzeczeń
d) Sąd Penitencjarny – sędzia penitencjarny (różnice, uprawnienia)

Postępowanie karne wykonawcze
Adw. Andrzej Zajda 

a) cechy charakterystyczne dla postępowania wykonawczego;
b) zasada humanitaryzmu
c) warunkowe zawieszenie w trybie art. 152 kkw
d) odwołanie odroczenia kary
e) zawieszenie i umorzenie postępowania wykonawczego

_________________________________________________________________________________

20.09.2021r. - Postępowanie karne wykonawcze
SSO Jarosław Giecewicz

a) wykonywanie  kary  pozbawienia  wolności  poza  zakładem  karnym  w  systemie  dozoru  elektronicznego,
przygotowanie projektu wniosku



Adw. Andrzej Zajda

a) odroczenie i przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, skrócenie kar
i środków karnych

27.09.2021r. - Postępowanie karne wykonawcze
adw. Andrzej Zajda

a) odroczenie  i  przerwa  w  odbywaniu  kary  pozbawienia  wolności,  warunkowe  przedterminowe  zwolnienie,
skrócenie kar i środków karnych

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym
Adw. Zbigniew Barwina

a) Kasacja (dopuszczalność kasacji, wymogi kasacji, przygotowanie projektu kasacji);
b) Wznowienie postępowania (właściwość sądu, podstawy wznowienia postępowania, przygotowanie projektu wniosku
o wznowienie postępowania).
c) modyfikacja i cofnięcie środka odwoławczego;
d) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

04.10.2021 r. – Etyka adwokacka w procesie karnym
Adw. Andrzej Zajda

Prawo karne skarbowe 

SSO Maciej Kawałko

a) Zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
b) Zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego  i innych
ustaw;

c) Wybrane przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe.

11.10.2021 r. – Prawo karne skarbowe
SSO Maciej Kawałko

a) Zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
b) Zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego  i innych
ustaw;

c) Wybrane przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe.

Postępowanie przed Izbą Morską
SSO Krzysztof Zaremba

18.10.2021 r. – Prawo karne skarbowe
SSO Maciej Kawałko

a) Zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;



b) Zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego  i innych
ustaw;

c) Wybrane przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe.

Praktyczne wskazówki bycia skutecznym obrońcą w sprawach karnych
Adw. Andrzej Zajda

25.10.2021r. – Zajęcia uzupełniające dla potrzeb kolokwium rocznego

Załącznik nr 2

Prawo o adwokaturze
Historia Adwokatury
Etyka
Kształtowanie wizerunku adwokata

1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce;
2. Pierwsze regulacje ustanawiające samorząd adwokacki na ziemiach polskich;
3. Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie statutu tymczasowego

Palestry  Państwa  Polskiego  jako  nowoczesna  regulacja  ustroju  adwokatury  oraz  symbol  Odrodzonej
Adwokatury Polskiej;

4. Słynne obrony w procesach politycznych w czasach Polski Ludowej;
5. Udział adwokatów w życiu publicznym po 1989 r.
6. Wybitne postacie Adwokatury Polskiej;
7. Samorząd gwarancją niezależności adwokatury;
8. Wymagania etyczne wobec adwokatów na tle ich praw i obowiązków wynikających z ustawy oraz uchwał NRA,

orzeczeń WSD oraz zasad etyki;
9. Rola rzecznika i sądu dyscyplinarnego na przykładach z postępowań dyscyplinarnych
10. Adwokacki savoir vivre
11. Retoryka
12. Emisja głosu
13. Konstrukcja przemówienia adwokackiego
14. Zasady prowadzenia kancelarii adwokackiej
15. Zasady wykonywania zawodu.


