
 

Załącznik do Uchwały Nr 955/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 III roku, na rok 

szkoleniowy 2016 

 

Plan szkolenia dla III roku aplikacji radcowskiej (2014-2016) 

na rok szkoleniowy 2016 

Miejsce zajęć: ćwiczenia1 - OIRP w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3 
      - TECHNOPARK POMERANIA Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6 

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

 
Podział aplikantów na grupy szkoleniowe: 
 

 
GRUPA  A 

(27 aplikantów) 

Bilicki Paweł, Błachuta Katarzyna, Chlebio Marta, Cieciorko Radosław, Czyż Bartosz, Drobiazgiewicz Artur, Dworakowska Emilia, 
Filipczyk Katarzyna, Gajewski Piotr, Hinc Marlena, Jędrusiak Piotr, Kamińska-Tomaszewicz Magdalena, Karandyszowski Aleksander, 
Kawalerczyk Daria, Kęsy Konrad, Kobiela Aleksandra, Konieczna Diana, Korczak Aleksandra, Kozak Magdalena, Leszczyński Maciej, 
Lewicka Ewa, Łuczyszyn Joanna, Makarewicz Anna, Małecka Izabela, Mazur Olga, Nowak Katarzyna, Nowicki Sebastian,  

 
 

 
GRUPA  B 

(26 aplikantów) 

Pazura Anna, Pecold Damian, Piotrowska Aleksandra, Poppek Małgorzata, Purolczak Seweryn, Chmielewska Justyna, Moleska Agata, 
Rutkowska-Kniaziuk Aleksandra, Sęktas Sylwia, Słowikowska-Wołosewicz Katarzyna, Małecka Magdalena, Straszewska Magdalena, Tański 
Paweł, Tobolewski Artur, Trojecka Marta, Ruśkiewicz Jadwiga, Urban Urszula, Wajda Sebastian, Warakomski Krzysztof, Węgrzyn Karolina, 
Wiciak Piotr, Wilk Agata, Wojewoda Michał, Zacharska Aleksandra, Znamierowska Aleksandra, Sanocka Marta 

 
 

 
 
 
 
 

                                                      
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 III 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 6 godz. Wykład 

15 godz. + 5 godz.4 (rezerwa) Ćwiczenia 

2.  Prawo administracyjne ustrojowe i materialne 18 godz. Wykład 

9 godz. Ćwiczenia 

3.  Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne  18 godz.  Wykład 

33 godz. + 10 godz.5 (rezerwa) Ćwiczenia 

4. Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne  24 godz. Wykład 

15 godz.  Ćwiczenia 

5.  Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka   20 godz. Wykład 

9 godz. Ćwiczenia 

6.  Sztuka prezentacji i przekonywania  - Wykład 

12 godz. Ćwiczenia 

7.  Retoryka, erystyka, etykieta w wykonywaniu zawodu - Wykład 

12 godz. Ćwiczenia 

8.  Marketing usług prawniczych i komunikacja z klientem - Wykład 

9 godz.  Ćwiczenia 

9. Zajęcia z negocjacji i mediacji, zarządzanie konfliktem 9 godz.  Ćwiczenia  

10.  Postępowanie karne (apelacja karna) 7 godz.6 (rezerwa) Ćwiczenia  

11. Postępowanie cywilne (apelacja cywilna) 6 godz.7 (rezerwa) Ćwiczenia  

12. Prawo gospodarcze (konstruowanie umów) 3 godz.8 (rezerwa) Ćwiczenia 

 
 

                                                      
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 §3 pkt 5 uchwały Nr 77/IX/2015 Prezydium Rady OIRP w Szczecinie z dnia 12.11.2015 r., na ćwiczenia z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy 
prawnego przewidziano dodatkowe 5 jednostek godzinowych; 
5 Zgodnie z §3 pkt 3 i 4 uchwały 77/IX/2015 Prezydium Rady OIRP w Szczecinie z dnia 12.11.2015 r., na ćwiczenia z postępowania sądowo-administracyjnego przewidziano 
dodatkowych: 5 jednostek godzinowych (skarga do WSA) oraz 5 jednostek godzinowych (skarga kasacyjna); 
6 Zgodnie z §3 pkt 1 uchwały 77/IX/2015 Prezydium Rady OIRP w Szczecinie z dnia 12.11.2015 r., na ćwiczenia z postępowania karnego (apelacja karna) przewidziano 
dodatkowych 7 jednostek godzinowych; 
7 Zgodnie z §3 pkt 2 uchwały 77/IX/2015 Prezydium Rady OIRP w Szczecinie z dnia 12.11.2015 r., na ćwiczenia z postępowania cywilnego (apelacja cywilna) przewidziano 
dodatkowych 6 jednostek godzinowych. 
8 Zgodnie z §3 pkt 6 uchwały 77/IX/2015 Prezydium Rady OIRP w Szczecinie z dnia 12.11.2015 r., na ćwiczenia z prawa gospodarczego (konstruowanie umów) przewidziano 
dodatkowe 3 jednostki godzinowe. 
 



