
l.p.

Tytuł 

naukowy, 

zawód

Nazwisko Imię Rodzaj zajęć Przedmiot tematyka szczegółowa wykład dzień ćw. A dzień ćw. B dzień od do zegarowe lekcyjne

r.pr. Parus Tomasz wykład  Prawo spółek handlowych 

Reprezentacja oraz prowadzenie spraw spółek osobowych i 

kapitałowych. Odpowiedzialność cywilna wspólników  i członków 

organów w spółkach osobowych i kapitałowych w tym 

odpowiedzialność za zobowiązania spółek. 

08.01.2021 pt. 09:00 10:30 01:30 2 2 / 15

SSR Słodkowska Katarzyna wykład Prawo rodzinne i opiekuńcze

Pochodzenie dziecka: ustanie macierzyństwa, ustanie ojcostwa, 

uznanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, 

ustanie bezskuteczności uznania ojcostwa. Pokrewieństwo i 

powinowactwo.

08.01.2021 pt. 10:45 14:30 03:45 5 5 / 9

r.pr. Góra Jolanta wykład Prawo spółek handlowych 

Tworzenie spółek osobowych i kapitałowych. Działania podejmowane 

przed wpisem spółki handlowej do rejestru. Spółka kapitałowa w 

organizacji . 

15.01.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 15

SSO Łabuń Marzena wykład Prawo rodzinne i opiekuńcze

Ustroje majatkowe małżeńskie, Podział majątku wspólnego, pozew o 

rozwód i separację.

Małżeństwo, prawa i obowiązki małżonków, zawarcie, ustanie 

małżeństwa.

Zarząd majątkiem wspólnym i odpowiedzialność małżonków za długi.

15.01.2021 pt. 10:30 13:30 03:00 4 4 / 9

r.pr. Filipowicz Marcin 
ćwiczenia - 

rezerwa
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 

 prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. praktyczne aspekty, pisanie 

wybranych pism
21.01.2021 czw. 22.01.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 6

r.pr. Filipowicz Marcin ćwiczenia Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 21.01.2021 czw. 22.01.2021 pt. 10:15 11:00 00:45 1 1 / 9

Wykład

FORMA ZAJĘĆ

[1] „Jednostką godzinową zajęć” (w formie wykładów lub ćwiczeń) jest moduł 45-minutowy (§1 ust. 3 pkt 12 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej)

Ilość godzin 

wykorzystanych 

(w ramach 

wymiaru godzin z 

programu)

Prowadzący Zajęcia DATA/ PODZIAŁ NA GRUPY godziny

3.

4.

5.

12 godz.

-

9 godz. + 3godz .[4] (rezerwa)

15 godz.

21 godz.

21 godz.

36 godz.

6 godz.

18 godz.

30 godz. + 1 godz .[3] (rezerwa)

30 godz.

6 godz. 

7. Prawo gospodarcze

6.

8.

Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

Negocjacje oraz reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym
Ćwiczenia

Wykład

Ćwiczenia

Wykład

Wykład

Ćwiczenia

Załącznik do Uchwały Nr 180/XI/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie 

z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rocznego planu szkolenia oraz listy osób 

prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich II roku, na rok szkoleniowy 2021Plan szkolenia dla II roku aplikacji radcowskiej (2021-2023)

na rok szkoleniowy 2021

Podział aplikantów na grupy szkoleniowe:

GRUPA A                                                   

(ok. 25 aplikantów)
Aplikanci – nazwiska od A do M

GRUPA B                                                   

(ok. 25 aplikantów)
Aplikanci – nazwiska od N do Ż

Zgodnie z programem II roku aplikacji, od 01.01.2021 r., obowiązuje następujący wymiar godzinowy z poszczególnych przedmiotów:

1.

MINIMALNY WYMIAR ZAJĘĆ w JEDNOSTKACH 

GODZ.[1]

9 godz.

6 godz.

3 godz.

