
Załącznik do Uchwały Nr 954/IX/2015 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Szczecinie z dnia 10.12.2015 r. w sprawie ustalenia rocznego planu szkolenia 

oraz listy osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich  

II roku, na rok szkoleniowy 2016 

 

Plan szkolenia dla II roku aplikacji radcowskiej (2015-2017) 

na rok szkoleniowy 2016 

Miejsce zajęć: ćwiczenia1 - OIRP w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3 

           wykłady2 - TECHNOPARK POMERANIA Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6 

 
Podział aplikantów na grupy szkoleniowe: 
 

 
GRUPA  A 

(26 aplikantów) Bandrowski Mariusz, Birula Michał, Bohdal Martyna, Bródka Martna, Chajnowski Grzegorz, Cygan Maciej, Czyżewski Rafał, Dawidowicz 
Natalia, Głowik Damian, Grabowska Marta, Jagła Paweł, Jankowska Katarzyna, Jastrzębska Małgorzata, Jastrzębska Marlena, Jaśkiewicz 
Maciej, Kaczmarek Krzysztof, Kaszyński Marcin, Kłodawski Maciej, Knapek Aleksandra, Kołodziński Ludwik, Koszyk Małgorzata, 
Krupa Klaudia, Kuzioła Paulina, Kwiecień Dominika, Kwiecińska Ewelina, Lipińska Marta,  

 

 
GRUPA  B 

(26 aplikantów) 
Mackiewicz Mikołaj, Marjasiewicz Michał, Michalak Bartosz, Moczulska Katarzyna, Mulewski Mateusz, Noga Roksana, Olech Kinga, 
Ostaficzuk Marcin, Pieróg Michał, Pilecki Michał, Räder Magdalena, Radosz Łukasz, Regulski Piotr, Romaniuk 
Katarzyna, Rykowska Dominika, Serafin Monika, Strzelecka-Gansera Magdalena, Szok Natalia, Szreder Hubert, Tomczyk 
Katarzyna, Uniejewski Jan, Urban Aleksandra, Wawryniuk Joanna, Wołkowska Paulina, Zakowicz Anna, Żmijska Weronika 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Ćwiczenia to zajęcia praktyczne prowadzone metodą warsztatową z aktywnym uczestnictwem wszystkich aplikantów w danej grupie (pkt 4 
Postanowień ogólnych Programu aplikacji) 
2 Wykłady prowadzone są wyłącznie metodą konwersatoryjną polegającą na możliwości wymiany poglądów i dyskusji pomiędzy wykładowcą  
a aplikantami na temat praktycznego stosowania przepisów prawa i prawidłowego rozwiązywania problemów prawnych (pkt 3 Postanowień ogólnych 
Programu aplikacji) 



 
 
 
 
 
Zgodnie z programem II roku aplikacji, od 01.01.2015 r., obowiązuje następujący wymiar godzinowy z poszczególnych przedmiotów: 
 

l.p. ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZAJĘĆ APLIKANTA 
 

MINIMALNY WYMIAR ZAJĘĆ 
w JEDNOSTKACH GODZ.3 

FORMA ZAJĘĆ 

1. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego 9 godz. Wykład 

6 godz. Ćwiczenia 

2.  Prawo rodzinne i opiekuńcze 9 godz. Wykład 

12 godz. + 3 godz.4 (rezerwa) Ćwiczenia 

3.  Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń 24 godz.  Wykład 

- Ćwiczenia 

4. Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie  
w sprawach o wykroczenia  

24 godz. Wykład 

27 godz. + 3 godz.5 (rezerwa) Ćwiczenia 

5.  Prawo spółek handlowych  18 godz. Wykład 

27 godz. Ćwiczenia 

6.  Prawo upadłościowe i naprawcze 6 godz. Wykład 

12 godz. Ćwiczenia 

7.  Prawo gospodarcze 24 godz. Wykład 

36 godz. Ćwiczenia 

 
 
Zgodnie z §2 uchwały Nr 77/IX/2015 Prezydium Rady OIRP w Szczecinie z dnia 12.11.2015 r. w sprawie w sprawie zadysponowania w roku szkoleniowym 2016 rezerwą 
godzinową określoną w programie aplikacji dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej, przewidziana w programie II roku aplikacji radcowskiej rezerwa godzinowa w wymiarze 6 
jednostek godzinowych w formie ćwiczeń rozdysponowana została, w roku szkoleniowym 2016, w następujący sposób: 
1) ćwiczenia z postępowania karnego – 3 jednostki godzinowe; 
2) ćwiczenia z prawa rodzinnego i opiekuńczego – 3 jednostki godzinowe. 
 
 

                                                      
3 „Jednostką godzinową zajęć” (w formie wykładów lub ćwiczeń) jest moduł 45-minutowy (§1 ust. 3 pkt 12 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej) 
4 Zgodnie z §2 pkt 2 uchwały Nr 77/IX/2015 Prezydium Rady OIRP w Szczecinie z dnia 12.11.2015 r., na ćwiczenia z prawa rodzinnego i opiekuńczego 
przewidziano dodatkowe 3 jednostki godzinowe; 
5 Zgodnie z §2 pkt 1 uchwały Nr 77/IX/2015 Prezydium Rady OIRP w Szczecinie z dnia 12.11.2015 r., na ćwiczenia z postępowania karnego przewidziano 
dodatkowe 3 jednostki godzinowe. 
 



L.p. 

Grupa A  Grupa B  

Ilość godzin 
wykorzystanych 

(w ramach 
wymiaru godzin 

z programu) 

Data godz. przedmiot/wykładowca Data godz. przedmiot/wykładowca  

1.  
14.01.2016 

(CZW) 

13.00 
(4h) 

Prawo karne – SSR Radosław Bielecki 
Odpowiedzialność karna, przestępstwo, wina. Reguły prawa intertemporalnego. Umyślność i nieumyślność 
czynu. Zbieg przepisów. Czyn ciągły a ciąg przestępstw. Formy stadialne przestępstwa.  Formy 
zjawiskowe. Obrona konieczna. Stan wyższej konieczności. Błędy. Rozpoznanie znaczenia czynu i 
pokierowanie swoim postępowaniem. Zastosowanie omówionych przepisów w praktyce – analiza treści 
wyroków sądowych. 

