
Plan na rok 2015 szkolenia 

aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo – handlowe, Prawo 
gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, 

Postępowanie administracyjne, Postępowanie sądowo administracyjne, Prawo 
konstytucyjne, Prawo podatkowe 

 

STYCZEŃ 

14.01.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadząca:  SSR Irena Majcher 

Prawo gospodarczo - handlowe 

Krajowy Rejestr Sądowy 

• istota Krajowego Rejestru Sądowego 

• budowa Krajowego Rejestru Sądowego - 3 rejestry 

• systematyka danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym 

• podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców 

• wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców 

• obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność po uzyskaniu wpisu do 
  rejestru  przedsiębiorców 

 

21.01.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: adw. Krzysztof Pelc 

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) 

• 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) 

 

28.01.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: adw. Krzysztof Pelc 

• spółka partnerska (partnerzy, odpowiedzialność za zobowiązania spółki 
partnerskiej, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, zmiany składu 
osobowego, wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki) 

• spółka komandytowa (istota, pozycja prawna komplementariusza, pozycja 
prawna komandytariusza, zastosowanie, spółka komandytowa a spółka cicha) 

 



LUTY 

04.02.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: adw. Piotr Klim 

 

• 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, umorzenie udziałów, organy spółki, prawa i obowiązki 
wspólników) 

 

11.02.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: adw. Piotr Klim 

 

• 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, charakter prawny, 
wartość, organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy) 

 

18.02.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: adw. Magdalena Filipowicz, adw. 
Piotr Klim 

• spółka komandytowo-akcyjna (istota, specyfika regulacji prawnej, powstanie 
spółki komandytowej, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna 
akcjonariusza, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, organy spółki, 
zastosowanie spółki komandytowo - akcyjnej) 

• transformacje spółek (łączenie, podział, przekształcenie) 

 

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. 
Magdalena Filipowicz 

• KRS , Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania 

 

MARZEC 

 

04.03.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: adw. Jerzy Piasecki 

Prawo upadłościowe i naprawcze 

• postępowanie upadłościowe i rodzaje upadłości (upadłość z możliwością 
  zawarcia układu, upadłość likwidacyjna) 

• podstawy ogłoszenia upadłości 

• treść wniosku o ogłoszenie upadłości i legitymacja do jego złożenia 

• postępowanie zabezpieczające w postępowaniu upadłościowym 



• 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) 

• bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego 

• środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym 

11.03.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: adw. Jerzy Piasecki, 

Prawo upadłościowe i naprawcze c.d. 

adw. Przemysław Kuliński - Prawo papierów wartościowych 

• konstrukcja przekazu 

• pojęcie papierów wartościowych 

• systematyka (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery      
wartościowe, akcje, konosamenty, dowody składowe) 

• weksel (cechy zobowiązania wekslowe, rodzaje weksli, podmioty stosunku 
wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie 
praw z weksla) 

 

18.03.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: adw. Przemysław Kuliński 

Prawo papierów wartościowych- c.d 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 

• pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i w prawie Unii Europejskiej 

• pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim i w prawie Unii 
Europejskiej 

• legalizacja przedsiębiorców 

 

25.03.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: notariusz dr Winicjusz 
Karwowski 

Prawo konstytucyjne 

• bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji przez sądy. 

• znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla postępowania sądowego. 

• skarga konstytucyjna - z opracowaniem projektu takiej skargi na 
przedstawionym 
kazusie. 

KWIECIEŃ 

 

01.04.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący:  SSN Tadeusz Domińczyk 



• zagadnienia wprowadzające (pojęcie i rodzaje kontraktów, zawarcie kontraktu 
przedmiot i treść kontraktu, forma kontraktu, zasada swobody umów, wykonanie 
zobowiązań kontraktowych, interpretacja, zmiana lub rozwiązanie kontraktu 
przez sąd, znaczenie ogólnych warunków umów, przejście praw i obowiązków 
wynikających z zobowiązań kontraktowych, skutki niewykonania i nienależytego 
wykonania zobowiązań kontraktowych, wygaśniecie zobowiązań 
kontraktowych) 

 

08.04.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: notariusz Irena Bartoszewicz 

