
Prawo karne 

Plan zajęć dla aplikantów I roku – rok szkoleniowy 2020. 

Zajęcia odbywają się w salach szkoleniowych, mieszczących się na III piętrze, w budynku ORA we Wrocławiu. 

Początek zajęć o godz. 14.00, czas trwania 5 godz. lekcyjnych. 

 

Semestr I od stycznia do czerwca włącznie. 

Data Adw. Jacek Wałęcki 

 

Przesłanki procesowe. 

Technicznoprawne czynności 

adwokata w procesie karnym 

(dostęp do akt sprawy, 

dochowanie terminu, kontakt z 

klientem) 

Adw. Andrzej Grabiński 

 

Etyka w zawodzie adwokata.  

Adwokacki savoir vivre.  

Struktura, rola i funkcje 

samorządu adwokackiego 

 

SSA Piotr Kaczmarek 

 

Kluczowe zagadnienia stosowania 

kar, środków karnych, środków 

kompensacyjnych oraz środków 

zabezpieczających. Środki 

związane z poddaniem sprawcy 

próbie.  

 

Cz. 1 

 

13.01.20 1a 1b 1c 

20.01.20 1c 1a 1b  

27.01.20 1b 1c 1a 

 

Data SSA Piotr Kaczmarek 

 

Kluczowe zagadnienia stosowania 

kar, środków karnych, środków 

kompensacyjnych oraz środków 

zabezpieczających. Środki 

związane z poddaniem sprawcy 

próbie.  

 

Cz. 2 

 

 

 

Adw. dr Tomasz Razowski 

 

Podstawowe problemy 

praktycznego stosowania 

instytucji powrotu do 

przestępstwa, przedawnienia 

karalności oraz zatarcia skazania. 

Metodyka czynności adwokata w 

postępowaniach w sprawach o 

przestępstwa przeciwko 

wiarygodności dokumentów. 

 

Praca pisemna do domu. 
 

SSA Henryk Komisarski * 

 

Odpowiedzialność podmiotów 

kolektywnych na tle przepisów 

ustawy o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary i 

kodeksu postępowania karnego. 

03.02.20 1a 1b 1c – 07.02.20 

10.02.20 1c 1a 1b – 14.02.20 

17.02.20 1b 1c 1a – 21.02.20 

 

* Zajęcia prowadzone przez SSA Henryka Komisarskiego będą się odbywały w datach wskazanych przy 

oznaczeniu grupy. 

 

Data Adw. Bartłomiej Czarny 

 

Pojęcie, rodzaje, uprawnienia i 

obowiązki stron oraz ich 

przedstawicieli procesowych. 

Formalna i merytoryczna kontrola 

oskarżenia 

 

Adw. dr Tomasz Razowski 

 

Istota, charakter oraz przebieg 

postępowania dowodowego w 

stadium jurysdykcyjnym - część 

II (rodzaje dowodów, dowód 

pozyskany niezgodnie z prawem 

i jego ocena w procesie karnym) 

 

Adw. Krzysztof Kocowski 

 

Węzłowe zagadnienia 

postępowania 

przygotowawczego. 

Konsensualne postacie 

zakończenia postępowania. 

Praktyczne rozważania na temat 

konstrukcji decyzji procesowych 

i ich podstawowych wadliwości 

02.03.20 1a 1b 1c 

09.03.20 1c 1a 1b 

16.03.20 1b 1c 1a 



 

Data Adw. Krzysztof Bonar 

 

Przestępstwa przeciwko życiu i 

zdrowiu w praktyce. Węzłowe 

zagadnienia przestępstw przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji 

 

Adw. Jacek Szymański  

 

Kodeksowe środki przymusu 

procesowego ze szczególnym 

uwzględnieniem środków 

zapobiegawczych 

 

 

SSA Piotr Kaczmarek 

 

Praktyczne problemy 

odpowiedzialności za 

przestępstwa przeciwko obrotowi 

gospodarczemu  

30.03.20 1a 1b 1c 

06.04.20 1c 1a 1b  

17.04.20 1b 1c  1a 

 

Data Adw. Krzysztof Kocowski 

 

Istota, charakter oraz przebieg 

postępowania dowodowego w 

stadium jurysdykcyjnym - część I 

(konstrukcja wniosku dowodowego, 

podstawy przeprowadzenia dowodu 

oraz podstawy oddalenia wniosku 

dowodowego, zakazy dowodowe). 

 

Praca pisemna do domu. 
 

SSA Wojciech Kociubiński 

 

Szczególne sposoby 

pozyskiwania dowodów w 

procesie karnym na przykładzie 

ustawy o Policji, ustawy o ABW 

oraz AW i ustawy o CBA 

Adw. dr Olgierd Grodziński 

 

Podstawowe zasady 

wykonywania kar, środków 

karnych, środków 

kompensacyjnych, środków 

zabezpieczających i 

tymczasowego aresztowania oraz 

postępowanie w tym przedmiocie 

 

04.05.20 1a 1b 1c 

11.05.20 1c 1a 1b 

18.05.20 1b 1c 1a 

 

 

Wykłady 

 

Data Wykładowca i temat wykładu 

24.02.20 

Adw. Leszek Rojek 

 

 Geneza Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 

(Kodeksu Etyki Adwokackiej) 

 ustawa z dnia 21 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów 

powszechnych – wybrane zagadnienia  

 ustawa z dnia 28 stycznia 2016  r. o prokuraturze  

             – wybrane zagadnienia 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez 

Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 2097 r. 