12 godz. + 2 godz .[2] (rezerwa)
2.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZAJĘĆ APLIKANTA

Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń

Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia 

Prawo spółek handlowych 
Ćwiczenia

Wykład

Ćwiczenia

Wykład

Ćwiczenia

Wykład

Ćwiczenia

Wykład

Ćwiczenia
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r.pr. Sidorowski Jakub ćwiczenia Prawo rodzinne i opiekuńcze 

Wybrane aspekty - przygotowanie pism procesowych dotyczących 

rozwodu, separacji, podziału majatku i ustanowienia rozdzielności 

majątkowej z datą wsteczną.

21.01.2021 czw. 22.01.2021 pt. 11:15 13:30 02:15 3 3 / 12

r.pr. Sidorowski Jakub
ćwiczenia - 

rezerwa
Prawo rodzinne i opiekuńcze 

Wybrane aspekty - przygotowanie pism procesowych dotyczących 

rozwodu, separacji, podziału majatku i ustanowienia rozdzielności 

majątkowej z datą wsteczną.

21.01.2021 czw. 22.01.2021 pt. 13:30 14:15 00:45 1 1 / 6

r.pr. Filipowicz Marcin ćwiczenia Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 
 prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. praktyczne aspekty, pisanie 

wybranych pism
28.01.2021 czw. 29.01.2021 pt. 08:00 11:00 03:00 4 4 / 9

SSR Słodkowska Katarzyna ćwiczenia Prawo rodzinne i opiekuńcze 

Pozwy i wnioski z zakresu władzy rodzicielskiej, kurateli, opieki, 

alimentów, kontaktów z dziećmi.  Czynności związane z 

przygotowaniem i prowadzeniem sprawy z zakresu prawa rodzinnego. 

Akta stanu cywilnego

28.01.2021 czw. 29.01.2021 pt. 11:15 12:00 00:45 1 1 / 12

SSR Słodkowska Katarzyna
ćwiczenia - 

rezerwa
Prawo rodzinne i opiekuńcze 

Pozwy i wnioski z zakresu władzy rodzicielskiej, kurateli, opieki, 

alimentów, kontaktów z dziećmi.  Czynności związane z 

przygotowaniem i prowadzeniem sprawy z zakresu prawa rodzinnego. 

Akta stanu cywilnego

28.01.2021 czw. 29.01.2021 pt. 12:15 13:00 00:45 1 1 / 6

r.pr. Filipowicz Marcin ćwiczenia Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 
 prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. praktyczne aspekty, pisanie 

wybranych pism
04.02.2021 czw. 05.02.2021 pt. 08:00 11:00 03:00 4 4 / 9

SSR Słodkowska Katarzyna ćwiczenia Prawo rodzinne i opiekuńcze 

Pozwy i wnioski z zakresu władzy rodzicielskiej, kurateli, opieki, 

alimentów, kontaktów z dziećmi.  Czynności związane z 

przygotowaniem i prowadzeniem sprawy z zakresu prawa rodzinnego. 

Akta stanu cywilnego

04.02.2021 czw. 05.02.2021 pt. 11:15 12:45 01:30 2 3 / 12

SSR Słodkowska Katarzyna ćwiczenia Prawo rodzinne i opiekuńcze 

Pozwy i wnioski z zakresu władzy rodzicielskiej, kurateli, opieki, 

alimentów, kontaktów z dziećmi.  Czynności związane z 

przygotowaniem i prowadzeniem sprawy z zakresu prawa rodzinnego. 

Akta stanu cywilnego

11.02.2021 czw. 12.02.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 12

SSO Łabuń Marzena ćwiczenia Prawo rodzinne i opiekuńcze 

Wybrane aspekty - przygotowanie pism procesowych dotyczących 

rozwodu, separacji, podziału majatku i ustanowienia rozdzielności 

majątkowej z datą wsteczną.