4/24 

16.15 
(4h) 

Postępowanie karne – SSR Marek Dalidowicz 
Zasady procesu karnego. Etapy postępowania karnego. Strony. Obrońcy i pełnomocnicy. Terminy. 
Czynności procesowe. 

4/24 

2.  
21.01.2016 

(CZW) 

13.00 
(4h) 

Prawo karne – SSR Radosław Bielecki 
Kara grzywny. Kara ograniczenia wolności. Kara pozbawienia wolności. Sekwencja kar. Środki karne. 
Przepadek i środki kompensacyjne. Zasady wymiary karu i środków karnych. Umorzenie postępowania na 
wniosek pokrzywdzonego. Nadzwyczajne złagodzenie kary. Zaliczenie na poczet kary. Powrót do 
przestępstwa. Warunkowe umorzenie postępowania. Zastosowanie omówionych przepisów w praktyce – 
analiza treści wyroków sądowych. 

8/24 

16.15 
(4h) 

Postępowanie karne (przygotowawcze) – prok. Jakub Muskała 8/24 

3. 
25.01.2016 

(PN) 

12.30 
(4h) 

Postępowanie karne  
– SSR Marek Dalidowicz 

Prywatny akt oskarżenia – aspekty 
praktyczne. Postępowanie z 

oskarżenia prywatnego. 

 
26.01.2016 

(WT) 
 

12.30 
 (4h) 

Postępowanie karne  
– SSR Marek Dalidowicz 

Prywatny akt oskarżenia – aspekty 
praktyczne. Postępowanie z 

oskarżenia prywatnego. 

4/27 

15.45 
(3h) 

Postępowanie karne  
- prok. Jakub Muskała 

15.45 
(3h) 

Postępowanie karne  
- prok. Jakub Muskała 

7/27 

4. 
04.02.2016 

(CZW) 

12.30 
(4h) 

Prawo karne – SSR Radosław Bielecki 
Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Zwolnienie z odbycia reszty kary. Zbieg przestępstw i kara 
łączna. Środki zabezpieczające. Przedawnienie. Zatarcie skazania. Omówienie wybranych instytucji 
uregulowanych w art. 115 kk. Zastosowanie przepisów części ogólnej Kodeksu karnego w praktyce – 
analiza treści wyroków sądowych. 

12/24 

15.45 
(4h) 

Postępowanie karne – SSR Marek Dalidowicz 
Postępowanie przed sądem I instancji. Postępowanie zwyczajne a postępowania szczególne.  

12/24 

5. 
08.02.2016 

(PN) 
9.00 
(3h) 

Postępowanie karne  
– SSR Radosław Bielecki 
Symulacja rozprawy sądowej  

w postępowaniu karnym 

09.02.2016 
(WT) 

9.00 
 (3h) 

Postępowanie karne  
– SSR Radosław Bielecki 
Symulacja rozprawy sądowej  

w postępowaniu karnym 

10/27 



11.30 
(3h) 

Postępowanie karne  
– SSR Marek Dalidowicz 

Symulacja rozprawy sądowej  
w postępowaniu karnym 

11.30 
 (3h) 

Postępowanie karne  
– SSR Marek Dalidowicz 

Symulacja rozprawy sądowej  
w postępowaniu karnym 

13/27 

6. 
18.02.2016 

(CZW) 

14.00 
(3h) 

Prawo spółek handlowych – r. pr. Jolanta Góra 
Tworzenie spółek osobowych i kapitałowych. Działania podejmowane przed wpisem spółki handlowej do 
rejestru. Spółka kapitałowa w organizacji (WYKŁAD NR 1) 

3/18 

16.30 
(3h) 

Etyka radcy prawnego – r. pr. Błażej Baumgart 
Kodeks Etyki Radcy Prawnego - część 1. Postanowienia ogólne. Podstawowe zasady wykonywania 
zawodu oraz wartości i obowiązki etyczne radcy prawnego. Tajemnica zawodowa. 

3/9 

7. 
22.02.2016 

(PN) 

14.00 
(3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Jolanta Góra 

Sporządzanie umów spółek 
handlowych oraz dokumentów 
niezbędnych do zarejestrowania 

spółek  
(ĆWICZENIE NR 1)  

23.02.2016 
(WT) 

14.00 
 (3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Jolanta Góra 

Sporządzanie umów spółek 
handlowych oraz dokumentów 
niezbędnych do zarejestrowania 

spółek  
(ĆWICZENIE NR 1) 

3/27 

16.30 
(3h) 

Etyka radcy prawnego  
– r. pr. Błażej Baumgart 

Rozwiązywanie kazusów z zakresu 
zasad wykonywania zawodu i zasad 
etyki radcy prawnego. 

16.30 
(3h) 

Etyka radcy prawnego  
– r. pr. Błażej Baumgart 

Rozwiązywanie kazusów z zakresu 
zasad wykonywania zawodu i zasad 
etyki radcy prawnego. 

3/6 

8. 
03.03.2016 

(CZW) 

14.00 
(3h) 

Prawo spółek handlowych – r. pr. Jolanta Góra 
Reprezentacja oraz prowadzenie spraw spółek osobowych i kapitałowych (WYKŁAD NR 2) 

6/18 

16.30 
(3h) 

Etyka radcy prawnego – r. pr. Błażej Baumgart 
Kodeks Etyki Radcy Prawnego - część 2. Zajęcia niedopuszczalne oraz konflikt interesów. Informowanie 
o wykonywaniu zawodu i pozyskiwanie klientów. Wynagrodzenie radcy prawnego oraz środki klienta. 
Wolność słowa i pisma. 

6/9 

9. 
07.03.2016 

(PN) 

14.00 
(3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Jolanta Góra 

Sporządzanie umów spółek 
handlowych oraz dokumentów 
niezbędnych do zarejestrowania 

spółek  
(ĆWICZENIE NR 2) 

08.03.2016 
(WT) 

12.30 
(4h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Jolanta Góra 

Sporządzanie umów spółek 
handlowych oraz dokumentów 
niezbędnych do zarejestrowania 

spółek  
(ĆWICZENIE NR 2) 

6/27 

16.30 
(3h) 

Etyka radcy prawnego  
– r. pr. Błażej Baumgart 

Rozwiązywanie kazusów z zakresu 
zasad wykonywania zawodu i zasad 
etyki radcy prawnego. 

