
Plan szkolenia 

 trzeci rok aplikacji adwokackiej 

rok szkolenia 2022 

semestr V i VI 

  

 

Zajęcia odbywają się w środy, w cyklach dwu, trzy, cztero lub sześciogodzinnych (po 45 min.), w 

godzinach: 

15:15 – 16:00; 16:05 – 16:50; 16:55 – 17:40; 17:45 – 18:30; 18:35 – 19:20; 19:25 – 20:10 

 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o zagadnienia wybrane. Aplikanci mający za sobą akademicki kurs prawa 

dysponują kompleksową, teoretyczną wiedzą z zakresu objętego aplikacją. Zajęcia prowadzone w ramach 

aplikacji mają na celu poszerzenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy dla efektywnego jej 

wykorzystania w toku praktyki adwokackiej. W realizacji ustalonych założeń, kolokwia zakresem swym 

obejmować będą całokształt opanowanego materiału. 

Sposoby realizacji zajęć z aplikantami: 

- zajęcia praktyczne (omówienie projektów pism) 

- metoda casusowa – omawianie interesujących przypadków z praktyki adwokackiej oraz orzecznictwa 

sądowego z dogłębną analizą kwalifikacji prawnej, stosowanej procedury w ujęciu wariantowym oraz 

zasad deontologii, 

- wykład, 

- ćwiczenia i seminaria, 

- symulacja rozpraw. 

Do każdych zajęć wykładowcy przygotują konspekt obrazujący omawiane zagadnienia oraz 

wyszczególniający przydatne dla danego tematu, wybrane przez wykładowcę orzecznictwo. Konspekt 

dołączony będzie do dokumentacji szkolenia.  

 

UWAGA:  

 

I. Zajęcia w roku 2022 rozpoczynamy w dniu 05.01.2022 

II. W związku ze zmianami w programie szkolenia przyjętymi przez NRA,po 

wakacjach odbędzie się centralny egzamin próbny – data zostanie wskazana 

z wyprzedzeniem – w związku z czym plan może ulec zmianie. 

III. Przerwy w zajęciach: 
 

Ferie zimowe 

Brak zajęć 16 i 23.02.2022 

 

Święta Wielkanocne  

brak zajęć w dniach 18-20.04.2022  

 

Majówka 

brak zajęć w dniach 02.05-04.05.2022 

 

przerwa wakacyjna lipiec i sierpień 2022 



Po wakacjach rozpoczynamy zajęcia w dniu 07.09.2022 

 

 

Termin szkolenia  Temat zajęć              Prowadzący   

 

 

 

1/  05.01.2022 r.       Prawo Gospodarczo-Handlowe     

 

 

    

1/  Prawo administracyjne. 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 

 

  a/ pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i w 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 . 

 

        adwokat 

        Maciej Kobic 

        1 godz.  

 

 2/         Prawo inwestycyjne 

 

  a/ ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 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. Nr 

  243 poz.1623 ze zm. z 2010 r. / , 

  c/ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity 

  Dz.U. 2008 Nr 25 poz.150 ze zm. / , 

  d/ ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  

  środowisku i jego ochronie  ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko . 

   

 

        adwokat Maciej Kobic 

2 godz. 

  

3/        Zwalczanie nieuczciwej konkurencji 

a/ organy ochrony konkurencji i konsumentów 

b/ czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe 

c/konstrukcja i dochodzenie roszczeń w ramach zwalczania nieuczciwej 

konkurencji 

d/ postępowania prowadzone przez UOKiK – rola adwokata 

e/ postępowanie odwoławcze  od decyzji Prezesa UOKiK 

 

 

adwokat  

Daniel Kostrzewski 

3 godz. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2/  12.01.2022          

    

 

 1/  Prawo administracyjne  

 

  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 / 

          

                                                                                                  adwokat 

                                                                                                  Marcin Karpiński 

                                                                                                  6 godz. 

 

 

 

3/   19.01.2022 

       

Prawo Spółek 

 

Spółka cywilna i jej przekształcenie w spółkę prawa handlowego / pojęcie, 

charakter prawny, problem braku podmiotowości prawnej, umowa spółki, ustrój 

majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania, prowadzenie spraw spółki i jej 

reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników/. 