11.02.2021 czw. 12.02.2021 pt. 10:30 12:45 02:15 3 3 / 12

kolokwium kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego I termin 15.02.2021 pon. /

r.pr. Parus Tomasz wykład  Prawo spółek handlowych 

Reprezentacja oraz prowadzenie spraw spółek osobowych i 

kapitałowych. Odpowiedzialność cywilna wspólników  i członków 

organów w spółkach osobowych i kapitałowych w tym 

odpowiedzialność za zobowiązania spółek. 

19.02.2020 pt. 11:30 13:00 01:30 2 2 / 15

r.pr.dr Dąbrowski Daniel wykład Prawo spółek handlowych 

Podejmowanie i zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. 

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego. Umorzenie udziałów. 

Spółka Europejska i Eurpoejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

19.02.2021 pt. 13:15 14:45 01:30 2 2 / 15

SSR Łazarski Jarosław wykład Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 

Źródła prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Pojęcie i rodzaje 

postępowań. Zdolność upadłościowa. Podstawy ogłoszenia upadłości. 

Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Obowiązek 

zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, konsekwencje za nie 

złożenie wniosku. Zadania syndyka, zarządcy masy upadłości i nadzorcy 

sądowego. Doręczenia i środki zaskarżania w postępowaniu 

upadłościowym

19.02.2021 pt. 15:00 18:00 03:00 4 4 / 6

r.pr.dr Dąbrowski Daniel wykład Prawo spółek handlowych 

Podejmowanie i zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. 

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego. Umorzenie udziałów. 

Spółka Europejska i Eurpoejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

26.02.2021 pt. 11:30 13:00 01:30 2 2 / 15

r.pr. Parus Tomasz wykład  Prawo spółek handlowych Likwidacja rozwiązanie i transformacja spółek handlowych 26.02.2021 pt. 13:15 16:15 03:00 4 4 / 15

SSR Łazarski Jarosław wykład Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 

Źródła prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Pojęcie i rodzaje 

postępowań. Zdolność upadłościowa. Podstawy ogłoszenia upadłości. 

Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Obowiązek 

zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, konsekwencje za nie 

złożenie wniosku. Zadania syndyka, zarządcy masy upadłości i nadzorcy 

sądowego. Doręczenia i środki zaskarżania w postępowaniu 

upadłościowym

26.02.2021 pt. 16:30 18:00 01:30 2 3 / 6

r.pr.dr Dąbrowski Daniel ćwiczenia Prawo spółek handlowych 

Sporządzanie dokumentów związanych ze zwoływaniem zgromadzeń 

wspólników, opinii prawnych i pozwów o stwierdzenie nieważności 

uchwał gromadzeń wspólników

04.03.2021 czw. 05.03.2021 pt. 08:00 11:45 03:45 5 5 / 30

kolokwium kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego II termin 08.03.2021 pon. /

r.pr. Góra Jolanta ćwiczenia Prawo spółek handlowych 

Sporządzanie umów spółek handlowych oraz dokumentów 

niezbędnych do zarejestrowania spółek, Sporządzanie projektów 

uchwał dotyczących podwyższania i obniżania kapitału zakładowego 

oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji podwyższenia/obniżenia 

kapitału zakładowego, Sporządzanie projektów uchwał podlegających 

rejestracji w KRS i dokumentów niezbędnych do rejestracji spółek 

osobowych i kapitałowych

11.03.2021 czw. 12.03.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 30

r.pr. Parus Tomasz ćwiczenia Prawo spółek handlowych 

Sporządzanie umów spółek handlowych oraz dokumentów 

niezbędnych do zarejestrowania spółek, Sporządzanie projektów 

uchwał dotyczących podwyższania i obniżania kapitału zakładowego 

oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji podwyższenia/obniżenia 

kapitału zakładowego, Sporządzanie projektów uchwał podlegających 

rejestracji w KRS i dokumentów niezbędnych do rejestracji spółek 

osobowych i kapitałowych

11.03.2021 czw. 12.03.2021 pt. 10:30 12:45 02:15 3 3 / 30

Przewidywany termin do 15.02.2021 r. 

Kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pozwu lub wniosku

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 lub w Extranecie).