16.00 
(3h) 

Etyka radcy prawnego  
– r. pr. Błażej Baumgart 

Rozwiązywanie kazusów z zakresu 
zasad wykonywania zawodu i zasad 
etyki radcy prawnego. 

6/6 
ćwiczenia zasady 

etyki radcy 
prawnego 

10. 
17.03.2016 

(CZW) 
14.00 
(3h) 

Prawo spółek handlowych – r. pr. Daniel Dąbrowski 
Podejmowanie i zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych (WYKŁAD NR 3) 

9/18 



16.30 
(3h) 

Prawo spółek handlowych – r. pr. Jolanta Góra 
Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego (WYKŁAD NR 4) 

12/18 

11. 
24.03.2016 

(CZW) 

12.45 
(4h) 

Prawo karne – SSR Radosław Bielecki 
Charakterystyka poszczególnych przestępstw. Zastosowanie przepisów części szczególnej Kodeksu 
karnego w praktyce – analiza treści wyroków sądowych. 

16/24 

16.00 
(4h) 

Postępowanie karne – SSR Marek Dalidowicz 
Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. 

16/24 

12. 
31.03.2016 

(CZW) 

12.45 
(4h) 

Prawo wykroczeń – SSR Rafał Pietrzak 
Część ogólna kodeksu wykroczeń z uwzględnieniem odmienności od prawa karnego.  
Część szczególna kodeksu wykroczeń - wykroczenia drogowe i przeciwko mieniu i in.  

20/24 

16.00 
(4h) 

Prawo karne skarbowe – SSR Małgorzata Szacoń 
24/24 

wykłady k.k. 

13. 
 

06.04.2016 
(ŚR) 

14.00 
(3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Jolanta Góra 

Sporządzanie opinii prawnych, 
dokumentów, uchwał i środków 
prawnych z zakresu prowadzenia 

spraw i reprezentacji spółek 
handlowych 

(ĆWICZENIE NR 3) 

07.04.2016 
(CZW) 

14.00 
(3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Jolanta Góra 

Sporządzanie opinii prawnych, 
dokumentów, uchwał i środków 
prawnych z zakresu prowadzenia 

spraw i reprezentacji spółek 
handlowych 

(ĆWICZENIE NR 3) 

9/27 

16.30 
(3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Daniel Dąbrowski 

Sporządzanie dokumentów 
związanych ze zwoływaniem 

zgromadzeń wspólników (walnych 
zgromadzeń akcjonariuszy), opinii 

prawnych oraz pozwów w 
sprawach o stwierdzenie 

nieważności i uchylenie uchwał 
zgromadzeń spółek kapitałowych 

(ĆWICZENIE NR 4) 

16.30 
(3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Daniel Dąbrowski 

Sporządzanie dokumentów 
związanych ze zwoływaniem 

zgromadzeń wspólników (walnych 
zgromadzeń akcjonariuszy), opinii 

prawnych oraz pozwów w 
sprawach o stwierdzenie 

nieważności i uchylenie uchwał 
zgromadzeń spółek kapitałowych 

(ĆWICZENIE NR 4) 

12/27 

14. 
14.04.2016 

(CZW) 

13.00 
(3h) 

Prawo spółek handlowych – r. pr. Tomasz Parus 
Odpowiedzialność cywilnoprawna wspólników i członków organów w spółkach osobowych i 

kapitałowych, w tym odpowiedzialność za zobowiązania spółek (WYKŁAD NR 5) 
15/18 

15.30 
(3h) 

Prawo upadłościowe i naprawcze – SSR Jarosław Łazarski 
Źródła prawa upadłościowego. Pojęcie i rodzaje postępowania upadłościowego. Zdolność upadłościowa.  

Podstawy (przesłanki) ogłoszenia upadłości. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 
Obowiązek złożenia wniosku i odpowiedzialność za niezłożenie wniosku.     

3/6 

15. 
18.04.2015 

(PN) 
14.00 
(3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Daniel Dąbrowski 

Sporządzanie dokumentów 
związanych ze zwoływaniem 

zgromadzeń wspólników (walnych 

19.04.2015 
(WT) 

14.00 
(3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Daniel Dąbrowski 

Sporządzanie dokumentów 
związanych ze zwoływaniem 

zgromadzeń wspólników (walnych 

15/27 



zgromadzeń akcjonariuszy), opinii 
prawnych oraz pozwów w 
sprawach o stwierdzenie 

nieważności i uchylenie uchwał 
zgromadzeń spółek kapitałowych 

(ĆWICZENIE NR 5) 

zgromadzeń akcjonariuszy), opinii 
prawnych oraz pozwów w 
sprawach o stwierdzenie 

nieważności i uchylenie uchwał 
zgromadzeń spółek kapitałowych 

(ĆWICZENIE NR 5) 

16.30 
(3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Jolanta Góra 

Sporządzanie uchwał dotyczących 
podwyższania i obniżania kapitału 
zakładowego oraz dokumentów 

niezbędnych do rejestracji 
podwyższania/obniżania kapitału 

zakładowego  
(ĆWICZENIE NR 6) 

16.30 
(3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Jolanta Góra 

Sporządzanie uchwał dotyczących 
podwyższania i obniżania kapitału 
zakładowego oraz dokumentów 

niezbędnych do rejestracji 
podwyższania/obniżania kapitału 

zakładowego  
(ĆWICZENIE NR 6) 

18/27 

16. 
25.04.2016 

(PN) 

13.00 
(3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Tomasz Parus 
Sporządzanie pozwów, 

odpowiedzi na pozew oraz 
opinii prawnych w sprawach 

dotyczących odpowiedzialności 
wspólników spółek osobowych 

i członków zarządów spółek 
kapitałowych za zobowiązania 

tych spółek oraz 
odpowiedzialności członków 

organów spółek handlowych za 
szkody wyrządzone spółkom 

(ĆWICZENIE NR 7) 

26.04.2016 
(WT) 

13.00 
(3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Tomasz Parus 
Sporządzanie pozwów, 

odpowiedzi na pozew oraz 
opinii prawnych w sprawach 

dotyczących odpowiedzialności 
wspólników spółek osobowych 

i członków zarządów spółek 
kapitałowych za zobowiązania 

tych spółek oraz 
odpowiedzialności członków 

organów spółek handlowych za 
szkody wyrządzone spółkom 

(ĆWICZENIE NR 7) 

21/27 

15.30 
(3h) 

Postępowanie w sprawach  
o wykroczenia  

– SSR Rafał Pietrzak 
Postępowanie pierwszoinstancyjne  
z uwzględnieniem odmienności od 

procedury karnej. Postepowanie 
nakazowe i mandatowe, przepisy 

wykonawcze. 

