Plan zajęć aplikantów adwokackich na rok 2021
Rok III . Blok Prawa gospodarczo – handlowego prawa pracy i
administracyjnego

Zajęcia odbywają się w środy w godzinach : 14:00 – 15:30 oraz 16:00 – 17:30 za
pośrednictwem Internetu, do odwołania. Zmiana godzin zaznaczona jest wyraźnie w
planie.

1. 13 stycznia 2021 r.
- adw. Andrzej Kosik : Krajowy Rejestr Sądowy – systematyka danych zawartych w KRS
podmioty podlegające wpisowi , wnioski składane do rejestru , ćwiczenia praktyczne w
zakresie ich sporządzania . Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu wpisu do rejestru.
- adw. Andrzej Kosik : Prawo spółek. Spółka cywilna i jej przekształcenie w spółkę prawa
handlowego. Pojecie, charakter prawny, problem braku podmiotowości prawnej, umowa
spółki, ustrój majątkowy, odpowiedzialność z zobowiązania , prowadzenie spraw spółki
Przygotowanie projektu umowy spółki.
2. 20 stycznia 2021 r.
- adw. Andrzej Kosik : Prawo Spółek . Spółka jawna . Podmiotowość prawna, zawarcie
umowy, rejestracja, wkłady, majątek, odpowiedzialność za zobowiązania, prowadzenie
spraw spółki, reprezentacja , zmiany składu osobowego, rozwiązanie. Przygotowanie
projektu umowy spółki.
- adw. Andrzej Kosik: Prawo spółek. Spółka partnerska. Partnerzy, odpowiedzialność za
zobowiązania, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. Zmiany składu osobowego.
Rozwiązanie spółki. Przygotowanie projektu umowy.
3. 27 stycznia 2021 r.
- adw. Andrzej Kosik : Prawo Spółek . Spółka Komandytowa. Istota , pozycja prawna
komplementariusza, komandytariusza, zastosowanie. Przygotowanie projektu umowy.
- adw. Andrzej Kosik : Prawo spółek. Spółka komandytowo – akcyjna. Istota , specyfika,
powstanie spółki, pozycja prawna komplementariusza i akcjonariusza. Prowadzenie
spraw spółki, jej reprezentacja, organy. Przygotowanie projektu umowy.

4. 03 lutego 2021 r.
- adw. Andrzej Kosik: Spółki kapitałowe. Spółka z o.o. Charakter prawny, umowa spółki,
spółka w organizacji , rejestracja, , funkcje i zasady kapitału zakładowego , umorzenie
udziałów, organy spółki, prawa i obowiązki wspólników, zaskarżalność uchwał,
wyłączenie wspólnika.
- adw. Andrzej Kosik : Spółki Kapitałowe. Spółka Akcyjna . Charakter prawny, rodzaje ,
tworzenie spółki. Statut, forma, treść, znaczenie. Kapitał zakładowy, inne fundusze , akcje
– pojecie, rodzaje, charakter prawny , organy spółki. Prawa i obowiązki akcjonariuszy.
Zaskarżalność uchwał walnego zgromadzenia.

5. 10 lutego 2021 r.
- adw. Andrzej Kosik : Prawo spółek : Transformacja spółek. Łączenie , podział
przekształcenie . Ćwiczenia.
- adw. Andrzej Kosik: Publiczne prawo gospodarcze – . Pojecie przedsiębiorcy w prawie
polskim i w prawie europejskim. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności
gospodarczej. Reglamentacja działalności gospodarczej.
6. 17 lutego 2021 r.
- SSO Arkadiusz Opala: Prawo papierów wartościowych – konstrukcja przekazu. Pojecie
papierów wartościowych . Weksle, czeki obligacje, listy zastawne, bankowe papiery
wartościowe, akcje, konosamenty, dowody składowe.
- SSO Arkadiusz Opala : Weksel / cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje weksli,
podmioty stosunku wekslowego/.
7. 24 lutego 2021 r.
- SSO Arkadiusz Opala : Zobowiązanie wekslowe jako sposób zabezpieczenia
obowiązków, umów zawieranych pomiędzy i z udziałem przedsiębiorców w kontekście
szczególnych uregulowań ustawowych ich dotyczących . Ćwiczenia w zakresie
sporządzenia ważnego weksla i ważnej umowy funkcjonującej w obrocie gospodarczym.
- SSO Arkadiusz Opala : Weksel / zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych ,
przenoszenie praw z weksla.