KOLOKWIUM Z PRAWA RODZINNEGO i OPIEKUŃCZEGO
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r.pr.dr Dąbrowski Daniel ćwiczenia Prawo spółek handlowych 

Sporządzanie umów spółek handlowych oraz dokumentów 

niezbędnych do zarejestrowania spółek, Sporządzanie projektów 

uchwał dotyczących podwyższania i obniżania kapitału zakładowego 

oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji podwyższenia/obniżenia 

kapitału zakładowego, Sporządzanie projektów uchwał podlegających 

rejestracji w KRS i dokumentów niezbędnych do rejestracji spółek 

osobowych i kapitałowych

18.03.2021 czw. 19.03.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 30

r.pr. Parus Tomasz ćwiczenia Prawo spółek handlowych 

Sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozwy i opinii prawnych dot. 

Odpowiedzialności wspólników spółek osobowych i członków zarządu 

spółek kapitałowych za zobowiązania spółek oraz odpowiedzialności 

członków organów spółek handlowych za szkody wyrządzone spółkom

18.03.2021 czw. 19.03.2021 pt. 10:30 12:45 02:15 3 3 / 30

r.pr. Góra Jolanta ćwiczenia Prawo spółek handlowych 

Sporządzanie umów spółek handlowych oraz dokumentów 

niezbędnych do zarejestrowania spółek, Sporządzanie projektów 

uchwał dotyczących podwyższania i obniżania kapitału zakładowego 

oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji podwyższenia/obniżenia 

kapitału zakładowego, Sporządzanie projektów uchwał podlegających 

rejestracji w KRS i dokumentów niezbędnych do rejestracji spółek 

osobowych i kapitałowych

25.03.2021 czw. 26.03.2021 pt. 10:30 12:45 02:15 3 3 / 30

kolokwium kolokwium z prawa rodzinnego i opiekuńczego III termin 29.03.2021 pon. /

r.pr. Parus Tomasz ćwiczenia Prawo spółek handlowych 

Sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozwy i opinii prawnych dot. 

Odpowiedzialności wspólników spółek osobowych i członków zarządu 

spółek kapitałowych za zobowiązania spółek oraz odpowiedzialności 

członków organów spółek handlowych za szkody wyrządzone spółkom

01.04.2021 czw. 02.04.2021 pt. 09:45 12:00 02:15 3 3 / 30

r.pr. Parus Tomasz ćwiczenia Prawo spółek handlowych 

Sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozwy i opinii prawnych dot. 

Odpowiedzialności wspólników spółek osobowych i członków zarządu 

spółek kapitałowych za zobowiązania spółek oraz odpowiedzialności 

członków organów spółek handlowych za szkody wyrządzone spółkom

08.04.2021 czw. 09.04.2021 pt. 08:00 11:00 03:00 4 4 / 30

r.pr. Mazurek-Różynek Anna ćwiczenia
Negocjacje oraz reprezentacja strony w 

postępowaniu mediacyjnym
Reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym 08.04.2021 czw. 09.04.2021 pt. 11:15 12:45 01:30 2 2 / 12

r.pr. Parus Tomasz ćwiczenia Prawo spółek handlowych 

Sporządzanie umów spółek handlowych oraz dokumentów 

niezbędnych do zarejestrowania spółek, Sporządzanie projektów 

uchwał dotyczących podwyższania i obniżania kapitału zakładowego 

oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji podwyższenia/obniżenia 

kapitału zakładowego, Sporządzanie projektów uchwał podlegających 

rejestracji w KRS i dokumentów niezbędnych do rejestracji spółek 

osobowych i kapitałowych

15.04.2021 czw. 16.04.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 30

mediator 

stały
Stefanowicz Wojciech ćwiczenia

Negocjacje oraz reprezentacja strony w 

postępowaniu mediacyjnym
Negocjacje 15.04.2021 czw. 16.04.2021 pt. 10:30 12:45 02:15 3 3 / 12

kolokwium
kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa 

upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego
I termin 19.04.2021 pon. /

prokurator Kordykiewicz Damian wykład

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Postępowanie przygotowawcze 23.04.2021 pt. 08:00 09:30 01:30 2 2 / 21