15.30 
(3h) 

Postępowanie w sprawach  
o wykroczenia  

– SSR Rafał Pietrzak 
Postępowanie pierwszoinstancyjne  
z uwzględnieniem odmienności od 

procedury karnej. Postepowanie 
nakazowe i mandatowe, przepisy 

wykonawcze. 

16/27 

17. 
05.05.2016 

(CZW) 

12.45 
(4h) 

Postępowanie karne – SSR Marek Dalidowicz 
Postępowanie odwoławcze. Apelacja i zażalenie. 

20/24 

16.00 
(3h) 

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego – r. pr. Błażej Baumgart 
Kodeks Etyki Radcy Prawnego - część 3. Wspólne wykonywanie zawodu. Świadczenie pomocy prawnej na 
rzecz osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej. Stosunki z klientem. Stosunek do sądów i 
urzędów. Stosunki pomiędzy radcami prawnymi. Stosunki z samorządem. 

9/9 
wykłady zasady 

etyki radcy 
prawnego  



18. 
12.05.2016 

(CZW) 
15.00 
(4h) 

Postępowanie karne – SSR Marek Dalidowicz 
Kasacja. Wznowienie postępowania. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie 
wolności. Koszty procesu karnego.     

24/24 
wykłady k.p.k. 

19. 
19.05.2016 

(CZW) 

14.00 
 (3h) 

Prawo spółek handlowych – r. pr. Tomasz Parus 
Likwidacja, rozwiązanie i transformacje spółek handlowych (WYKŁAD NR 6) 

18/18 
wykłady k.s.h. 

16.30 
(3h) 

Prawo upadłościowe i naprawcze – SSR Jarosław Łazarski 
Skutki ogłoszenia upadłości w zakresie zarządu i rozporządzania majątkiem upadłego. Materialnoprawne 
skutki ogłoszenia upadłości. Zadania syndyka, zarządcy masy upadłości i nadzorcy sądowego oraz ich 
status prawny. Doręczenia i środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym.   

6/6 
wykłady prawo 
upadłościowe i 

naprawcze 

 
20. 

 
 

23.05.2016 
(PN) 

12.30 
(4h) 

Postępowanie karne  
– SSR Radosław Bielecki 

Wprowadzenie – pojęcie pisma 
procesowego, wymaganiaformalne, 
skutki ich niezachowania (art. 116 
kpk, art. 118 – 121 kpk) 
2Wniosek o przywrócenie terminu 
(art. 126 - 127 kpk) – organ, do 
którego wniosek należy skierować, 
obowiązek równoczesnego 
dopełnienia niewykonanej 
czynności, zażalenie na odmowę 
przywrócenia terminu, 
wstrzymanie wykonania orzeczenia 
do czasu rozpoznania wniosku o 
przywrócenie terminu. 
Wniosek dowodowy (art. 169 kpk) 
– oznaczenie dowodu, 
okoliczności, które mają być 
udowodnione, sposób przepro-
wadzenia dowodu, uzasadnienie 
wniosku, skutki uwzględnienia i 
nieuwzględnienia wniosku 
dowodowego, 
Omówienie zmian w zakresie 
postępowania dowodowego 
obowiązujących od 01.07.2015 r. 
Wniosek o orzeczenie obowiązku 
naprawienia szkody w trybie art. 46 
§ 1 kk (art. 49a kpk) – osoby 
uprawnione, termin do złożenia 
wniosku i skutki jego 
niedochowania, zakres roszczeń; 
inne przypadki orzekania o 
obowiązku naprawienia szkody – 
art. 67 § 3 kk, art. 72 § 2 kk 
Omówienie przykładowych pism 
procesowych z zakresu objętego 

24.05.2016 
(WT) 

12.30 
 (4h) 

Postępowanie karne  
– SSR Radosław Bielecki 

Wprowadzenie – pojęcie pisma 
procesowego, wymaganiaformalne, 
skutki ich niezachowania (art. 116 
kpk, art. 118 – 121 kpk) 
2Wniosek o przywrócenie terminu 
(art. 126 - 127 kpk) – organ, do 
którego wniosek należy skierować, 
obowiązek równoczesnego 
dopełnienia niewykonanej 
czynności, zażalenie na odmowę 
przywrócenia terminu, 
wstrzymanie wykonania orzeczenia 
do czasu rozpoznania wniosku o 
przywrócenie terminu. 
Wniosek dowodowy (art. 169 kpk) 
– oznaczenie dowodu, 
okoliczności, które mają być 
udowodnione, sposób przepro-
wadzenia dowodu, uzasadnienie 
wniosku, skutki uwzględnienia i 
nieuwzględnienia wniosku 
dowodowego, 
Omówienie zmian w zakresie 
postępowania dowodowego 
obowiązujących od 01.07.2015 r. 
Wniosek o orzeczenie obowiązku 
naprawienia szkody w trybie art. 46 
§ 1 kk (art. 49a kpk) – osoby 
uprawnione, termin do złożenia 
wniosku i skutki jego 
niedochowania, zakres roszczeń; 
inne przypadki orzekania o 
obowiązku naprawienia szkody – 
art. 67 § 3 kk, art. 72 § 2 kk 
Omówienie przykładowych pism 
procesowych z zakresu objętego 

20/27 



zajęciami. zajęciami. 

15.45 
(3h) 

Prawo upadłościowe i 
naprawcze  

– r. pr. Marcin Filipowicz 

15.45 
 (3h) 

Prawo upadłościowe i 
naprawcze  

– r. pr. Marcin Filipowicz 
3/12 

21. 
!!!! 

01.06.2016 
(ŚR) 

12.30 
 (4h) 

Postępowanie karne  
– SSR Marek Dalidowicz 

Apelacja karna – aspekty 
praktyczne 

02.06.2016 
(CZW) 

12.30 
 (4h) 

Postępowanie karne  
– SSR Marek Dalidowicz 

Apelacja karna – aspekty 
praktyczne 

24/27 

15.45 
 (3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Tomasz Parus 

Sporządzanie uchwał i środków 
prawnych z zakresu 

rozwiązywania  
i likwidacji spółek handlowych 

 (ĆWICZENIE NR 8) 

15.45 
 (3h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Tomasz Parus 

Sporządzanie uchwał i środków 
prawnych z zakresu 

rozwiązywania  
i likwidacji spółek handlowych 

 (ĆWICZENIE NR 8) 

24/27 

22. 
!!!! 