 

Zgodnie z §3 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 III roku aplikacji radcowskiej rezerwa godzinowa w wymiarze  
31 jednostek godzinowych w formie ćwiczeń rozdysponowana została, w roku szkoleniowym 2016, w następujący sposób: 
1) ćwiczenia z postępowania karnego (apelacja karna) – 7 jednostek godzinowych; 
2) ćwiczenia z postępowania cywilnego (apelacja cywilna) – 6 jednostek godzinowych; 
3) ćwiczenia z postępowania sądowo-administracyjnego (skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego) – 5 jednostek godzinowych; 
4) ćwiczenia z postępowania sądowo-administracyjnego (skarga kasacyjna) – 5 jednostek godzinowych; 
5) ćwiczenia z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego – 5 jednostek godzinowych; 
6)          ćwiczenia z prawa gospodarczego (konstruowanie umów) – 3 jednostki godzinowe. 
 
 

Lp. Grupa A  Grupa B  Ilość godzin 
wykorzystanych 

(w ramach wymiaru 
godzin z programu)  Data 

godz
. 

przedmiot/wykładowca Data godz. przedmiot/wykładowca 

1.  
 

12.01.2016 
(WT) 

13.00 
(4h) 

Prawo administracyjne ustrojowe – Agnieszka Baumgart 
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie – rola i zadanie wojewody, w szczególności jako organu nadzoru nad 
działalnością organów j.s.t. Ustawa o samorządowym kolegium odwoławczym – kolegia jako organy wyższego stopnia. Ustawa o 
samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa – organy j.s.t. i ich kompetencje,  zakres działania 
poszczególnych jednostek, akty prawa miejscowego, status przewodniczącego rady, starosty i marszałka, zakres nadzoru sprawowanego 
na działalnością organów j.s.t. 

4/18 

 
16.15 
(3h) 

Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne 
Rachunkowość – dr Sławomir Mazurek  

Rachunkowość jako system informacyjny. Prawda ekonomiczna a system informacyjny rachunkowości. Źródła prawa bilansowego. 
Nadrzędne zasady rachunkowości. Rachunkowość finansowa , zarządcza, podatkowa. Rodzaje ewidencji zdarzeń gospodarczych. 
Elementy sprawozdania finansowego. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Agresywna i kreatywna rachunkowość, 
manipulacje księgowe. Metodyka pracy biegłego sądowego w zakresie rachunkowości. 

3/24 

2.  

19.01.2016 
(WT) 

13.30 
(3h) 

Prawo administracyjne materialne 
Ochrona środowiska – Ewa Muszyńska 

7/18 

 
16.00 
(4h) 

Prawo administracyjne materialne 
Prawo budowlane – Marta Rodziewicz  

Ustawa Prawo budowlane. Słowniczek użytych w ustawie definicji. Świadectwa charakterystyki energetycznej. Samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Organy administracji architektoniczno – 
budowlanej. Procedury: 1. Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. 2. Pozwolenie na budowę. 3. Rozbiórka.  
4. Zmiana sposobu użytkowania. Budowa i użytkowanie obiektu. Katastrofa budowlana. Przepisy karne. Akty wykonawcze do ustawy 
Prawo budowlane (warunki techniczne). Spec – ustawy związane z realizacją inwestycji Planowane zmiany w ustawie oraz prace na 
Kodeksem Urbanistyczno – Budowlanym. 

11/18 



 

3. 

27.01.2016 
(ŚR) 

13.30 
(3h) 

Prawo administracyjne materialne 
Praktyczne sporządzanie projektów 

aktów prawa miejscowego  
- Agnieszka Baumgart 

Stanowienie aktów prawa miejscowego przez 

poszczególne organy j.s.t. – charakter przepisów 

w nich zawartych, granice ustawowego 

upoważnienia do stanowienia tego rodzaju aktów 

i skutki ich przekroczenia. 

28.01.2016 
(CZW) 

13.30 
(3h) 

Prawo administracyjne materialne 
Praktyczne sporządzanie projektów aktów 

prawa miejscowego  
- Agnieszka Baumgart 

Stanowienie aktów prawa miejscowego przez 
poszczególne organy j.s.t. – charakter przepisów  

w nich zawartych, granice ustawowego 
upoważnienia do stanowienia tego rodzaju aktów i 

skutki ich przekroczenia. 

3/9 

 
16.00 
(3h) 

Prawo administracyjne materialne 
Prawo budowlane  

– Marta Rodziewicz 
Omówienie procedur związanych z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę (na ćwiczenia każdy 
aplikant powinien mieć przygotowany wniosek o 
pozwolenie na budowę).  
Szczegółowe omówienie sposobu wypełnienia 
nowego wzoru wniosku o pozwolenie na budowę 
oraz oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane (na ćwiczenia każdy aplikant powinien 
mieć przygotowane oświadczenie o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością). 