SSR Dalidowicz Marek wykład

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Zasady procesu karnego. Etapy postępowania karnego. Strony. Obrońcy 

i pełnomocnicy. Terminy. Czynności procesowe. 
23.04.2021 pt. 09:45 12:00 02:15 3 3 / 21

SSR Bielecki Radosław wykład
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo 

wykroczeń

Charakterystyka poszczególnych przestępstw. Zastosowanie przepisów 

części szczególnej Kodeksu karnego w praktyce - analiza treści 

wyroków. Przestępstwa pozakodeksowe

23.04.2021 pt. 12:15 14:30 02:15 3 3 / 18

SSR Dalidowicz Marek wykład

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Postępowanie przed sądem I instancji. Koszty procesu karnego. 30.04.2021 pt. 08:00 11:00 03:00 4 4 / 21

SSR Bielecki Radosław wykład
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo 

wykroczeń

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

30.04.2021 pt. 11:15 14:15 03:00 4 4 / 18

SSR Dalidowicz Marek wykład

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

 Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Postepwoanie 

w sprawa karnych ze stosunków międzynarodowych. Odszkodowanie i 

zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności. 

07.05.2021 pt. 08:00 11:00 03:00 4 4 / 21

SSR Bielecki Radosław wykład
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo 

wykroczeń

Kary,srodki karne, przepadek i środki kompensacyjne, zasady wymiary 

kary i srodków karnych, powrót do przestępstwa, środki związane z 

poddaniem się sprawcy próbie.

07.05.2021 pt. 11:15 15:00 03:45 5 5 / 18

kolokwium kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnegoII termin 10.05.2021 pon. /

SSR Dalidowicz Marek wykład

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Postępowanie odwoławcze. Apelacja, zażalenie, kasacja, wznowienie 

postępowania. 
14.05.2021 pt. 08:00 11:00 03:00 4 4 / 21

SSR Pietrzak Rafał wykład
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo 

wykroczeń

Kodeks wykroczeń.Kodeks postepwoania w sprawach o wykroczenia. 

Odmienność regulacji w stosunku do prawa karnego
14.05.2021 pt. 11:15 13:30 02:15 3 3 / 18

SSR Szacoń Małgorzata wykład
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo 

wykroczeń
Prawo karne skarbowe i jego specyfika 21.05.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 18

KOLOKWIUM Z PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH, Z PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO 

Przewidywany termin do 19.04.2021 r. 

Kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy lub opinii prawnej

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 lub w Extranecie).
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SSR Lorenc Radosław wykład

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Postępowanie odwoławcze. Apelacja, zażalenie, kasacja, wznowienie 

postępowania. 
21.05.2021 pt. 10:30 13:30 03:00 4 4 / 21

SSR Dalidowicz Marek ćwiczenia
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo 

wykroczeń

Zbieg przestępstw, łacznie kar i środków karnych, środki 

zabezpieczające. Przedawnienie. Zatarcie skazania. Zastosowanie 

przepisów części ogólnej w praktyce.

27.05.2021 czw. 28.05.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 6

SSR Bielecki Radosław ćwiczenia
Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo 

wykroczeń

Kary,srodki karne, przepadek i środki kompensacyjne, zasady wymiary 

kary i srodków karnych, powrót do przestępstwa, środki związane z 

poddaniem się sprawcy próbie.

27.05.2021 czw. 28.05.2021 pt. 10:30 12:45 02:15 3 3 / 6

kolokwium kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnegoIII termin 31.05.2021 śr. /

SSR Dalidowicz Marek ćwiczenia

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Prywatny akt oskarżenia. Postępowanie z oskarżenia prywatnego. 10.06.2021 czw. 11.06.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 30

prokurator Kordykiewicz Damian ćwiczenia

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Postępowanie przygotowawcze. Wybrane aspekty praktyczne - akt 

oskarżenia, wnioski o uchylenie stosowania środków zapobiegawczych, 

zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego i na 

jego umorzenie.