• umowy przenoszące własność rzeczy i praw (umowa sprzedaży, umowa 
dostawy, umowa kontraktacji) 

 

15.04.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: adw.   Henryk Stabla 

• umowy o korzystanie z rzeczy i praw (umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa 
leasingu, umowa użyczenia, umowa know-how) 

 

22.04.2015r. -wtorek- (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: prof. dr hab. Dagmara 
Kornobis-Romanowska 

• prawo europejskie 

 

29.04.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: adw.   Henryk Stabla 

• umowy dotyczące inwestycji budowlanych (umowa o dzieło, umowa o roboty 
budowlane, umowa deweloperska) 

 

MAJ 

 

05.05.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: prof. dr hab. Dagmara Kornobis-
Romanowska, radca pr. dr Aleksander Cieśliński 

• prawo europejskie 

 

13.05.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: adw.  Henryk Stabla 

• umowy nienazwane (umowa sponsoringu, umowa outsourcingu, umowa 
franchisingu, factoringowa) 

 

19.05.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: prof. dr hab. Dagmara Kornobis-
Romanowska,  radca pr. dr Aleksander Cieśliński 

• prawo europejskie 



 

27.05.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący: adw. Marian Jagielski 

• umowy pośrednictwa (umowa zlecenia, umowa komisu, umowa agencyjna) 

• umowy transportowe (umowa przewozu, umowa spedycji) 

 

CZERWIEC 

 

03.06.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący:  NSA Jerzy Krupiński, NSA 
Roman Ciąglewicz 

• prawo administracyjne 

10.06.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący:  NSA Jerzy Krupiński, NSA 
Roman Ciąglewicz 

• prawo administracyjne 

17.06.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący:  NSA Jerzy Krupiński, NSA 
Roman Ciąglewicz 

• prawo administracyjne 

24.06.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący:  NSA Jerzy Krupiński, NSA 
Roman Ciąglewicz 

• prawo administracyjne 

 

WRZESIEŃ 

 

09.09.2015r. (godz. 15.00-19.45)   prowadzący:  NSA Jerzy Krupiński, NSA 
Roman Ciąglewicz 

• prawo administracyjne 

16.09.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący:  NSA Jerzy Krupiński, NSA 
Roman Ciąglewicz 

• prawo administracyjne 

23.09.2015r. (godz. 15.00-19.45)   prowadzący:   NSA Jerzy Krupiński, NSA 
Roman Ciąglewicz 

• postępowanie egzekucyjne 

 

30.09.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący:  NSA Jerzy Krupiński, NSA 
Roman Ciąglewicz 

• prawo administracyjne 



                                 PAŹDZIERNIK 

 

07.10.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący:   NSA Jerzy Krupiński, NSA 
Roman Ciąglewicz 

• prawo administracyjne 

14.10.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący:   NSA Jerzy Krupiński, NSA 
Roman Ciąglewicz 

• prawo administracyjne 

21.10.2015r. 

godz. 15.00-16.45   prowadzący:   adw. dr Konrad Politowicz 

• Regulacja korzystania z uprawnień do kierowania pojazdami 

godz. 17-18.45   prowadzący:   radca prawny dr Przemysław Malinowski 

• Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawa o ochronie konkurencji i 
konsumentów 

• czyny nieuczciwej konkurencji 

• organy ochrony konkurencji i konsumentów 

• charakter prawny postępowania antymonopolowego 

• udział Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości w rozstrzyganiu spraw z 
zakresu ochrony konkurencji dotyczących Polski i konkurencji w działalności 
gospodarczej wykonywanej na terytorium RP 

28.10.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący:  adw.  Zbigniew Konowalczuk, 
adw.  Krzysztof Pelc 

• prawo podatkowe 

                                   LISTOPAD 

04.11.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący:  adw.  Zbigniew Konowalczuk, 
adw.  Krzysztof Pelc 

• prawo podatkowe 

18.11.2015r. (godz. 15.00-18.45)   prowadzący:   adw.  Zbigniew Konowalczuk,  
adw.  Krzysztof Pelc 

• prawo podatkowe 

     GRUDZIEŃ 

 

29.12.2015r. (godz. 15.00-18.45)   Repetytorium 

 

................................................................................................................................ 



140 godz. zajęć 

 

 