 

          adwokat 

          Michał Lada  

          2 godz. 

 

 

 

 

 

             

  2/     Prawo  upadłościowe  

            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 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 zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym , 

 

3/  Upadłość konsumencka: 

a) upadłość w trybie art. 4911 ust.1 (w trybie uproszczonym) 

b) upadłość w trybie art. 4911 ust.2 (w trybie zwykłym) 

 

4/  Krajowy Rejestr Zadłużonych  

 

SSR Olga Piskorska- Zybura  

4 godz. 

 

 

 

4/   26.01.2022          

 

1/ Prawo spółek 

 

a/ Spółka z o.o. /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 ,umorzenia 

udziałów, organy spółki prawa i obowiązki wspólników/ 

 

adwokat 

        Michał Lada 

        3 godz. 

  

2/ Prawo administracyjne. Kontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w postępowaniu przed 

organami II instancji .  

 

a/ odwołanie i postępowanie odwoławcze /samokontrola w postępowaniu 

odwoławczym oraz zakaz reformationis in peius/, 

b/ zażalenie  

 

       adwokat 

         Marcin Karpiński 

         3 godz. 

 

5/   02.02.2022   

 

1/ prawo spółek 

a/ Spółka komandytowo - akcyjna   

b/ przepisy karne w ksh 

             

adwokat 

Michał Lada 

3 godziny 

 

 

 

 



2/ odpowiedzialność cywilna i karna w ksh i powiązanych przepisach (w tym projekt 

pozwu przeciwko członkowi zarządu w oparciu o art. 299 ksh) 

 

adwokat 

Marcin Karpiński 

3 godz.    

 

 

 

6/    09.02.2022  

 

1/ Krajowy Rejestr Sądowy 

 

  a/ – istota Krajowego Rejestru Sądowego 

     b/ - budowa Krajowego Rejestru Sądowego 

       c/ - systematyka danych zawartych w KRS 

  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  

                                                  

        SSR Ewa Nocuń-Balbus 

        3 godz. 

2 / Prawo Spółek . 

 

spółka jawna / 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 . 

 

          adwokat 

          Michał Lada  

          3 godz. 

 

 

 

   

7/     02.03.2022         

 

 1/ Postępowanie przed organem I instancji w sprawach podatkowych 

 

  a/ powstanie zobowiązań podatkowych / sposoby ,decyzje ustalające i 

  określające  wysokość zobowiązania podatkowego ,samo obliczenie podatku/ 

  b/ terminy załatwienia spraw w postępowaniu podatkowym , 

  c/ skarga na bezczynność organu , 

  d/ doręczenie pism w postępowaniu podatkowym , 

  e/ wezwania , 

  f/ przywracanie terminów procesowych , 

  g/ wszczęcie postępowania podatkowego , 

  h/ protokoły o adnotacje , 

  i/  dowody / definicja dowodu ,rodzaje dowodów ,zasady postępowania  

  dowodowego /, 



  j/ zawieszenie i umorzenie postępowania / przesłanki i forma / , 

  k/ decyzje podatkowe , 

  l / postanowienia w postępowaniu podatkowym . 

 

        adwokat 

        Tomasz Ogłaza  

        3 godz. 

 

2/ Prawo własności administracyjne.  Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznych w postępowaniu 

administracyjnym - ograniczenie zasady trwałości decyzji administracyjnych 

  

Kontrola rozstrzygnięć ostatecznie wadliwych : 

 a/ wznowienie postępowania , 

 b/ stwierdzenie nieważności decyzji , 

 Kontrola rozstrzygnięć ostatecznych niewadliwych oraz stwierdzenie 

 wygaśnięcia decyzji : 

   a/ zmiana  lub uchylenie decyzji na podstawie art. 154 i 155 k.p.a. 

   b/ zmiana lub uchylenie decyzji na podstawie art. 161 k.p.a. 

   c/ stwierdzenie wygaśnięcia decyzji . 

  

adwokat 

        Marcin Karpiński 

3 godz. 

 

 

8/ 09.03.2022 

1/ Prawo administracyjne. Zasady zaskarżania aktów administracji publicznej do sądu 

administracyjnego.  