16.00 
(3h) 

Prawo administracyjne materialne 
Prawo budowlane  

– Marta Rodziewicz 
Omówienie procedur związanych z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę (na ćwiczenia każdy 
aplikant powinien mieć przygotowany wniosek o 
pozwolenie na budowę). 
Szczegółowe omówienie sposobu wypełnienia 
nowego wzoru wniosku o pozwolenie na budowę 
oraz oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
(na ćwiczenia każdy aplikant powinien mieć 
przygotowane oświadczenie o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością). 

6/9 

4. 
  

02.02.2016 
(WT) 

13.00 
(4h) 

Postępowanie administracyjne – SNSA Grzegorz Jankowski 
1. Zasady ogólne: legalizm a praworządność, istota dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna.  
2. Wyłączenie pracownika i organu: strona i terminy. 3. Elektroniczna administracja. 4. Wszczęcie postępowania administracyjnego 

4/18 

 
16.15 
(3h) 

Prawo administracyjne materialne  
Drogi publiczne – r. pr. Elżbieta Grzybkowska 

14/18 

5. 

10.02.2016 
(ŚR) 

12.30 
(4h) 

Postępowanie administracyjne  
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Postanowienia w praktyce, m. in. postanowienia 
o: odmowie wszczęcia postępowania, zawieszeniu 
postępowania, odmowie przywrócenia terminu, 

niedopuszczalności odwołania 11.02.2016 
(CZW) 

12.30 
(4h) 

Postępowanie administracyjne  
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Postanowienia w praktyce, m. in. postanowienia o: 
odmowie wszczęcia postępowania, zawieszeniu 
postępowania, odmowie przywrócenia terminu, 

niedopuszczalności odwołania 

4/33 

 
15.45 
(3h) 

Prawo administracyjne materialne 
– r. pr. Joanna Wieromiejczyk 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  

15.45 
(3h) 

Prawo administracyjne materialne 
– r. pr. Joanna Wieromiejczyk 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  

9/9 

ćwiczenia prawo 

administracyjne 

materialne i ustrojowe 



 

6.  
17.02.2016 

(ŚR) 
12.30 
(5h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne 
- r. pr. Magdalena Ługiewicz 
Skarga do sądu administracyjnego 

1. Formalne wymogi skargi. 2. Wartość 
przedmiotu zaskarżenia. Uiszczenie wpisu.  

3. Formułowanie zarzutów. 4. Interes prawny we 
wniesieniu skargi. 5. Żądanie zwrotu kosztów. 6. 

Wnioski dowodowe w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym.  

7. Możliwe rozstrzygnięcia sądu 
administracyjnego. 8. Pisanie skarg w 
przykładowych stanach faktycznych. 

18.02.2016 
(CZW) 

12.30 
(5h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne 
- r. pr. Magdalena Ługiewicz 
Skarga do sądu administracyjnego 

1. Formalne wymogi skargi. 2. Wartość przedmiotu 
zaskarżenia. Uiszczenie wpisu.  

3. Formułowanie zarzutów. 4. Interes prawny we 
wniesieniu skargi. 5. Żądanie zwrotu kosztów.  

6. Wnioski dowodowe w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym.  

7. Możliwe rozstrzygnięcia sądu administracyjnego. 
8. Pisanie skarg w przykładowych stanach 

faktycznych. 

REZERWA 5/10 

(skarga do WSA) 

7.  

24.02.2016 
(ŚR) 

12.30 
(4h) 

Postępowanie administracyjne  
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Decyzje administracyjne.  
Odwołanie od decyzji organu I instancji. 

25.02.2016 
(CZW) 

12.30 
(4h) 

Postępowanie administracyjne  
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Decyzje administracyjne.  
Odwołanie od decyzji organu I instancji. 

8/33 

 
15.45 
(4h) 

Prawo finansowe, prawo podatkowe  
i celne 

Prawo podatkowe 
 – Edward Trzybulski 

Teoria podatku i systemów podatkowych. 
Administracja skarbowa. Ogólne prawo 
podatkowe (materialne i proceduralne). 

Materialne szczegółowe prawo podatkowe 
(podatek dochodowy od osób fizycznych, 

zryczałtowane formy opodatkowania 
przychodów osób fizycznych). 

 
15.45 
(4h) 

Prawo finansowe, prawo podatkowe  
i celne 

Prawo podatkowe 
 – Edward Trzybulski 

Teoria podatku i systemów podatkowych. 
Administracja skarbowa. Ogólne prawo podatkowe 

(materialne i proceduralne). Materialne 
szczegółowe prawo podatkowe (podatek 

dochodowy od osób fizycznych, zryczałtowane 
formy opodatkowania przychodów osób 

fizycznych). 

4/15 

8. 04.03.2016 
(PT!!!) 