 

08.06.2016 
(ŚR) 

14.00 
(3h) 

Prawo upadłościowe i 
naprawcze  

– r. pr. Marcin Filipowicz 

09.06.2015 
(CZW) 

14.00 
(3h) 

Prawo upadłościowe i 
naprawcze  

– r. pr. Marcin Filipowicz 
6/12 

16.30 
(4h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Tomasz Parus 

Sporządzanie dokumentów i 
wniosków w sprawach 

przekształceń, połączeń i 
podziałów spółek 

 (ĆWICZENIE NR 9) 

16.30 
(4 h) 

Prawo spółek handlowych  
– r. pr. Tomasz Parus 

Sporządzanie dokumentów i 
wniosków w sprawach 

przekształceń, połączeń i 
podziałów spółek 

 (ĆWICZENIE NR 9) 

27/27 
ćwiczenia k.s.h. 

23. 
13.06.2016 

(PN) 

13.00 
(3h) 

Prawo upadłościowe i 
naprawcze  

– r. pr. Marcin Filipowicz 

14.06.2016 
(WT) 

13.00 
(3h) 

Prawo upadłościowe i 
naprawcze  

– r. pr. Marcin Filipowicz 
9/12 

15.30 
(4h) 

Prawo gospodarcze 
Krajowy Rejestr Sądowy 
- ref. Joanna Kępińska-

Polińska 
Istota Krajowego Rejestru 

Sądowego (definicja, funkcje, 
geneza). Budowa Krajowego 

Rejestru Sądowego (trójdzielność, 
zakres podmiotowy, systematyka 

danych). Regulacje prawne (prawo 
formalne i materialne, kolejność 

stoso-wania przepisów 
proceduralnych wg Łukasza 
Zamojskiego Komentarz). 
Sporządzanie wniosków 

15.30 
(4h) 

Prawo gospodarcze 
Krajowy Rejestr Sądowy 
- ref. Joanna Kępińska-

Polińska 
Istota Krajowego Rejestru 

Sądowego (definicja, funkcje, 
geneza). Budowa Krajowego 

Rejestru Sądowego (trójdzielność, 
zakres podmiotowy, systematyka 

danych). Regulacje prawne (prawo 
formalne i materialne, kolejność 

stoso-wania przepisów 
proceduralnych wg Łukasza 
Zamojskiego Komentarz). 
Sporządzanie wniosków 

4/36 



rejestrowych: wniosek o wpis do 
rejestru przedsiębio-rców, do 

rejestru stowarzyszeń, wniosek 
dotyczący wpisu wzmianki o 

złożeniu rocznego SF. 

rejestrowych: wniosek o wpis do 
rejestru przedsiębio-rców, do 

rejestru stowarzyszeń, wniosek 
dotyczący wpisu wzmianki o 

złożeniu  
rocznego SF. 

24. 
!!!! 

22.06.2016 
(ŚR) 

14.00 
(3h) 

Postępowanie karne 
- SSR Radosław Bielecki 

Wniosek o wyłączenie sędziego 
(art. 40 – 42 kpk) – okoliczności 
uzasadniające wniosek, termin 
złożenia wniosku. 
Zażalenie na postanowienie o 
odmowie wszczęcia i umorzenie 
postępowania przygotowawczego, 
zażalenie na bezczynność organu 
(art. 306 kpk) – pojęcie 
pokrzywdzonego, organ, do 
którego należy wnieść zażalenie. 
Omówienie zmian w zakresie 
postępowania przed Sądem I i II 
instancji obowiązujących od 
01.07.2015 r. 
Omówienie przykładowych pism 
procesowych z zakresu objętego 
zajęciami. 

23.06.2016 
(CZW) 

14.00 
(3h) 

Postępowanie karne 
- SSR Radosław Bielecki 

Wniosek o wyłączenie sędziego 
(art. 40 – 42 kpk) – okoliczności 
uzasadniające wniosek, termin 
złożenia wniosku. 
Zażalenie na postanowienie o 
odmowie wszczęcia i umorzenie 
postępowania przygotowawczego, 
zażalenie na bezczynność organu 
(art. 306 kpk) – pojęcie 
pokrzywdzonego, organ, do 
którego należy wnieść zażalenie. 
Omówienie zmian w zakresie 
postępowania przed Sądem I i II 
instancji obowiązujących od 
01.07.2015 r. 
Omówienie przykładowych pism 
procesowych z zakresu objętego 
zajęciami. 

REZERWA  
3/3 

16.30 
(3h) 

Postępowanie karne 
skarbowe 

- SSR Małgorzata Szacoń 

16.30 
(3h) 

Postępowanie karne 
skarbowe 

- SSR Małgorzata Szacoń 

27/27 
ćwiczenia k.p.k. 

25. 
29.06.2016 

(ŚR) 

14.00 
(3h) 

Prawo upadłościowe i 
naprawcze  

– r. pr. Marcin Filipowicz 

30.06.2016 
(CZW) 

14.00 
(3h) 

Prawo upadłościowe i 
naprawcze  

– r. pr. Marcin Filipowicz 

12/12 
ćwiczenia  

Prawo 
upadłościowe  
i naprawcze  

16.30 
(3h) 

Prawo gospodarcze 
Prawo własności 

przemysłowej 
– r. pr. Rafał Malujda 

Źródła prawa krajowego, 
regionalnego i międzynarodowego. 
Przedmioty praw: wynalazki, wzory 
użytkowe, wzory przemysłowe, 
znaki towarowe. Podstawowe 
zagadnienia związane z 
uzyskiwaniem ochrony. Kumulacja  
i rodzaje roszczeń. Prawo umów  
z zakresu prawa własności 

16.30 
(3h) 

Prawo gospodarcze 
Prawo własności 

przemysłowej 
– r. pr. Rafał Malujda 

Źródła prawa krajowego, 
regionalnego i międzynarodowego. 
Przedmioty praw: wynalazki, wzory 
użytkowe, wzory przemysłowe, 
znaki towarowe. Podstawowe 
zagadnienia związane z 
uzyskiwaniem ochrony. Kumulacja  
i rodzaje roszczeń. Prawo umów  
z zakresu prawa własności 

7/36 



przemysłowej.  
Aplikanci powinny posiadać tekst 
ustawy prawo własności 
przemysłowej i prawo autorskie 
oraz zapoznać się przede 
wszystkim z rozdziałami 
dotyczącymi umów z zakresu 
prawa własności przemysłowej i 
prawa autorskiego. 

przemysłowej.  
Aplikanci powinny posiadać tekst 
ustawy prawo własności 
przemysłowej i prawo autorskie 
oraz zapoznać się przede 
wszystkim z rozdziałami 
dotyczącymi umów z zakresu 
prawa własności przemysłowej i 
prawa autorskiego. 