 

a/ podmiot uprawniony do wniesienia skargi i uczestnicy postępowania, 

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  

e/ zawieszenie i umorzenie postępowania, 

f/ postępowanie dowodowe 

g/ rodzaje orzeczeń sądu administracyjnego i skutki ich wydania. 

 

 

Sędzia WSA Bożena Suleja 

        4 godz. 

 

2/ Prawo podatkowe   

 

   a/ Wygasanie zobowiązań podatkowych, 

b/ zaniechanie poboru podatku, 

c/umorzenie zaległości podatkowej,  

d/przedawnienie zobowiązania podatkowego . 

   

        adwokat 

        Tomasz Ogłaza 

        2 godz. 



 

 

9/    16.03.2022  

 

Izbowy Konkurs Krasomówczy dla III roku  (obligatoryjny) 

 

 

 

 
10/ 23.03.2022 

 

  1/ prawo spółek 

a/ spółka komandytowa 

b/ Spółka komandytowo - akcyjna   

             

adwokat 

Michał Lada 

3 godziny 

 

 

2/ prawo podatkowe 

a/ postępowanie podatkowe 

b/ pisemna interpretacja przepisów praw podatkowego w indywidulanej sprawie 

c/ rola adwokata w postępowaniu podatkowym  

 

adwokat 

        Tomasz Ogłaza 

        3 godz.  

 

 

 

          

11/    30.03.2022    

 

 

Prawo administracyjne (postępowanie przed sądem, administracyjnym) . 

   

  1/ ustawa o postępowaniu przed Sądami administracyjnymi  

   

a/ zagadnienie ogólne 

b/wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności / art. 61§1 ustawy 

  o postępowaniu /, 

  c/ postępowanie mediacyjne i uproszczone / art. 115,117 i 118 ustawy o post./ 

    

2/ zasady zaskarżania aktów administracyjnych 

 

3/ skarga do WSA – zajęcia warsztatowe 

 

Sędzia WSA Bożena Suleja  

6 godz. 

 

 



 

 

12/         06.04.2022   

     

1/ Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym cz. II 

a/ zagadnienia wprowadzające i formułowanie postanowień umownych/pojęcie i 

rodzaje kontraktów, zawarcie kontaktu, przedmiot i treść kontaktu, zasada swobody 

umów, wykonanie zobowiązań kontraktowych, interpretacja, zmiana lub rozwiązanie 

kontaktu przez sąd, znaczenie ogólnych warunków umów, przejście praw i 

obowiązków wynikających z zobowiązań kontraktowych, wygaśnięcie zobowiązań 

kontaktowych /, 

b/ umowy przenoszące własność rzeczy i praw umowa sprzedaży, umowa dostawy, 

umowa kontraktacji /, 

c/ umowy o korzystanie z rzeczy i praw / umowa najmu, umowy 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 /  

 

 

adwokat  

Maciej Kobic 

3 godz. 

 

2/ Prawo spółek 

 

1/ Zajęcia praktyczne – aplikanci ćwiczą sporządzanie umowy sp. z o.o. 

  2/ Zajęcia praktyczne – aplikanci ćwiczą sporządzanie statutu spółki akcyjnej 

  3/ Zajęcia praktyczne – aplikanci ćwiczą sporządzanie projektów uchwał  

 

       adwokat  

Michał Lada  

3 godziny 

 

 

 

13/     13.04.2022      

 

1/ Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym cz. I 

a/ zagadnienia wprowadzające i formułowanie postanowień umownych/pojęcie i 

rodzaje kontraktów, zawarcie kontaktu, przedmiot i treść kontaktu, zasada swobody 

umów, wykonanie zobowiązań kontraktowych , interpretacja, zmiana lub 

rozwiązanie kontaktu prze sąd ,znaczenie ogólnych warunków umów , przejście 

praw i obowiązków wynikających z zobowiązań kontraktowych ,wygaśnięcie 

zobowiązań kontaktowych / , 

b/ umowy przenoszące własność rzeczy i praw umowa sprzedaży, umowa dostawy, 

umowa kontraktacji /, 

c/ umowy o korzystanie z rzeczy i praw / umowa najmu, umowy 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 /  

 

 

Adwokat  

Maciej Kobic 

3 godz. 