10.06.2021 czw. 11.06.2021 pt. 10:30 12:45 02:15 3 3 / 30

SSR Pietrzak Rafał ćwiczenia

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Wykroczenia -  Postępowanie pierwszo-instancyjne z uwzględnieniem 

odmienności od procedury karnej. Postępowanie nakazowe, 

mandatowe. Przepisy wykonawcze.

17.06.2021 czw. 18.06.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 30

SSR Bielecki Radosław ćwiczenia

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Pisma procesowe - wymagania formalne skutki ich niezachowania. 

Wniosek o przywrócenie terminu. Wnioski dowodowe. Wniosek o 

orzeczenie obowiązku naprawienia szkody. 

17.06.2021 czw. 18.06.2021 pt. 10:30 12:45 02:15 3 3 / 30

SSR Dalidowicz Marek
ćwiczenia - 

rezerwa

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Apelacja karna i zażalenie oraz kasacja  w postępowaniu karnym 24.06.2021 czw. 25.06.2021 pt. 08:00 08:45 00:45 1 1 / 6

SSR Dalidowicz Marek ćwiczenia 

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Apelacja karna i zażalenie oraz kasacja  w postępowaniu karnym 24.06.2021 czw. 25.06.2021 pt. 09:00 10:30 01:30 2 2 / 30

SSR Szacoń Małgorzata ćwiczenia

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Postępowanie karnoskarbowe, apelacja 24.06.2021 czw. 25.06.2021 pt. 10:45 13:00 02:15 3 3 / 30

SSR Dalidowicz Marek ćwiczenia 

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Symulacja rozprawy sądowej w postępowaniu karnym. 01.07.2021 czw. 02.07.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 30

SSR Bielecki Radosław ćwiczenia

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Symulacja rozprawy sądowej w postępowaniu karnym. 01.07.2021 czw. 02.07.2021 pt. 10:30 12:00 01:30 2 2 / 30

SSR Dalidowicz Marek ćwiczenia 

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Apelacja karna i zażalenie oraz kasacja  w postępowaniu karnym 08.07.2021 czw. 09.07.2021 pt. 08:00 11:00 03:00 4 4 / 30

SSR Lorenc Radosław ćwiczenia

Postępowanie karne, postępowanie 

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o 

wykroczenia

Omówienie przykładowych pism procesowych, Wniosek o wyłączenie 

sędziego. Zażalenie, apelacja. 
08.07.2021 czw. 09.07.2021 pt. 11:30 14:30 03:00 4 4 / 30

kolokwium kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczeniaI termin 12.07.2021 śr. /

r.pr. Piskor Izabela wykład Prawo gospodarcze Prawo spółdzielcze, spółdzielnie mieszkaniowe 16.07.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 21

r.pr. Maruszewska Joanna wykład Prawo gospodarcze ochrona danych osobowych 16.07.2021 pt. 10:30 12:00 01:30 2 2 / 21

r.pr. Mazurek-Różynek Anna wykład Prawo gospodarcze 
zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona konkurencji i 

konsumentów, świadczenie usług drogą elektroniczną
16.07.2021 pt. 12:15 14:30 02:15 3 3 / 21

r.pr. Mazurek-Różynek Anna wykład Prawo gospodarcze Fundacje i stowarzyszenia 16.07.2021 pt. 14:45 15:30 00:45 1 1 / 21

r.pr. Jarosz Joanna wykład Prawo gospodarcze zamówienia publiczne 23.07.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 21

r.pr. Oryl Andrzej wykład Prawo gospodarcze prawa autorskie  i prawa pokrewne 23.07.2021 pt. 10:30 12:45 02:15 3 3 / 21

r.pr. Parus Tomasz wykład Prawo gospodarcze swoboda działalności gospodarczej, 23.07.2021 pt. 13:00 14:30 01:30 2 2 / 21

r.pr. Jarosz Joanna ćwiczenia Prawo gospodarcze
opracowani projektu odwołania do Prezesa KIO na podstawie kazusu z 

wykorzystaniem rozporządzeń wykonawczych do PZP,
29.07.2021 czw. 30.07.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 36

r.pr. Piskor Izabela ćwiczenia Prawo gospodarcze Przygotowanie do części III egzaminu radcowskiego 29.07.2021 czw. 30.07.2021 pt. 10:30 12:45 02:15 3 3 / 36