9.00 
(6h) 

Prawo Unii Europejskiej – r. pr. dr Aleksander Cieśliński  
Źródła prawa UE i ich praktyczna skuteczność. 

 

6/20 

 

9.  
11.03.2016 

(PT!!!) 
9.00 
(8h) 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka – r. pr. dr Aleksander Cieśliński  
Zasady stosowania i wykładni norm unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszeństwa i skutku bezpośredniego (5h). 

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka (3h). 

14/20 

10. 
18.03.2016 

(PT!!!) 
9.00 
(6h) 

Prawo Unii Europejskiej – r. pr. dr Aleksander Cieśliński 
Obywatelstwo UE oraz prawo rynku wewnętrznego – zasady działalności gospodarczej, podejmowania pracy, inwestycji kapitałowych 

w obrocie trans-granicznym. 

20/20 

Wykłady UE 

11. 
25.03.2016 

(PT!!!) 

9.00 
(4h) 

Prawo Unii Europejskiej – r. pr. dr Aleksander Cieśliński (ćw. grupa A) 
Dopuszczalność i konstrukcja skargi indywidualnej w ramach TSUE. 

Dopuszczalność i konstrukcja pytania prejudycjalnego w ramach TSUE. 

4/9A 

 
12.15 
(4h)  

Prawo Unii Europejskiej – r. pr. dr Aleksander Cieśliński (ćw. grupa B) 
Dopuszczalność i konstrukcja skargi indywidualnej w ramach TSUE. 

Dopuszczalność i konstrukcja pytania prejudycjalnego w ramach TSUE. 

4/9B 

12. 
01.04.2016 

(PT!!!) 
9.00 
(5h) 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - r. pr. dr Aleksander Cieśliński (ćw. grupa A) 
Analiza postępowań w sprawach polskich - studium przypadków - praca na konkretnych orzeczeniach. 

Dopuszczalność i konstrukcja skargi indywidualnej w ramach ETPCz. 

9/9A 

Ćwiczenia UE (A) 



 

 
13.00 
(5h)  

Międzynarodowa ochrona praw człowieka – r. pr. dr Aleksander Cieśliński (ćw. grupa B) 
Analiza postępowań w sprawach polskich - studium przypadków - praca na konkretnych orzeczeniach. 

Dopuszczalność i konstrukcja skargi indywidualnej w ramach ETPCz. 

9/9B 

Ćwiczenia UE (B) 

  13. 

04.04.2016 
(PN) 

13.00 
(4h) 

Postępowanie administracyjne – SNSA Grzegorz Jankowski 
1. Protokoły i adnotacje. 2. Komu udostępniamy akta postępowania. 3. Postępowanie dowodowe 4. Zawieszenie postępowania. 5. 
Decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności administracyjne 6. Postanowienia i odwołania w k.p.a. 

8/18 

 
16.15 
(4h) 

Prawo administracyjne materialne – r. pr. Marek Stawarczyk 
Gospodarka nieruchomościami  

18/18 

Wykłady prawo 

administracyjne 

14.  

12.04.2016 
(WT) 

13.00 
(4h) 

Postępowanie administracyjne – SNSA Grzegorz Jankowski 
Tryby nadzwyczajne w k.p.a.: wznowienie postępowania, zmiana i uchylenie decyzji 154. i 155. w k.p.a., stwierdzenie nieważności 
decyzji 

12/18 

 
16.15 
(3h) 

Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne 
Prawo podatkowe – Edward Trzybulski  

Teoria podatku i systemów podatkowych. Administracja skarbowa. Ogólne prawo podatkowe (materialne i proceduralne). Materialne 
szczegółowe prawo podatkowe (poda tek dochodowy od osób fizycznych, zryczałtowane formy opodatkowania przychodów osób 
fizycznych). 

6/24 

15. 

20.04.2016 
(ŚR) 

12.30 
(4h) 

Postępowanie administracyjne  
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego. 
Rozstrzygnięcia organu w trybie nadzwyczajnym. 

21.04.2016 
(CZW) 

12.30 
(4h) 

Postępowanie administracyjne  
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego. 
Rozstrzygnięcia organu w trybie nadzwyczajnym. 

12/33 

 
15.45 
(4h) 

Prawo finansowe, prawo podatkowe  
i celne 

Prawo podatkowe 
 – Edward Trzybulski 

Teoria podatku i systemów podatkowych. 
Administracja skarbowa. Ogólne prawo 
podatkowe (materialne i proceduralne). 

Materialne szczegółowe prawo podatkowe 
(podatek dochodowy od osób fizycznych, 

zryczałtowane formy opodatkowania 
przychodów osób fizycznych). 

15.45 
(4h) 

Prawo finansowe, prawo podatkowe  
i celne 

Prawo podatkowe 
 – Edward Trzybulski 

Teoria podatku i systemów podatkowych. 
Administracja skarbowa. Ogólne prawo podatkowe 

(materialne i proceduralne). Materialne 
szczegółowe prawo podatkowe (podatek 

dochodowy od osób fizycznych, zryczałtowane 
formy opodatkowania przychodów osób 

fizycznych). 