8. 03 marca 2021 r.
- SSO Arkadiusz Opala: Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym. Sporządzenie
projektów
konkretnych umów bądź zapisów umownych z uwzględnieniem

charakterystyki czynności prawnych obustronnie handlowych i specyfiki zapisów
umownych w stosunkach przedsiębiorca – przedsiębiorca , przedsiębiorca konsument
Zajęcia seminaryjne
- SSO Arkadiusz Opala : Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym . Temat j.w.
9. 10 marca 2021r.
- adw. Andrzej Kosik : Prawo własności przemysłowej. Procedura uzyskania praw
własności przemysłowej. Postępowania sporne przed UPRP oraz EUIPO / udział
adwokata. Opłaty , terminy. Przeniesienie praw i udzielenie zezwolenia na korzystanie z
praw własności przemysłowej przez Iny podmiot, konstrukcja roszczeń z prawa własności
przemysłowej,
- adw. Andrzej Kosik: Prawa autorskie i pokrewne. Ustalenie autorstwa utworu,
przeniesienie praw autorskich lub pokrewnych, licencja na korzystanie z praw autorskich ,
wyznaczanie pól eksploatacji , rozpowszechnianie cudzego wizerunku. Konstrukcja
roszczeń o ochronę praw autorskich i pokrewnych , wycena wartości praw autorskich
przez bieglego.
10. 17 marca 2021 r.
- SSO Arkadiusz Opala : Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne : postępowanie
upadłościowe, rodzaje upadłości, podstawy ogłoszenia upadłości.
- SSO Arkadiusz Opala : wniosek o ogłoszenie upadłości i legitymacja do jego złożenia.
Sporządzenie projektu wniosku . Postępowanie zabezpieczające. Bezskuteczność i
zaskarżanie czynności upadłego. Środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym.
11. 24 marca 2021 r.
- SSO Arkadiusz Opala : Skutki ogłoszenia upadłości w stosunku do upadłego, jego
majątku i zobowiązań , dla spadków upadłego i dla jego stosunków majątkowych
małżeńskich.
- adw. Andrzej Kosik: Zwalczanie nieuczciwej konkurencji , ochrona konkurencji i
konsumentów. Organy ochrony konkurencji i konsumentów. Czyny nieuczciwej
konkurencji , nieuczciwe praktyki rynkowe.

12. 31 marca 2021 r.
- SSO Arkadiusz Opala : Postępowanie restrukturyzacyjne. Podstawy, przesłanki
wszczęcia, , uczestnicy, przebieg, układ, postępowanie układowe, , postępowanie
sanacyjne, odrębne postępowania restrukturyzacyjne.

- adw. Andrzej Kosik : Zwalczanie nieuczciwej konkurencji: Konstrukcja i dochodzenie
roszczeń / przygotowanie materiału dowodowego, właściwość sądu , opłaty/. .
Postępowanie prowadzone przez prezesa UOKiK – rola adwokata. Postępowanie
odwoławcze.
13. 07 kwietnia 2021 r.
- SSO Arkadiusz Opala : Upadłość konsumencka.
-SSO Arkadiusz Opala : Prawo zamówień publicznych. Postępowanie w przedmiocie
udzielenia zamówienia publicznego – rola adwokata, Umowy zawierane w sprawach
zamówień publicznych, postępowanie odwoławcze.
14. 14 kwietnia 2021 r.
- adw. Anna Krawczyk : Ochrona danych osobowych : audyt przedsiębiorcy, opracowanie
i wdrożenie zasad związanych z ochroną danych osobowych, rola adwokata w toku
postępowania kontrolnego.
- SSO Bogusław Łój: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : Źródła prawa pracy –
ustanawianie i zmiany, aspekty praktyczne w stosowaniu . Nawiązanie stosunku pracy,
rodzaje umów o pracę, treść umów – najczęstsze błędy i podstawy ewentualnych
roszczeń.
15. 21 kwietnia 2021 r.
-SSO Bogusław Łój: Alternatywne podstawy zatrudnienia – umowy o świadczenie usług,
o dzieło, działalność gospodarcza, korzystanie z usług podmiotów trzecich / w tym
porównanie fiskalne/. Ćwiczenia w sporządzaniu umów.
- SSO Bogusław Łój :Rozwiązanie stosunku pracy , roszczenia związane z wadliwością
rozwiązania stosunku pracy , najczęstsze błędy i ich skutki dla pracownika i pracodawcy.
16. 28 kwietnia 2021r.
- SSO Bogusław Łój: Równe traktowanie w zatrudnieniu. Mobing – postępowanie
wyjaśniające , formułowanie roszczenia, źródła dowodowe , sporządzanie pozwu.
- SSO Bogusław Łój: Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia- premie, formułowanie
regulaminów, katalog roszczeń i najczęstszych naruszeń. Obciążenia publiczno prawne
świadczeń ze stosunku pracy, omówienie kosztów i ewentualnych konsekwencji przy
wadliwym naliczeniu.
17. 05 maja 2021r.
- SSO Bogusław Łój: Odpowiedzialność porządkowa pracowników, odpowiedzialność
materialna pracowników . Roszczenia pracodawcy.