Przerwa wakacyjna od 30 lipca do 31 sierpnia

r.pr. Jarosz Joanna ćwiczenia Prawo gospodarcze
przygotowania projektu skargi na orzeczenie KIO do sądu 

powszechnego
02.09.2021 czw. 03.09.2021 pt. 08:00 11:45 03:45 5 5 / 36

kolokwium kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczeniaII termin 06.09.2021 pon. /

r.pr. Kowalewski Mariusz ćwiczenia Prawo gospodarcze 
Ubezpieczenia i działalnośc reasekuracyjna, pośrednictwo 

ubezpieczeniowe, ubezpieczenia  obowiązkowe
09.09.2021 czw. 10.09.2021 pt. 08:00 11:45 03:45 5 5 / 36

r.pr.dr
Szyjewska – 

Bagińska
Joanna ćwiczenia Prawo gospodarcze prawo własności przemysłowej 16.09.2021 czw. 17.09.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 36

SSR Lila Rafał ćwiczenia Prawo gospodarcze Zastaw rejestrowy 16.09.2021 czw. 17.09.2021 pt. 10:30 13:30 03:00 4 4 / 36

SSR Muzyka Andrzej ćwiczenia Prawo gospodarcze 
Krajowy Rejestr Sądowy - analiza pozyskanych informacji techniki 

sporządzania wniosków
23.09.2021 czw. 24.09.2021 pt. 08:00 09:30 01:30 2 2 / 36

r.pr. Kowalewski Mariusz ćwiczenia Prawo gospodarcze 
Ubezpieczenia i działalnośc reasekuracyjna, pośrednictwo 

ubezpieczeniowe, ubezpieczenia  obowiązkowe
23.09.2021 czw. 24.09.2021 pt. 09:45 12:00 02:15 3 3 / 36

kolokwium kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczeniaIII termin 27.09.2021 pn.

r.pr. Oryl Andrzej ćwiczenia Prawo gospodarcze prawa autorskie  i prawa pokrewne 30.09.2021 czw. 01.10.2021 pt. 08:00 10:15 02:15 3 3 / 36

KOLOKWIUM Z PRAWA KARNEGO, POSTĘPOWANIA KARNEGO, PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO, POSTĘPOWANIA KARNOSKARBOWEGO, KODEKSU WYKROCZĘŃ, POSTĘPOWNAIA W SPRAWIE O WYKORCZENIA

Przewidywany termin do 12.07.2021 r. 

Kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego 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 lub w Extranecie).
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r.pr. Parus Tomasz ćwiczenia Prawo gospodarcze Przygotowanie do części III egzaminu radcowskiego 30.09.2021 czw. 01.10.2021 pt. 10:30 12:45 02:15 3 3 / 36

SSR Muzyka Andrzej ćwiczenia Prawo gospodarcze 
Krajowy Rejestr Sądowy - analiza pozyskanych informacji techniki 

sporządzania wniosków
07.10.2021 czw. 08.10.2021 pt. 08:00 09:30 01:30 2 2 / 36

mediator 

stały
Stefanowicz Wojciech ćwiczenia

Negocjacje oraz reprezentacja strony w 

postępowaniu mediacyjnym
Negocjacje 07.10.2021 czw. 08.10.2021 pt. 10:30 12:45 02:15 3 3 / 12

r.pr. dr Ambrożuk Dorota wykład Prawo gospodarcze  prawo przewozowe 15.10.2021 pt. 15:30 17:00 01:30 2 2 / 21

r.pr. dr Wesołowski Krzysztof wykład Prawo gospodarcze Konwencja CMR 15.10.2021 pt. 17:15 18:45 01:30 2 2 / 21

r.pr. Baumgart Błażej wykład

Historia świadczenia pomcy prawnej, zasady 

wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka 

radcy prawnego

Historia powstania zawodu i świadczenia pomcy prawnej przez radców 

prawnych. Historia regulacji dotyczacych etyki radcy prawnego i zasad 

wykonywania zawodu radcy prawnego. Kompetencje organów 

samorządu radców prawnych.