8/15 

16. 

26.04.2016 
(WT) 

13.30 
(3h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne – SNSA Grzegorz Jankowski  
Skarga do sądu administracyjnego 

15/18 

 
16.00 
(3h) 

Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne 
Prawo podatkowe – r. pr. Robert Goch 

Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem VAT ( art. 5 - art.14 ustawy o podatku od towarów i usług) 

9/24 

17. 
04.05.2016 

(ŚR) 
13.30 
(3h) 

Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne 
Prawo podatkowe – r. pr. Robert Goch 

Ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku VAT - deklaracje podatkowe (art. 19a, art. 29a, art. 41 i art. 86 ustawy  
o podatku od towarów i usług ). 

12/24 



 

 
16.00 
(3h) 

Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne 
Prawo podatkowe – Edward Trzybulski 

Teoria podatku i systemów podatkowych. Administracja skarbowa. Ogólne prawo podatkowe (materialne i proceduralne). Materialne 
szczegółowe prawo podatkowe (podatek dochodowy od osób fizycznych, zryczałtowane formy opodatkowania przychodów osób 
fizycznych). 

15/24 

18. 

09.05.2016 
(PN) 

13.00 
(4h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne  
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Projekt skargi do sądu administracyjnego 

10.05.2016 
(WT) 

13.00 
(4h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne  
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Projekt skargi do sądu administracyjnego 

16/33 

 
16.15 
(4h) 

Prawo finansowe, prawo podatkowe  
i celne 

Prawo podatkowe 
 – r. pr. Robert Goch 

Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od 
podatku VAT ( art. 43 i art. 113 ustawy  

o podatku od towarów i usług ) 

16.15 
(4h) 

Prawo finansowe, prawo podatkowe  
i celne 

Prawo podatkowe 
 – r. pr. Robert Goch 

Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od 
podatku VAT ( art. 43 i art. 113 ustawy  

o podatku od towarów i usług ) 

12/15 

19. 

17.05.2016 
(WT) 

13.30 
(3h) 

Prawo finansowe, prawo podatkowe  
i celne 

Prawo podatkowe 
 – r. pr. Robert Goch 

Przychody i koszty uzyskania przychodów  
z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych - CIT ( art. 9, art. 11, art. 12, art. 15  
i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych) 

18.05.2016 
(ŚR) 

13.30 
(3h) 

Prawo finansowe, prawo podatkowe  
i celne 

Prawo podatkowe 
 – r. pr. Robert Goch 

Przychody i koszty uzyskania przychodów  
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 

- CIT ( art. 9, art. 11, art. 12, art. 15  
i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych) 

15/15 

Ćwiczenia prawo 

podatkowe, finansowe i 

celne 

 
16.00 
(4h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne 
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Projekt skargi kasacyjnej. 
Zarzuty skargi kasacyjnej. 

16.00 
(4h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne  
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Projekt skargi kasacyjnej. 
Zarzuty skargi kasacyjnej. 

20/33 

20. 

24.05.2016 
(CZW) 

13.30 
(3h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne – SNSA Grzegorz Jankowski  
Skarga kasacyjna. 

18/18 

Wykłady k.p.a. i p.p.s.a. 

 
16.00 
(3h) 

Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne 
Prawo celne – r. pr. Krystyna Bodnar 

18/24 

21. 

01.06.2016 
(ŚR) 

13.00 
(3h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne  
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Projekt skargi do sądu administracyjnego 

02.06.2016 
(CZW) 

13.00 
(3h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne  
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Projekt skargi do sądu administracyjnego 

23/33 

 
15.30 
(4h) 

Postępowanie administracyjne 
- r. pr. Alicja Kujawa 

Sporządzanie projektów decyzji organów 
administracji publicznej 

15.30 
(4h) 

Postępowanie administracyjne 
- r. pr. Alicja Kujawa 

Sporządzanie projektów decyzji organów 
administracji publicznej 

 

27/33 

 

 

22. 07.06.2016 13.30 Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne 21/24 



 

(WT) (3h) 
 

Prawo bankowe – r. pr. Andrzej Tyll 
Współczesna bankowość – rys historyczny. Rodzaje banków - forma prawna i ich funkcje. Czynności bankowe. Rachunki bankowe – 
formy i rodzaje. Rozliczenia pieniężne – obrót czekowo – wekslowy. Kredyty – prowizje i opłaty oraz koszty kredytu. Pożyczki 
bankowe. Gwarancje bankowe. Poręczenia. Akredytywy dokumentowe. Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych. Szczególne 
obowiązki i uprawnienia banków. Moc urzędowa dokumentów bankowych i prawne jej konsekwencje.  Tajemnica bankowa i prawne 
możliwości jej zwolnienia. 