- SSO Bogusław Łój: Czas pracy – normy czasu pracy , wymiar czasu pracy , systemy
czasu pracy , roszczenia dotyczące nadgodzin .
18.12 maja 2021 r.
- SSO Bogusław Łój : Urlopy wypoczynkowe – wymiar, udzielanie stosowanie w
niepełnym wymiarze czasu pracy, uprawnienia pracownika, pracodawcy. Analiza
najczęstszych naruszeń. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, sytuacja
kobiety w ciąży , uprawnienia matek i ojców, powroty do pracy po urlopach.
- SSO Bogusław Łój : Uprawnienia pracownika związane z chorobą – aspekty praktyczne.
Odpowiedzialność pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu- choroby pracownicze i
zawodowe, wypadki przy pracy.
19. 19 maja 2021 r.
- adw. Paulina Paskal :Postępowanie administracyjne – zasady ogólne w postępowaniu
administracyjnym. Udział adwokata w postępowaniu administracyjnym . Podanie –
wszczęcie postępowania , ponaglenie
w razie bezczynności lub przewlekłości,
postępowanie dowodowe, ciężar dowodzenia, udział w rozprawie administracyjnej, udział
w mediacji , rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.
- adw. Paulina Paskal: temat j.w.
20 .26 maja 2021 r.
- adw. Paulina Paskal : postępowanie administracyjne – udział adwokata w kontroli
rozstrzygnięć nie ostatecznych . Odwołanie i postępowanie odwoławcze. Wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie.
- adw. Paulina Paskal : Udział adwokata w kontroli rozstrzygnięć ostatecznych w
postępowaniu administracyjnym – kontrola rozstrzygnięć ostatecznych wadliwych /
wniosek o wznowienie postępowania, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji .
21. 02 czerwca 2021 r.
- adw. Paulina Paskal : postępowanie administracyjne: Udział adwokata w kontroli
rozstrzygnięć ostatecznie niewadliwych oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji. Wniosek
o zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej na podst. art. 154 i 155 kpa . Wniosek o
zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 161 kpa, uchylenie,
wygaśnięcie lub uchylenie decyzji na podstawie art. 162 kpa.
- adw. Paulina Paskal j.w.
22. 09 czerwca 2021 r.
- adw. Paulina Paskal : Postępowanie administracyjne : Skarga do WSA. Konstruowanie
zarzutów. Ćwiczenia praktyczne.

- adw. Paulina Paskal : j.w.
23. 16 czerwca 2021 r.
- adw. Paulina Paskal : postępowanie sądowo administracyjne. Udział adwokata przed
wojewódzkim sądem administracyjnym. Pisma wszczynające postępowanie. Skarga w
tym skarga na bezczynność lub przewlekłe postępowanie , sprzeciw , wniosek.
Sporządzenie projektu skargi na bezczynność.
- adw. Paulina Paskal : postępowanie sądowo – administracyjne. Wniosek o
wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności – sporządzenie projektu
wniosku/.Udział w rozprawie , postępowanie dowodowe. Postępowanie mediacyjne i tryb
uproszczony. Zawieszenie i podjecie postępowania. Rodzaje i skutki orzeczeń
wojewódzkiego sądu administracyjnego.
24. 23 czerwca 2021 r.
- adw. Paulina Paskal : postępowanie sądowo administracyjne . Środki odwoławcze i
postępowanie przed NSA. Skarga kasacyjna, zażalenie. Udział w rozprawie i prawo
zrzeczenia się rozprawy. Rodzaje i skutki orzeczeń NSA.
- adw. Paulina Paskal : postępowanie sądowo – administracyjne. Skarga o wznowienie
postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia.