 

2/ Prawo zamówień publicznych cz. I 

 

 

      adwokat 

      Mariusz Kostrzewski 

        3 godz.    

       

 

    

14/      27.04.2022   

 

1/  Prawo Restrukturyzacyjne 

2/  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej  

     

SSR Olga Piskorska - Zybura 

        4 godz.     

  

3/  Prawo zamówień publicznych cz. II 

 

      adwokat 

      Mariusz Kostrzewski 

        2 godz.    

 

 

 

15/      11.05.2022 

  

  

1/ Skarga kasacyjna do NSA 

a) podstawy i formułowanie zarzutów 

b) warunki formalne 

c) omówienie najczęstszych błędów,  

 

Sędzia WSA 

Bożena Suleja 

3 godz. 

 

 

 



        2/ Skarga kasacyjna do NSA 

projekt skargi kasacyjnej – zajęcia warsztatowe 

 

Sędzia WSA 

Bożena Suleja 

3 godz. 

 

 

 

 

 

16/      18.05.2022  

 

1/ Prawo własności przemysłowej. 

a/ współpraca adwokata z rzecznikiem patentowym  

b/ uzyskiwanie prawa własności przemysłowej 

c/ postępowanie sporne przed UPRP oraz EUPIO 

d/ przeniesienie praw i udzielenie zezwolenia na korzystanie z praw własności 

przemysłowej przez inny podmiot 

e/ konstrukcja roszczeń z prawa własności przemysłowej 

 

 

adwokat 

       Maciej Kobic 

       3 godz. 

 

 

2/ Ochrona danych osobowych 

a/ audyt przedsiębiorcy 

b/ opracowanie i wdrożenie zasad związanych z ochroną danych osobowych 

c/ rola adwokata w toku postępowania kontrolnego 

 

adwokat  

Tomasz Ogłaza 

3 godz. 

          

17/       25.05.2022 r.      

 

1/ Prawo papierów wartościowych 

 

a/ konstrukcja przekazu 

b/ pojęcie papierów wartościowych 

c/ systematyka papierów wartościowych 

d/ weksel w obrocie gospodarczym 

 

      adwokat 

Maciej Kobic 

        3 godz. 

 

 



2/  Prawo zamówień publicznych  

 

a/ zagadnienia wprowadzające i formułowanie postanowień umownych/pojęcie i 

rodzaje kontraktów ,zawarcie kontaktu ,przedmiot i treść kontaktu, zasada swobody 

umów ,wykonanie zobowiązań kontraktowych , interpretacja, zmiana lub 

rozwiązanie kontaktu prze sąd ,znaczenie ogólnych warunków umów , przejście 

praw i obowiązków wynikających z zobowiązań kontraktowych ,wygaśnięcie 

zobowiązań kontaktowych / , 

b/ umowy przenoszące własność rzeczy i praw  /umowa sprzedaży, umowa dostawy, 

umowa kontraktacji / , 

c/ umowy o korzystanie z rzeczy i praw / umowa najmu , umowy 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 /  

 

      adwokat 

      Mariusz Kostrzewski 

        3 godz.  

 

   

 

18 /          01.06.2022 r. 

 

1/ Prawo przedsiębiorców 

a) pojęcie przedsiębiorcy 

b) podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej 

c) załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej 

d) reglamentacja działalności gospodarczej 

e) ograniczenia kontroli działalności gospodarczej 

        

        adwokat 

        Mariusz Kostrzewski 

3 godz. 

 

 

2/ prawo spółek 

Spółka akcyjna /charakter prawny, rodzaje, tworzenie  spółki, umowa założycielska 

i statut  - charakter prawny ,forma , treść, znaczenie,  kapitał zakładowy i inne 

fundusze spółki , akcje – pojęcie , rodzaje i charakter prawny, wartość ,organy 

spółki, prawa i obowiązki  

             akcjonariuszy /   

adwokat 

Michał Lada 

3 godziny 

     

 

 

19/  08.06.2022  



 

1/ Prawo Konstytucyjne  

a/  Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji przez sądy.  

b/ Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania sądowego.   

adwokat  

         prof. dr hab. Szymon Byczko 

        3 godz. (on-line) 

 

 

2/ Promowanie kancelarii adwokackiej, zakazane praktyki, delikty dyscyplinarne 

 

adwokat 

Jarosław Dawid  

        3 godz. 