 
16.00 
(3h)  

 

Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne 
Finanse publiczne – Dorota Pudło-Żylińska 

I. Główne założenia ustawy o finansach publicznych, II. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych,  
III. Zasady gospodarowania środkami publicznymi w świetle nowych uregulowań prawnych, IV. Dług publiczny i normy 
ostrożnościowe,  V. Budżet państwa, VI. Procedura budżetowa, VII. Planowanie wieloletnie. 

 

24/24 

Wykłady prawo 

podatkowe, finansowe i 

celne 

23. 

15.06.2016 
(ŚR) 

13.00 
(3h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne  
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Projekt skargi kasacyjnej 

16.06.2016 
(CZW) 

 

13.00 
(3h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne  
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Projekt skargi kasacyjnej 
30/33 

 
15.30 
(3h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne  
- r. pr. Magdalena Ługiewicz 
Skarga do sądu administracyjnego. 

1. Formalne wymogi skargi. 2. Wartość 
przedmiotu zaskarżenia. Uiszczenie wpisu.  

3. Formułowanie zarzutów. 4. Interes prawny we 
wniesieniu skargi. 5. Żądanie zwrotu kosztów. 6. 

Wnioski dowodowe  
w postępowaniu sądowoadministracyjnym.  

7. Możliwe rozstrzygnięcia sądu 
administracyjnego. 8. Pisanie skarg  

w przykładowych stanach faktycznych. 

15.30 
(3h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne  
- r. pr. Magdalena Ługiewicz 
Skarga do sądu administracyjnego. 

1. Formalne wymogi skargi. 2. Wartość przedmiotu 
zaskarżenia. Uiszczenie wpisu.  

3. Formułowanie zarzutów. 4. Interes prawny we 
wniesieniu skargi. 5. Żądanie zwrotu kosztów. 6. 

Wnioski dowodowe  
w postępowaniu sądowoadministracyjnym.  

7. Możliwe rozstrzygnięcia sądu administracyjnego. 
8. Pisanie skarg  

w przykładowych stanach faktycznych. 

33/33 
Ćwiczenia k.p.a. i p.p.s.a. 

24. 
22.06.2016 

(ŚR) 
12.30 
(5h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne 
- SNSA Grzegorz Jankowski  

Projekt skargi kasacyjnej. Zarzuty skargi 
kasacyjnej. Uzasadnienie skargi kasacyjnej. 

23.06.2015 
(CZW) 

12.30 
(5h) 

Postępowanie sądowoadministracyjne 
- SNSA Grzegorz Jankowski 

Projekt skargi kasacyjnej. Zarzuty skargi kasacyjnej. 
Uzasadnienie skargi kasacyjnej. 

REZERWA 10/10 
(skarga kasacyjna) 

25. 
28.06.2016 

(WT) 

13.30 
(3h) 

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego 
- r. pr. Błażej Baumgart 

Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych - część 1. Ogólne zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
3/6 

16.00 
(3h) 

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego 
Etyka radcy prawnego - r. pr. Błażej Baumgart 

Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych - część 2. Przebieg postępowania dyscyplinarnego. 

6/6 
Wykłady zasady etyki 

radcy prawnego, zasady 
wykonywania zawodu 

26. 
06.07.2016 

(ŚR) 
12.30 
(6h) 

Sztuka prezentacji i przekonywania 
- r. pr. Rafał Malujda 

Sztuka prezentacji i przekonywania w zawodzie 
radcy prawnego. Argumentacja i erystyka  
w argumentacji prawniczej, granice i etyka 
zawodu radcy prawnego. Stres test. Prezentacja 
informacyjna. Prezentacja perswazyjna. Techniki 
argumentacji. Mowa ciała. Rola głosu. 

07.07.2016 
(CZW) 

12.30 
(6h) 

Sztuka prezentacji i przekonywania 
- r. pr. Rafał Malujda 

Sztuka prezentacji i przekonywania w zawodzie 
radcy prawnego. Argumentacja i erystyka  
w argumentacji prawniczej, granice i etyka zawodu 
radcy prawnego. Stres test. Prezentacja 
informacyjna. Prezentacja perswazyjna. Techniki 
argumentacji. Mowa ciała. Rola głosu. 

6/12 



 

Ćwiczenia: przygotowanie indywidualnych 
/grupowych prezentacji w różnych sytuacjach 

Ćwiczenia: przygotowanie indywidualnych 
/grupowych prezentacji w różnych sytuacjach 

 
KOLOKWIUM  Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO, 

PRAWA FINANSOWEGO I PODATKOWEGO 
Kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej albo 
opinii o niecelowości tego typu skarg. 
 
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 
 

27. 
31.08.2016 

(ŚR) 
12.30 
(6h) 

Retoryka i erystyka  
- dr Anna Kapuścińska  

Prezentacja praktycznych aspektów teorii 
retorycznej i erystycznej w pracy radcy 

prawnego. 

