
Prawo karne 

Plan zajęć dla aplikantów I roku – rok szkoleniowy 2021. 

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 II – warsztaty 

Data 

SSA Piotr Kaczmarek 

 

Praktyczne problemy 

odpowiedzialności za przestępstwa 

przeciwko obrotowi gospodarczemu  

 

 

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 

 

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 

 

06.09.21 1a 1b 1c 1d 

13.09.21 1d 1a 1b 1c 

20.09.21 1c 1d 1a 1b 

27.09.21 1b 1c 1d 1a 

 

Data 

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. 

 

Adw. Krzysztof Kocowski 

 

Konstrukcja apelacji w sprawach 

karnych 

SSA Wojciech Kociubiński 

 

Węzłowe zagadnienia postępowania 

odwoławczego. Konstrukcja 

kontroli odwoławczej w KPK 

(budowa środków odwoławczych). 
 

04.10.21 1a 1b - 08.10.21 1c 1d 

11.10.21 1d 1a - 15.10.21 1b 1c 

18.10.21 1c 1d - 22.10.21 1a 1b 

25.10.21 1b 1c - 25.10.21 1d 1a 

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

 



Data 

Adw. Jacek Wałęcki 

 

Zasady odpowiedzialności za 

wykroczenia oraz podstawowe 

zagadnienia postępowania w tym 

przedmiocie 

 

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 

SSA Piotr Kaczmarek 

 

Metodyka pracy adwokata w 

sprawach karnych w postępowaniu 

jurysdykcyjnym z perspektywy 

sędziowskiej 

SSA Henryk Komisarski * 

 

Odpowiedzialność podmiotów 

kolektywnych na tle przepisów 

ustawy o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary i 

kodeksu postępowania karnego. 

 

 

 

08.11.21 1a 1b 1c 1d - 08.11.21 

15.11.21 1d 1a 1b 1c - 19.11.21 

22.11.21 1c 1d 1a 1b - 26.11.21 

29.11.21 1b 1c 1d 1a - 03.12.21 

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

 

Wykłady – II semestr 

 

Data Temat 

04.11.21 

Adw. dr Tomasz Razowski 

 

Kodeksowe postępowania szczególne.  

 

06.12.21 

SSA Wojciech Kociubiński 

 

Przegląd najnowszego orzecznictwa SN oraz sądów powszechnych w sprawach karnych 

 

13.12.21 

SSA Piotr Kaczmarek 

 

Łączenie kar oraz środków karnych 

 

 

 


