
 

Prawo konstytucyjne, administracyjne, podatkowe, gospodarcze, europejskie, etyka 

Plan zajęć dla aplikantów III roku – rok szkoleniowy 2021. 

 

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

Początek zajęć godz. 14.00, czas trwania – 4 godz. lekcyjne. 

 

Semestr II – warsztaty 

 

Data 

Adw. Jakub Gerus 

 

Umowy dotyczące inwestycji 

budowlanych: o dzieło, o roboty 

budowlane, deweloperska. 

Umowy transportowe: przewozu i 

spedycji. 

 

5 godz. lekcyjnych  

Adw. Dariusz Wnuk 

Transformacja spółek: łączenie, 

podział, przekształcenie. Pozew i 

apelacja na tle przepisów KSH. 

 

Ćwiczenia: 

Konstruowanie umów spółek prawa 

handlowego na podstawie kazusów. 

Adw. Marcin Quoos 

 

Prawo papierów wartościowych, 

konstrukcja przekazu, pojęcie, 

systematyka, czeki, listy zastawne. 

 

Adw. Tomasz Olejnik 

 

Specyfika organów spółek prawa 

handlowego. Organizacja i przebieg 

ich posiedzeń. Symulacja 

zgromadzenia wspólników lub 

walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy. 

 

08.09.21 3a 3b 3c 3d 

15.09.21 3d 3a 3b 3c 

22.09.21 3c 3d 3a 3b 

29.09.21 3b 3c 3d 3a 

 

 

Data 

Adw. Katarzyna Odrowąż 

 

Działalność spółek i rozporządzanie 

prawami udziałowymi w spółkach 

prawa handlowego. Sporządzenie 

projektu uchwały Zarządu o 

udzieleniu prokury, o przystąpieniu 

do zbycia zorganizowanej części 

Adw. Dariusz Wnuk 

 

Pozew i apelacja w postępowaniu 

odrębnym w sprawach 

gospodarczych. 

Postępowanie rejestrowe - 

procesowe odrębności, apelacja 

„rejestrowa”. 

Adw. dr Karol Rusin 

 

Krajowy Rejestr Sądowy – istota, 

struktura, podmioty, wniosek 

rejestrowy, obowiązki 

przedsiębiorcy. 

Sporządzanie wniosków w 

postępowaniu rejestrowym na 

Adw. Edward Gorzelańczyk 

 

Etyka adwokacka na przykładach z 

postępowania dyscyplinarnego. 



przedsiębiorstwa. Sporządzenie 

projektu uchwały Rady Nadzorczej 

i zgromadzenia wspólników w 

przedmiocie jw. Sporządzenie 

projektu uchwały o podziale zysku 

w sp. z o.o., omówienie zagadnień 

związanych z dywidendą. 

 

 

przykładach z praktyki 

adwokackiej. 

20.10.21 3a 3b 3c 3d 

10.11.21 3d 3a 3b 3c 

17.11.21 3c 3d 3a 3b 

24.11.21 3b 3c 3d 3a 

 

Wykłady – II semestr 

 

 

 

Data Temat 

01.09.21 

Adw. dr Bogusław Książek 

Zagadnienia wprowadzające do prawa o kontraktach w obrocie gospodarczym – pojęcie i 

rodzaje kontraktów, zawarcie kontraktu, przedmiot i treść kontraktu, forma, interpretacja, 

zmiana lub rozwiązanie przez sąd, znaczenie ogólnych warunków umów, przejście praw i 

obowiązków wynikających z kontraktu, wygaśnięcie zobowiązań kontraktowych. 

 

06.10.21 

Adw. dr Tomasz Razowski 

 

Zasady sporządzania prac egzaminacyjnych z zakresu prawa karnego. 

 

13.10.21 

Adw. Anna Ślęzak 

 

Zasady sporządzania prac egzaminacyjnych z zakresu prawa cywilnego. 



27.10.21 

Adw. Dariusz Wnuk 

 

Sporządzanie umów z zakresu prawa gospodarczego  - warsztaty. 

 

Zasady sporządzania prac egzaminacyjnych z zakresu prawa gospodarczego. 

01.12.21 

Adw. Katarzyna Odrowąż 

 

Ochrona konkurencji i konsumentów (uprawnienia, rodzaje roszczeń); Prawo autorskie. 

 

08.12.21 

Adw. Edward Gorzelańczyk 

 

Metodyka pracy adwokata przy sporządzaniu opinii prawnych. 

 

Zasady sporządzania prac egzaminacyjnych z zakresu zasad etyki i godności wykonywania 

zawodu. 

 

15.12.21 

Adw. Sławomir Krześ 

 

Zasady sporządzania prac egzaminacyjnych z zakresu prawa administracyjnego. 

 

 

20.12.21 

Adw. Paweł Wójcik   

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawa o ochronie konkurencji i 

konsumentów. Czyny nieuczciwej konkurencji, organy, charakter prawny postępowania 

antymonopolowego, udział ETS w rozstrzyganiu sporów z zakresu ochrony konkurencji 

dotyczących Polski. 

 

 