22.10.2021 pt. 15:30 17:45 02:15 3 3 / 3

r.pr. Baumgart Błażej ćwiczenia

Historia świadczenia pomcy prawnej, zasady 

wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka 

radcy prawnego

Sporządzanie opinii prawnych z zakresu zasad wykonywania zawodu i 

etyki radcy prawnego
28.10.2021 czw.. 29.10.2021 pt. 15:45 18:00 02:15 3 3 / 6

kolokwium kolokwium z prawa gospodarczego: I termin 23.10.2021 sob. /

r.pr. Mazurek-Różynek Anna ćwiczenia
Negocjacje oraz reprezentacja strony w 

postępowaniu mediacyjnym
Reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym 04.11.2021 czw. 05.11.2021 pt. 13:00 14:30 01:30 2 3 / 12

r.pr. Mazurek-Różynek Anna ćwiczenia
Negocjacje oraz reprezentacja strony w 

postępowaniu mediacyjnym
Reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym 18.11.2021 czw. 19.11.2021 pt. 12:15 13:45 01:30 2 2 / 12

kolokwium kolokwium z prawa gospodarczego: II termin 20.11.2021 sob. /

r.pr. Baumgart Błażej ćwiczenia

Historia świadczenia pomcy prawnej, zasady 

wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka 

radcy prawnego

Rozwiązywanie kazusów z zakresu zasad wykonywania zawodu i etyki 

radcy prawnego
25.11.2021 czw. 26.11.2021 pt. 15:30 17:45 02:15 3 3 / 6

kolokwium kolokwium z prawa gospodarczego: III termin 04.12.2021 sob.

1 r.pr. dr Dorota Ambrożuk 15 r.pr. Joanna Maruszewska
2 r.pr. Błażej Baumgart 16 r.pr. Anna
3 SSR Bielecki 17 SSR Andrzej Muzyka
4 SSR Marek Dalidowicz 18 r.pr. Andrzej Oryl
5 r.pr.dr Daniel Dąbrowski 19 r.pr. Tomasz Parus 
6 r.pr. Marcin Filipowicz 20 SSR Rafał Pietrzak
7 r.pr. Jolanta Góra 21 r.pr. Izabela Piskor
8 r.pr. Joanna Jarosz 22 r.pr. Jakub Sirodowski
9 prokurator Damian Kordykiewicz 23 SSR Katarzyna Słodkowska

10 r.pr. Mariusz Kowalewski 24 mediator stały Wojciech Stefanowicz
11 SSR Rafał Lila 25 SSR Małgorzata Szacoń
12 SSR Radosław Lorenc 26 r.pr.dr Joanna 
13 SSO Marzena Łabuń 27 r.pr. dr hab.
14 SSO Łazarski

Kolokwium w formie ustnej (trzy pytania z prawa gospodarczego

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 lub w Extranecie).

Wesołowski
Jarosław

Lista osób prowadzących zajęcia dla aplikantów radcowskich II roku, w roku szkoleniowym 2021:

PRAKTYKI

Praktyki obejmują 40 jednodniowych zajęć w roku szkoleniowym każde po 6 jednostek godzinowych zajęć, 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, a w miarę mozliwości także w sądach. 

W ramach praktyk patroni lub opiekunowie praktyk powinni zapewnić aplikantom udział w co najmniej 6 rozprawach. 

Radosław
Mazurek-Różynek

Szyjewska – Bagińska
Krzysztof

KOLOKWIUM Z PRAWA GOSPODARCZEGO

Przewidywany termin do 23.10.2021 r. 
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