 – wybrane zagadnienia 

 

23.03.20 
Adw. Barbara Józefowicz – Olczyk 

 

Historia Adwokatury i samorządu adwokackiego. 



Data Wykładowca i temat wykładu 

20.04.20 
Adw. dr hab. Jacek Giezek 

 

Zbieg przepisów i zbieg przestępstw 

27.04.20 
Adw. Jacek Szymański 

 

Kolizja obrony 

25.05.20 

SSO Marcin Sosiński 

 

Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych - pomoc 

prawna, europejski nakaz aresztowania, europejski nakaz dowodowy, przekazanie 

i przejęcie ścigania karnego, przekazanie skazanego do odbycia kary (w tym na 

podstawie przepisów pozakodeksowych), wystąpienie o wykonania orzeczenia, 

współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, doręczenia, funkcje 

konsulów 

 

01.06.20 

SSA Piotr Kaczmarek 

 

Metodyka pracy adwokata w sprawach karnych w postępowaniu jurysdykcyjnym 

z perspektywy sędziowskiej 

08.06.20 

Adw. prof. dr hab. Jacek Giezek 

 

Praktyczny wymiar zasad odpowiedzialności karnej oraz form popełnienia 

przestępstwa 

 

15.06.20 

Adw. dr hab. Jacek Giezek 

 

Okoliczności wyłączające winę sprawcy oraz okoliczności wyłączające 

bezprawność czynu 

 

 

 

Semestr II od września do końca roku 

 

Data Adw. Sławomir Wojciechowski 

 

Pozakodeksowe prawo karne na 

przykładzie ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii. 

Ustawa o postępowaniu w 

sprawach nieletnich. Przestępstwa 

przeciwko rodzinie i opiece 

Adw. Ryszard Woźniak 

 

Praktyczny wymiar 

odpowiedzialności sprawcy za 

przestępstwa przeciwko mieniu 

 

Adw. dr Tomasz Razowski 

 

Zasady odpowiedzialności za 

przestępstwa skarbowe i 

wykroczenia skarbowe oraz 

podstawowe zagadnienia 

postępowania w tym przedmiocie 

 

07.09.20 1a 1b 1c 

14.09.20 1c 1a 1b 

21.09.20 1b 1c 1a 

 

 



Data Adw. Krzysztof Bonar 

 

Postępowanie po uprawomocnieniu 

się wyroku - podjęcie postępowania 

warunkowo umorzonego, 

odszkodowanie i zadośćuczynienie 

za niesłuszne skazanie oraz 

niesłuszne zastosowanie środków 

przymusu procesowego, 

ułaskawienie, orzekanie kary 

łącznej 

 

Adw. Jacek Szymański 

 

Węzłowe zagadnienia 

postępowania rozpoznawczego - 

postępowanie przejściowe, 

przygotowanie do rozprawy 

głównej, stawiennictwo, głosy 

końcowe, wyrokowanie - rodzaje 

orzeczeń, koszty procesu 

SSA Henryk Komisarski * 

 

Postępowanie odwoławcze, 

kasacyjne oraz w przedmiocie 

wznowienia postępowania 

(środki odwoławcze i środki 

zaskarżenia, w tym sprzeciwy i 

quasi - sprzeciwy). Skarga na 

wyrok sądu odwoławczego. 

 

Praca pisemna do domu. 
 

28.09.20 1a 1b 1c – 02.10.20 

05.10.20 1c 1a 1b – 09.10.20 

12.10.20 1b 1c 1a – 16.10.20 

 

* Zajęcia prowadzone przez SSA Henryka Komisarskiego będą się odbywały w datach wskazanych przy 

oznaczeniu grupy. 

 

Data Adw. Krzysztof Kocowski 

 

Konstrukcja apelacji w sprawach 

karnych 

SSA Wojciech Kociubiński 

 

Węzłowe zagadnienia 

postępowania odwoławczego. 

Konstrukcja kontroli 

odwoławczej w KPK (budowa 

środków odwoławczych). 
 

 

Adw. Jacek Wałęcki 

 

Zasady odpowiedzialności za 

wykroczenia oraz podstawowe 

zagadnienia postępowania w tym 

przedmiocie 

 

02.11.20 1a 1b 1c 

09.11.20 1c 1a 1b 

16.11.20 1b 1c 1a 

 

Wykłady 

Data Wykładowca i temat wykładu 

19.10.20 

Adw. dr Tomasz Razowski 

 

Kodeksowe postępowania szczególne.  

 

23.11.20 

SSA Wojciech Kociubiński 

 

Przegląd najnowszego orzecznictwa SN oraz sądów powszechnych w sprawach 

karnych 

30.11.20 

SSA Piotr Kaczmarek 

 

Łączenie kar oraz środków karnych 

 

 