01.09.2016 
(CZW) 

12.30 
(6h) 

Retoryka i erystyka  
- dr Anna Kapuścińska  

Prezentacja praktycznych aspektów teorii 
retorycznej i erystycznej w pracy radcy 

prawnego. 

6/12 

28. 
07.09.2016 

(ŚR) 
12.30 
(6h) 

Marketing usług prawniczych  
i komunikacja z klientem 

- r. pr. Stefan Mazurkiewicz  

08.09.2016 
(CZW) 

12.30 
(6h) 

Marketing usług prawniczych  
i komunikacja z klientem 

- r. pr. Stefan Mazurkiewicz  
6/9 

29. 
14.09.2016 

(ŚR) 
12.30 
(6h) 

Etykieta w wykonywaniu zawodu 
- r. pr. Kinga Przybylska-Charif 

15.09.2016 
(CZW) 

12.30 
(6h) 

Etykieta w wykonywaniu zawodu 
- r. pr. Kinga Przybylska-Charif 

12/12 
Ćwiczenia retoryka, 

erystyka, etykieta 

30. 

21.09.2016 
(ŚR) 

  
13.00 
(3h) 

 

 

Marketing usług prawniczych  
i komunikacja z klientem 

- r. pr. Stefan Mazurkiewicz  

22.09.2016 
(CZW) 

13.00 
(3h) 

Marketing usług prawniczych  
i komunikacja z klientem 

- r. pr. Stefan Mazurkiewicz  

9/9 
Ćwiczenia marketing 
usług prawniczych i 

komunikacja z klientem 

 
15.30 
(4h) 

Zasady wykonywania zawodu radcy 
prawnego, etyka radcy prawnego 

- r. pr. Elżbieta Dąbrowska 
Sporządzanie opinii prawnych  z zakresu zasad 
wykonywania zawodu i zasad etyki radcy 
prawnego w oparciu o akta lub przedstawiony 
stan faktyczny. 

15.30 
(4h) 

Zasady wykonywania zawodu radcy 
prawnego, etyka radcy prawnego 

- r. pr. Elżbieta Dąbrowska 
Sporządzanie opinii prawnych  z zakresu zasad 
wykonywania zawodu i zasad etyki radcy prawnego 
w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny. 

4/15 

31. 
28.09.2016 

(ŚR) 
12.30 
(5h) 

Zasady wykonywania zawodu radcy 
prawnego, etyka radcy prawnego 

- r. pr. Błażej Baumgart 
Sporządzanie opinii prawnych  z zakresu zasad 
wykonywania zawodu i zasad etyki radcy 

29.09.2016 
(CZW) 

12.30 
(5h) 

Zasady wykonywania zawodu radcy 
prawnego, etyka radcy prawnego 

- r. pr. Błażej Baumgart 
Sporządzanie opinii prawnych  z zakresu zasad 
wykonywania zawodu i zasad etyki radcy prawnego 

9/15 



 

prawnego w oparciu o akta lub przedstawiony 
stan faktyczny. 

w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny. 

32. 
05.10.2016 

(ŚR) 
 

12.30 
(5h) 

Negocjacje i mediacja 
- mediator sądowy Zdzisław Kubicki 

06.10.2016 
(CZW) 

12.30 
(5h) 

Negocjacje i mediacja 
- mediator sądowy Zdzisław Kubicki 

5/9 

33. 
12.10.2016 

(ŚR) 
15.30 
(5h) 

Zasady wykonywania zawodu radcy 
prawnego, etyka radcy prawnego 

- r. pr. Elżbieta Dąbrowska  
Sporządzanie opinii prawnych  z zakresu zasad 
wykonywania zawodu i zasad etyki radcy 
prawnego w oparciu o akta lub przedstawiony 
stan faktyczny. 

13.10.2016 
(CZW) 

15.30 
(5h) 

Zasady wykonywania zawodu radcy 
prawnego, etyka radcy prawnego 

- r. pr. Elżbieta Dąbrowska 
Sporządzanie opinii prawnych  z zakresu zasad 
wykonywania zawodu i zasad etyki radcy prawnego 
w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny. 

REZERWA 5/5 

34. 

19.10.2016 
(ŚR) 

12.30 
(6h) 

Sztuka prezentacji i przekonywania 
- r. pr. Rafał Malujda 

Sztuka prezentacji i przekonywania w zawodzie 
radcy prawnego. Argumentacja i erystyka w 
argumentacji prawniczej, granice i etyka zawodu 
radcy prawnego. Stres test. Prezentacja 
informacyjna. Prezentacja perswazyjna. Techniki 
argumentacji. Mowa ciała. Rola głosu. 
Ćwiczenia: przygotowanie indywidualnych 
/grupowych prezentacji w różnych sytuacjach 

20.10.2016 
(CZW) 

12.30 
(6h) 