26. 
07.07.2016 

(CZW) 

13.00 
(2h) 

Prawo gospodarcze – r. pr. Tomasz Parus 
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej                                                                                                                                                                                                                                                                               

2/24 

14.45 
(3h) 

Prawo gospodarcze 
Prawo spółdzielcze – r. pr. Izabela Piskor 

Omówienie podmiotowości prawnej spółdzielni. Powstanie spółdzielni, rejestracja w KRS, ogłoszenia w 
MSiG, Monitor Spółdzielczy. Statut spółdzielni, uchwalanie zmian, ogłoszenie w publikatorach. 
Członkostwo  
w spółdzielni: powstanie członkostwa (deklaracja i jej charakter prawny), ustanie członkostwa 
(rozróżnienie ustania członkostwa wskutek wykluczenia, wykreślenia, skreślenia, wypowiedzenie 
członkostwa), wnoszenie wpisowego i wkładów i dochodzenie należności z tego tytułu na drodze 
postepowania sądowego, organy spółdzielni: walne zgromadzenie (kompetencje, glosowanie, reprezentacja 
członka na walnym zgromadzeniu, pełnomocnik, udział tzw. eksperta), zarząd (reprezentacja), rada 
nadzorcza (kompetencje, skład, kadencyjność). Problematyka uchwał podejmowanych przez walne 
zgromadzenie i możliwości ich zaskarżania. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. 

5/24 

27. 
14.07.2016 

(CZW) 

14.00 
(2h) 

Prawo gospodarcze – r. pr. Magdalena Ługiewicz 
Pomoc publiczna.  

1. Źródła prawa pomocy publicznej. 2. Pojęcie pomocy publicznej. 3. Rodzaje pomocy publicznej:  
a) pomoc sektorowa, b) pomoc regionalna, c) pomoc horyzontalna. 4. Wyłączenia grupowe i pomoc de 
minimis. 5. Postępowanie notyfikacyjne. 6. Postępowanie w sprawach pomocy przyznanej niezgodnie z 
zasadami wspólnego rynku oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. 

7/24 

15.45 
(3h)  

Prawo gospodarcze – Wanda Rzeźnicka-Miluch  
Przewodnicząca Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie   

Ochrona praw konsumentów. 
10/24 

 
KOLOKWIUM  Z PRAWA KARNEGO, POSTĘPOWANIA KARNEGO, PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO, POSTĘPOWANIA 

KARNOSKARBOWEGO, KODEKSU WYKROCZEŃ, POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA 
 Kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu 
aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego. 
 
Dokładny termin ww. kolokwium wyznaczony zostanie przez Prezydium Rady OIRP w Szczecinie, które poda je do wiadomości aplikantów  

w sposób przyjęty w Izbie (na stronie internetowej), nie później niż na 45 dni przed wyznaczonym terminem (§29 Regulaminu odbywania 

aplikacji radcowskiej) 
 

 

PRZERWA WAKACYJNA 
 



 
28.  

01.09.2016 
(CZW) 

14.00 
(3h) 

Prawo gospodarcze – r. pr. Joanna Jarosz 
Zamówienia publiczne. 

Podstawowe pojęcia : zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy PZP. Specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia jako podstawowy dokument w zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy, wzoru umowy. Podstawowe informacje o środkach 
ochrony prawnej. 

13/24 

16.30 
(3h) 

Prawo gospodarcze – r. pr. Andrzej Oryl 
Prawo autorskie. 

Podstawowe pojęcia. Powstanie praw autorskich. Czas trwania autorskich praw majątkowych i osobistych. 
Dozwolony użytek i jego zasady. Przejście autorskich praw majątkowych. Rodzaje umów o przejście praw 
autorskich oraz ich najważniejsze elementy. Ochrona praw autorskich i skutki ich naruszenia.  

16/24 

29. 
05.09.2016 

(PN) 

12.30 
(4h) 

Prawo gospodarcze 
Prawo ubezpieczeń  

– r. pr. Mariusz Kowalewski 
Podstawowe zagadnienia prawa 
ubezpieczeń majątkowych; umowa 
ubezpieczenia rodzaje regresów 
przysługujących ubezpieczonemu, 
ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej.  

06.09.2016 
(WT) 

12.30 
(4h) 

Prawo gospodarcze 
Prawo ubezpieczeń  

– r. pr. Mariusz Kowalewski 
Podstawowe zagadnienia prawa 
ubezpieczeń majątkowych; umowa 
ubezpieczenia rodzaje regresów 
przysługujących ubezpieczonemu, 
ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej. 

11/36 

15.45 
(4h) 

Prawo gospodarcze 
Zastaw rejestrowy  
– SSR Rafał Lila 

Omówienie kwestii prawa 
materialnego dotyczących zawarcia 
umowy o usta-nowienie zastawu 
rejestrowego (na podstawie 
projektów umów opraco-wanych 
przez aplikantów przed zajęciami).  
Omówienie kwestii prawa 
procesowego dotyczących 
opracowania wniosków o wpis 
zastawu do rejestru zastawów  
(w trakcie zajęć aplikanci 
sporządzają projekty wniosków o 
wpis do rejestru zastawów. 
Podstawę opracowania będą 
stanowiły sporządzone projekty 
umów, które uprzednio zostaną 
zweryfikowane w trakcie ćwiczeń). 