 

 

20/  15.06.2022 

1/ Prawo autorskie 

   a/ ustalenie prawa do utworu 

b/ umowne przeniesienie praw autorskich  

c/ licencja na korzystane z cudzych praw autorskich 

d/ wyznaczanie pól eksploatacji 

e/ rozpowszechnianie praw autorskich 

f/ konstrukcja roszczeń o ochronę praw autorskich   

g/ wycena praw autorskich przez biegłego 

 

adwokat 

Mariusz Kostrzewski 

3 godz.  

2/ Skarga konstytucyjna – z opracowaniem projektu takiej skargi na przedstawionym 

kazusie.     

         adwokat  

         prof. dr hab. Szymon Byczko 

3 godz. (on-line) 

 

 

 

 

21/    22.06.2022  

 

1/ Zasady prowadzenia kancelarii, budowa relacji z klientem 

 

adwokat 

Mariusz Kostrzewski 

        3 godz. 

 

2/ Prawo administracyjne. Postępowanie egzekucyjne w administracji 



 

        a/ przedmiotowy i podmiotowy zakres egzekucji administracyjnej, 

        b/ środki egzekucyjne i postępowanie zabezpieczające. 

 

        adwokat 

        Tomasz Ogłaza 

        3 godz.  

 

 

 

 

22/        29.06.2022     

1/ Wymogi formalne apelacji, zarzuty apelacyjne, zasady ich konstruowania 

2/  Wnioski apelacyjne  i ich zgodność z zarzutami. 

3/  Konstrukcja apelacji, czyli cała wiedza potrzebna do prawidłowego sformułowania 

apelacji omówiona na kazusach . 

adwokat 

Anna Ślęzak 

6 godz.  

 

 

 

 

PRZERWA SEMESTRALNA 

 

 

 

 

21/ 5-7.09.2022 szkolenie wyjazdowe w Uniejowie dla I, II, III roku aplikacji 

 

 

22/     14.09.2021 

 

 Prawo gospodarcze, spółki.  

 

 

 1/ Prawo o kontraktach   w obrocie gospodarczym  

 

adwokat  

Maciej Kobic   

3 godz. 

 

 

 2/ Spółki handlowe – problemy wybrane  

 

adwokat  

Michał Lada  

3 godz. 



 

23/     21.09.2022  

Apelacja karna  

SSA Jolanta Śpiechowicz  

6 godz. 

 

 

 

 

24/  28.09.2022 r. 

Prawo gospodarcze,  administracyjne,  podatkowe. Zajęcia repetytoryjne . 

 

 1/ część pierwsza: adwokat Mariusz Kostrzewski adwokat - 2 godz. 

 2/ część druga: adwokat Marcin Karpiński – 2 godz. 

3/ część trzecia : adwokat Tomasz Ogłaza -  2 godziny. 

 

 

 

  

25/ 05.10.2022 

 

PRÓBNY EGZAMIN Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO 

ADW. ANNA ŚLĘZAK 6 H (5 h egzaminu oraz 1 h wprowadzenia) 

 

 

 

 

 

26/ 12.10.2022  

 

 Zasady konstruowania umów – przygotowanie do egzaminu zawodowego   

 

adwokat  

dr Mariusz Zelek 

6 godz. 

 

 

 

27/ 19.10.2022  

 

 Etyka adwokacka – przygotowanie do egzaminu zawodowego   

 

adwokat  

Jarosław Dawid 

6 godz. 

 

 

 

 

 

 



 

28/      26.10.2022 r.  

  

1/ Prawo o kontraktach   w obrocie gospodarczym 

 

adwokat  

Maciej Kobic 

3 godz. 

 

2/ Podatki bezpośrednie i pośrednie w działalności gospodarczej na przykładzie Kancelarii 

Adwokackiej. Koszty podatkowe. 

 

adwokat  

Tomasz Ogłaza 

3 godz. 

 

 

 

 

 

 

 

     Kierownik Szkolenia Aplikantów 

 

          / - /  adw. Marcin Karpiński 