II semestr

25. 01 września 2021 r.
- adw. Paulina Paskal : postępowanie egzekucyjne w administracji. Przedmiotowy i
podmiotowy zakres egzekucji administracyjnej, środki egzekucji, postępowanie
zabezpieczające, środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym / zażalenie, zarzuty ,
skarga na czynności egzekucyjne , skarga na przewlekłość postępowania. Środki ochrony
sądowej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- adw. Paulina Paskal: j.w.
26.08 września 2021 r.
- adw. Tomasz Kopeć :postępowanie podatkowe. Aspekty podatkowe w praktyce
adwokackiej – przegląd skutków podatkowych czynności prawnych i operacji
gospodarczych. Planowanie podatkowe, i wniosek o pisemna interpretację przepisów
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Udział adwokata w postępowaniu przed
organami podatkowymi – odrębności postępowania podatkowego

- adw. Tomasz Kopeć : j.w.
27. 15 września 2021 r. godz. 9:30 – 15,30 sprawdzian pisemny z prawa gospodarczo
– handlowego . Sporządzenie projektu umowy albo opinii na podstawie
konkretnego stanu faktycznego. – adw. Andrzej Kosik.
28. 22 września 2021 r . godz. 14:00 – 18:00 sprawdzian pisemny z prawa
administracyjnego. Sporządzenie projektu skargi do WSA, na podstawie kazusu lub
akt konkretnej sprawy . adw. Paulina Paskal.
29. 29 września 2021r.
- adw. Anna Gajewska: blok prawa cywilnego 4 godziny lekcyjne . Apelacja ,
redagowanie zarzutów i wniosków apelacyjnych na podstawie kazusów. Ćwiczenia.
30. 06 października 2021 r.
- adw. Andrzej Kosik : blok prawa gospodarczego 4 godziny lekcyjne . Ocena prac
pisemnych ich indywidualne i ogólne zrecenzowanie ze szczególnym uwzględnieniem
błędów w kontekście wymagań egzaminacyjnych.
31. 13 października 2021 r.
- adw. Paulina Paskal: blok prawa administracyjnego. Ocena prac pisemnych ich
indywidualne i ogólne zrecenzowanie ze szczególnym uwzględnieniem błędów w
kontekście wymagań egzaminacyjnych .
32. 20 października 2021 r.
- SSO Arkadiusz Opala : blok prawa gospodarczego 4 godziny lekcyjne . Tematyka zajęć
repetytoryjnych po wcześniejszym uzgodnieniu z aplikantami.
33. 03 listopada 2021 r .
- adw. Anna Gajewska : blok prawa cywilnego 4 godziny lekcyjne . Tematyka zajęć
repetytoryjnych po wcześniejszym uzgodnieniu z aplikantami.
34. 17 listopada 2021 r .
- adw. Małgorzata Gruszecka : blok prawa karnego 4 godziny lekcyjne. Apelacja ,
redagowanie zarzutów i wniosków apelacyjnych na podstawie kazusów . Ćwiczenia.
35. 24 listopada 2021 r.
- adw. Małgorzata Gruszecka : blok prawa karnego 4 godziny lekcyjne . Tematyka zajęć
repetytoryjnych po wcześniejszym uzgodnieniu z aplikantami.

36. 01 grudnia 2021 r.
- adw. Paulina Paskal : blok prawa administracyjnego 4 godziny lekcyjne . Tematyka
zajęć po uzgodnieniu z aplikantami.

W okresie od 10 do 12 czerwca 2021 r planowane jest szkolenie wyjazdowe 6-8
godzin lekcyjnych. Szczegółowy plan zajęć podany zostanie w terminie późniejszym.

Kierownik szkolenia
Adw. Lech Kochaniak