Sztuka prezentacji i przekonywania 
- r. pr. Rafał Malujda 

Sztuka prezentacji i przekonywania w zawodzie 
radcy prawnego. Argumentacja i erystyka w 
argumentacji prawniczej, granice i etyka zawodu 
radcy prawnego. Stres test. Prezentacja 
informacyjna. Prezentacja perswazyjna. Techniki 
argumentacji. Mowa ciała. Rola głosu. 
Ćwiczenia: przygotowanie indywidualnych 
/grupowych prezentacji w różnych sytuacjach 

12/12 
Ćwiczenia sztuka 

prezentacji i 
przekonywania 

 
17.15 
(4h) 

Zarządzanie konfliktem 
- mediator sądowy Zdzisław Kubicki 

17.15 
(4h) 

Zarządzanie konfliktem 
- mediator sądowy Zdzisław Kubicki 

9/9 
Ćwiczenia z negocjacji i 

mediacji oraz 
zarządzania konfliktem 

34. 

26.10.2016 
(ŚR) 

14.00 
(3h) 

Zasady wykonywania zawodu radcy 
prawnego, etyka radcy prawnego 

- r. pr. Alicja Kujawa 
Przygotowanie i praktyczne nauczanie zadań 

z V części egzaminu radcowskiego9 27.10.2016 
(CZW) 

14.00 
(3h) 

Zasady wykonywania zawodu radcy 
prawnego, etyka radcy prawnego 

- r. pr. Alicja Kujawa 
Przygotowanie i praktyczne nauczanie zadań z 

V części egzaminu radcowskiego 

12/15 

 
16.30 
(3h) 

Zasady wykonywania zawodu radcy 
prawnego, etyka radcy prawnego 

- r. pr. Błażej Baumgart 
Przygotowanie i praktyczne nauczanie zadań 

z V części egzaminu radcowskiego10 

16.30 
(3h) 

Zasady wykonywania zawodu radcy 
prawnego, etyka radcy prawnego 

- r. pr. Błażej Baumgart 
Przygotowanie i praktyczne nauczanie zadań z 

V części egzaminu radcowskiego 

15/15 
Ćwiczenia z zasad 

wykonywania zawodu, 
etyki radcy prawnego  

                                                      
9 Zgodnie z programem III roku aplikacji, od 01.01.2015 r. z minimalnego wymiaru ćwiczeń (15 jednostek godzinowych), 6 jednostek godzinowych przeznaczonych jest na 
przygotowanie i praktyczne nauczanie zadań z V części egzaminu radcowskiego. Zgodnie z art. 364 ust. 8a ustawy o radcach prawnych, piąta część egzaminu radcowskiego obejmuje 
rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny 
opracowane na potrzeby egzaminu.. 
10 Zgodnie z programem III roku aplikacji, od 01.01.2015 r. z minimalnego wymiaru ćwiczeń (15 jednostek godzinowych), 6 jednostek godzinowych przeznaczonych jest na 
przygotowanie i praktyczne nauczanie zadań z V części egzaminu radcowskiego. Zgodnie z art. 364 ust. 8a ustawy o radcach prawnych, piąta część egzaminu radcowskiego obejmuje 



 

 
KOLOKWIUM  Z ZASAD WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGO ORAZ ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA 

SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH 
 Kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z zasad 
funkcjonowania samorządu radców prawnych) 
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). 

35. 
02.11.2016 

(ŚR) 
12.30 
(4h) 

Postępowanie karne 
- SSR Marek Dalidowicz 

Apelacja karna. 

03.11.2016 
(CZW) 

12.30 
(4h) 

Postępowanie karne 
- SSR Marek Dalidowicz 

Apelacja karna. 
REZERWA 4/7 

36. 
09.11.2016 

(ŚR) 

12.30 
(3h) 

Postępowanie karne 
- SSR Radosław Bielecki 

Apelacja karna. 10.11.2016 
(CZW) 

12.30 
(3h) 

Postępowanie karne 
- SSR Radosław Bielecki 

Apelacja karna. 
REZERWA 7/7 

15.00 
(3h) 

Prawo gospodarcze  
- r. pr. Mariusz Kowalewski  

Konstruowanie umów.  

15.00 
(3h) 

Prawo gospodarcze  
- r. pr. Mariusz Kowalewski  

Konstruowanie umów. 
REZERWA 3/3 

37. 
16.11.2016 

(ŚR) 
12.30 
(6h) 

Postępowanie cywilne 
     - SSO Dorota Gamrat-Kubeczak 

Apelacja cywilna. 

17.11.2016 
(CZW) 

12.30 
(6h) 

Postępowanie cywilne 
     - SSO Dorota Gamrat-Kubeczak 

Apelacja cywilna. 
REZERWA 6/6 

 

 
PRAKTYKI 
Praktyki obejmują 40 jednodniowych zajęć w roku szkoleniowym, z tym że co najmniej 24 zajęcia w trakcie III 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny 
opracowane na potrzeby egzaminu.. 
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