15.45 
(4h) 

Prawo gospodarcze 
Zastaw rejestrowy  
– SSR Rafał Lila 

Omówienie kwestii prawa 
materialnego dotyczących zawarcia 
umowy o usta-nowienie zastawu 
rejestrowego (na podstawie 
projektów umów opraco-wanych 
przez aplikantów przed zajęciami).  
Omówienie kwestii prawa 
procesowego dotyczących 
opracowania wniosków o wpis 
zastawu do rejestru zastawów  
(w trakcie zajęć aplikanci 
sporządzają projekty wniosków o 
wpis do rejestru zastawów. 
Podstawę opracowania będą 
stanowiły sporządzone projekty 
umów, które uprzednio zostaną 
zweryfikowane w trakcie ćwiczeń). 

15/36 

30. 
12.09.2016 

(PN) 
12.30 
(4h) 

Prawo gospodarcze 
Prawo ubezpieczeń  

– r. pr. Mariusz Kowalewski 
Omówienie kazusu opartego na 
aktach sprawy sądowej dotyczącej 
ubezpieczeń majątkowych.  

13.09.2016 
(WT) 

12.30 
(4h) 

Prawo gospodarcze 
Prawo ubezpieczeń  

– r. pr. Mariusz Kowalewski 
Omówienie kazusu opartego na 
aktach sprawy sądowej dotyczącej 
ubezpieczeń majątkowych.  

19/36 



15.45 
(4h) 

Prawo gospodarcze 
Zamówienia publiczne  
– r. pr. Joanna Jarosz 

Opracowanie projektu odwołania 
do Prezesa KIO na podstawie 

przedstawionego kazusu  
i z wykorzystaniem dwóch 

rozporządzeń wykonawczych do 
ustawy PZP. 

15.45 
(4h) 

Prawo gospodarcze 
Zamówienia publiczne  
– r. pr. Joanna Jarosz 

Opracowanie projektu odwołania 
do Prezesa KIO na podstawie 

przedstawionego kazusu  
i z wykorzystaniem dwóch 

rozporządzeń wykonawczych do 
ustawy PZP. 

23/36 

31. 
!!!! 

21.09.2016 
(ŚR) 

14.00 
(4h) 

Prawo rodzinne i opiekuńcze – SSR Małgorzata Frydrykiewicz 
Ustroje majątkowe małżeńskie. 

4/9 

16.30 
(5h) 

Prawo rodzinne i opiekuńcze – SSR Bożena Matuszewska 
Małżeństwo: zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, ustanie małżeństwa/rozwód, 
unieważnienie małżeństwa, ustalenie nieistnienie małżeństwa/separacja.  
Pochodzenie dziecka: ustalenie macierzyństwa, ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, zaprzeczenie 
ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. 

9/9 

32. 
26.09.2016 

(PN) 

14.00 
(3h) 

Prawo rodzinne i opiekuńcze  
– SSR Małgorzata 

Frydrykiewicz 
Zarząd majątkiem wspólnym  

i odpowiedzialność małżonków za 
zobowiązania. 

27.09.2016 
(WT) 

14.00 
(3h) 

Prawo rodzinne i opiekuńcze  
– SSR Małgorzata 

Frydrykiewicz 
Zarząd majątkiem wspólnym  

i odpowiedzialność małżonków za 
zobowiązania. 

3/12 

16.30 
(3h) 

Prawo rodzinne i opiekuńcze  
– SSR Bożena Matuszewska 

Pokrewieństwo: rodzice i 
dzieci/stosunki między rodzicami i 

dziećmi/władza rodzicielska, 
ograniczenie, zawieszenie, 

pozbawienie, ustalenie kontaktów, 
zakaz kontaktów, zakaz osobistej 

styczności, prawa i obowiązki 
rodziców, obowiązek 

alimentacyjny. 

16.30 
(3h) 

Prawo rodzinne i opiekuńcze  
– SSR Bożena Matuszewska 

Pokrewieństwo: rodzice i 
dzieci/stosunki między rodzicami i 

dziećmi/władza rodzicielska, 
ograniczenie, zawieszenie, 

pozbawienie, ustalenie kontaktów, 
zakaz kontaktów, zakaz osobistej 

styczności, prawa i obowiązki 
rodziców, obowiązek 

alimentacyjny. 

6/12 

33. 
06.10.2016 

(CZW) 

14.00 
(3h) 

Prawo gospodarcze 
Konwencja CMR – r. pr. dr hab. Krzysztof Wesołowski 

19/24 

16.30 
(2h) 

Prawo gospodarcze 
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – r. pr. Rafał Malujda 

Źródła prawa i miejsce zwalczania nieuczciwej konkurencji w systemie prawa. Ustawa o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (znku). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Prawo 

własności intelektualnej i prawo ochrony konkurencji. Ustawa o prawach konsumenta. Delikty nieuczciwej 
konkurencji (znku). Delikty nieuczciwych praktyk rynkowych. Odpowiedzialność cywilna. 

Odpowiedzialność karna.   

21/24 



18.15 
(3h)  

Prawo gospodarcze – r. pr. dr Dorota Ambrożuk 
Prawo przewozowe. 

24/24 

34. 
10.10.2016 

(PN) 

13.30 
(3h) 

Prawo gospodarcze 
Prawo autorskie  

– r. pr. Andrzej Oryl 
Podstawowe pojęcia. Powstanie 
praw autorskich. Czas trwania 
autorskich praw majątkowych i 
osobistych. Dozwolony użytek i 
jego zasady. Przejście autorskich 
praw majątkowych. Rodzaje umów 
o przejście praw autorskich oraz 
ich najważniejsze elementy. 
Ochrona praw autorskich i skutki 
ich naruszenia. 

11.10.2016 
(WT) 

13.30 
(3h) 

Prawo gospodarcze 
Prawo autorskie  

– r. pr. Andrzej Oryl 
Podstawowe pojęcia. Powstanie 
praw autorskich. Czas trwania 
autorskich praw majątkowych i 
osobistych. Dozwolony użytek i 
jego zasady. Przejście autorskich 
praw majątkowych. Rodzaje umów 
o przejście praw autorskich oraz 
ich najważniejsze elementy. 
Ochrona praw autorskich i skutki 
ich naruszenia. 

26/36 

16.00 
(3h) 

Prawo rodzinne i opiekuńcze  
– SSR Bożena Matuszewska 
Przysposobienie: rodzaje 
przysposobienia 
rozwiązanie przysposobienia.  
Opieka i kuratela: opieka nad 
małoletnim, opieka nad całkowicie 
ubezwłasnowolnionym, 
ustanowienie, nadzór, zwolnienie z 
opieki, ustanie opieki, kuratela 

16.00 
(3h) 

Prawo rodzinne i opiekuńcze  
– SSR Bożena Matuszewska 

Przysposobienie: rodzaje 
przysposobienia 
rozwiązanie przysposobienia.  
Opieka i kuratela: opieka nad 
małoletnim, opieka nad całkowicie 
ubezwłasnowolnionym, 
ustanowienie, nadzór, zwolnienie z 
opieki, ustanie opieki, kuratela 

9/12 

35. 
!!!! 

18.10.2016 
(WT) 

12.30 
(4h) 

Prawo gospodarcze 
Zamówienia publiczne  
– r. pr. Joanna Jarosz 

Opracowanie projektu skargi na 
orzeczenie KIO, na podstawie 

przedstawionego wyroku. 19.10.2016 
(ŚR) 

12.30 
(4h) 

Prawo gospodarcze 
Zamówienia publiczne  
– r. pr. Joanna Jarosz 

Opracowanie projektu skargi na 
orzeczenie KIO, na podstawie 

przedstawionego wyroku. 

30/36 

15.45 
(3h) 

Prawo rodzinne i opiekuńcze  
– SSR Bożena Matuszewska 

Opracowywanie wzorów pism 
procesowych i innych czynności 

związanych z prowadzeniem 
sprawy /gromadzenie dowodów, 

środki odwoławcze/ 

15.45 
(3h) 

Prawo rodzinne i opiekuńcze  
– SSR Bożena Matuszewska 

Opracowywanie wzorów pism 
procesowych i innych czynności 

związanych z prowadzeniem 
sprawy /gromadzenie dowodów, 

środki odwoławcze/ 

12/12 
Ćwiczenia Krio 



36. 
24.10.2016 

(PN) 

13.30 
(3h) 

 

Prawo gospodarcze  
- r. pr. Jolanta Góra 

Przygotowanie do III części 
egzaminu radcowskiego6 

 25.10.2016 
(WT) 

13.30 
(3h) 

 

Prawo gospodarcze  
- r. pr. Jolanta Góra 

Przygotowanie do III części 
egzaminu radcowskiego7 

 
36/36 

Ćwiczenia prawo 
gospodarcze 

15.30 
(3h)  

Prawo gospodarcze  
- r. pr. Izabela Piskor 

Przygotowanie do III części 
egzaminu radcowskiego 

 

15.30 
(3h)  

Prawo gospodarcze  
- r. pr. Izabela Piskor 

Przygotowanie do III części 
egzaminu radcowskiego 

 

37. 
31.10.2016 

(PN) 
14.00 
(3h) 

Prawo rodzinne i opiekuńcze  
– SSR Małgorzata 

Frydrykiewicz 
Podział majątku wspólnego. 

31.10.2016 
(PN) 

16.30 
(3h) 

Prawo rodzinne i opiekuńcze  
– SSR Małgorzata 

Frydrykiewicz 
Podział majątku wspólnego. 

REZERWA 
3/3 

 
KOLOKWIUM  Z PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRAWA GOSPODRCZEGO, PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO 

 Kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z prawa spółek handlowych, jedno pytanie z prawa gospodarczego i jedno pytanie z prawa 
upadłościowego i naprawczego) 
 

KOLOKWIUM Z PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 
Kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu pozwu 
 
Dokładne terminy ww. kolokwiów wyznaczone zostaną przez Prezydium Rady OIRP w Szczecinie, które poda je do wiadomości aplikantów  

w sposób przyjęty w Izbie (na stronie internetowej), nie później niż na 45 dni przed wyznaczonym terminem (§29 Regulaminu odbywania 

aplikacji radcowskiej). 

 
PRAKTYKI 
Praktyki obejmują 40 jednodniowych zajęć w roku szkoleniowym, z tym że co najmniej 24 zajęcia w trakcie II roku aplikacji powinny zostać przeprowadzone  
w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów. Praktyki odbywane być mogą także w biurach prawnych 
przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej. W ramach praktyk patroni lub 
opiekunowie praktyk powinni zapewnić aplikantom udział w co najmniej 3 rozprawach.  
 

 

                                                      
6 Zgodnie z programem II roku aplikacji, od 01.01.2015 r. z minimalnego wymiaru ćwiczeń (36 jednostek godzinowych), 6 jednostek godzinowych przeznaczonych jest na 
przygotowanie i praktyczne nauczanie zadań z III części egzaminu radcowskiego. Zgodnie z art. 364 ust. 7 ustawy o radcach prawnych, trzecia część egzaminu radcowskiego 
obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania,  
że brak jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. 
7 Zgodnie z programem II roku aplikacji, od 01.01.2015 r. z minimalnego wymiaru ćwiczeń (36 jednostek godzinowych), 6 jednostek godzinowych przeznaczonych jest na 
przygotowanie i praktyczne nauczanie zadań z III części egzaminu radcowskiego. Zgodnie z art. 364 ust. 7 ustawy o radcach prawnych, trzecia część egzaminu radcowskiego 
obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania,  
że brak jest podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. 



Lista osób prowadzących zajęcia dla aplikantów radcowskich II roku, w roku szkoleniowym 2016: 
 

1) SSR Bożena Matuszewska 
2) SSR Małgorzata Frydrykiewicz 
3) SSR Marek Dalidowicz 
4) SSR Jarosław Łazarski 
5) SSR Radosław Bielecki 
6) SSR Rafał Lila 
7) SSR Rafał Pietrzak 
8) SSR Małgorzata Szacoń  
9) prokurator Jakub Muskała 
10) ref. Joanna Kępińska-Polińska 
11) r. pr. Jolanta Góra 
12) r. pr. Joanna Jarosz 
13) r. pr. Izabela Piskor 

14) r. pr. dr Daniel Dąbrowski 
15) r. pr. Tomasz Parus 
16) r. pr. Rafał Malujda 
17) r. pr. Andrzej Oryl 
18) r. pr. dr hab. Krzysztof Wesołowski 
19) r. pr. Mariusz Kowalewski 
20) r. pr. Magdalena Ługiewicz 
21) r. pr. Marcin Filipowicz 
22) r. pr. Błażej Baumgart 
23) r. pr. dr Dorota Ambrożuk 
24) Wanda Rzeźnicka-Miluch - Przewodnicząca Stałego Polubownego Sądu 

Konsumenckiego w Szczecinie   

 


