
Zał. do uchwały
2/XXXVI/2012 

z 17.12.2012 r.

PROGRAM  SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH
IZBY ADWOKACKIEJ W LUBLINIE W 2013 R.

GRUPA I 

 Grupę pierwszą na  pierwszym roku aplikacji stanowią aplikanci adwokaccy, którzy 
rozpoczęli aplikację od 1 stycznia 2013 roku, według kolejności alfabetycznej, 
poczynając od nazwiska Andrzejak do nazwiska Michalska.

4 stycznia 2013 r. (piątek) sala w ORA w Lublinie
15,30 -16,30  Otwarte rozpoczęcie roku szkoleniowego z udziałem Dziekana Okręgowej Rady 
                                Adwokackiej w Lublinie adw. Piotra Sendeckiego ,członków ORA w Lublinie, 
                                 zaproszonych gości. Uroczyste ślubowanie aplikantów .

8  stycznia 2013 r.( wtorek) sala w budynku Okregowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ul.Czechowska 3a.
14,00-15,30  Spotkanie z kierownikiem szkolenia Wicedziekanem ORA w Lublinie adw. 
                                Stanisławem Zdanowskim. Omówienie toku szkolenia, zasady odbywania aplikacji i 
                                sposobów nabywania wiedzy praktycznej w trakcie odbywania aplikacji. Omówienie 
                                sposobów sprawdzania nabywanej wiedzy( kolokwia).Prawa i obowiązki aplikanta 
                                adwokackiego. Sprawy organizacyjne, patronat. Omówienie roli samorządu 
                                aplikanckiego. Wybór starosty roku.

15,40-16,25}
16,30-17,20   Etyka adwokacka. Podstawowe zasady etyki i godności zawodu” tajemnica adwokacka” 
                              ich relacja w stosunku do innych unormowań. Adwokacki savoir vivre (adw. Piotr 
                             Sendecki) 

17,25- 18,10}
18,15-19,00  Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, prawo do obrony, ustanowienie 
                             obrońcy z wyboru, obowiązkowe czynności z ustanowieniem taki m związane. Wymogi 
                              formalne w tym zakresie, związane z prowadzeniem kancelarii. Ustanowienie obrońcy z 
                              urzędu czynności obrońcy z tym związane. Uprawnienia adwokata na etapie zatrzymania  
                              oraz w początkowej fazie procesu karnego. ( adw. Piotr Kryczka)

15 stycznia 2013 roku( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00- 14,45}
14,50- 15,35  Adwokat na sali sądowej ,kształtowanie wizerunku adwokata. Omówienie problematyki 

     układu stron, kolejności i formy przemówienia. Relacje z klientem, sądem oraz 
     przeciwnikiem procesowym. Aplikant  jako zastępca adwokata- zasady zastępstwa, 
     sposoby prowadzenia notatek z rozprawy,  elementy istotne do zanotowania, relacja z 
      rozprawy i przekazanie decyzji sądu adwokatowi zlecającemu zastępstwo, dbałość o 
      terminy, przeglądanie akt w sekretariacie i na sali rozpraw. Problematyka kosztów 
      postępowania, opłaty adwokackie, orzecznictwo (adw .Andrzej Maleszyk) 

15,45-16,30}
16,35-17,20   Etyka adwokacka. Relacja adwokat- klient, adwokat – inny adwokat, adwokat- sąd lub 
                               inny organ. Rozstrzyganie sporów.( adw. Piotr Sendecki).  

 17,30- 18,15}
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18 ,20- 19,05 Strony w postępowaniu przygotowawczym. Udział adwokata w  postępowaniu na tym 
                              etapie. Doręczenia , wezwania, zawiadomienia Dostęp do akt, zaznajomienie z 
                               materiałami postępowania. Ograniczenia działań obrończych przez organ prowadzący 
                               postępowanie, środki procesowe obrońcy przeciwdziałające nadużywaniu takich 
                               ograniczeń. Aplikanci przygotują stosowne pisma procesowe na podstawie kazusów 
                               przygotowanych przez  prowadzącego zajęcia ( adw.Piotr Kryczka)

22 stycznia 2013 roku ( wtorek ) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35  Postępowanie w sprawie, postępowanie przeciwko osobie. Kontakt z klientem, 
                             porozumienie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym..Charakter udziału 
                             adwokata , radcy prawnego  w postępowaniu karnym. ( adw. Piotr Kryczka)

15,45-16,30}   
16,35-17,20 Czynności postępowania przygotowawczego, czynności powtarzalne i niepowtarzalne, 
                             czynności w trybie art.185a i 185b k.p.k.( orzecznictwo S.N) eksperyment procesowy, 
                              wizja lokalna , zabezpieczenie majątkowe( Prokurator Prokuratury Apelacyjnej Andrzej 
                              Sidor)

   
17,30- 18,15}
18,20- 19,05  Prawo karne materialne, wiek jako podmiotowa zdolność do ponoszenia 
                              odpowiedzialności karnej, odpowiedzialność nieletnich. Zasada winy, czyn, typ 
                              przestępstwa, formy przestępstwa stadialne i zjawiskowe, okoliczności wyłączające 
                              odpowiedzialność karną w kontekście wykonywania obrony.( orzecznictwo) ( 
                              adw. Tomasz Gąbka )
   
29 stycznia 2013 roku( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35  Prawa i obowiązki podejrzanego( oskarżonego) w procesie karnym, rola pouczeń, 
                              analiza różnych zachowań organów ścigania i sposoby reakcji ze strony obrońcy( 
                              orzecznictwo) Ograniczenie prawa do obrony, świadek koronny a świadek anonimowy( 
                               opis praktyki), postępowanie w sprawie o zachowanie w tajemnicy okoliczności 
                                umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, akta utajnione i procedura ich 
                                udostępniania stronom postępowania na przykładzie konkretnych spraw .( adw. Piotr 
                               Kryczka)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Zarzut, poprawność opisu czynu i kwalifikacji prawnej w zarzucie. Zarzut a granice 
                             oskarżenia.. Udział obrońcy, w przesłuchaniu podejrzanego uprawnienia z 
                             art.156 k.p.k. –stanowisko prokuratora w tym względzie( orzecznictwo).( Prokurator 
                             Andrzej Sidor). 

17,30-18,15}
18,20-19,05 Dyrektywy wymiaru kary, nadzwyczajne zaostrzenie kary(  ciąg przestępstw, recydywa 

specjalna, stałe źródło dochodu z przestępstwa, zorganizowana grupa przestępcza, 
związek przestępczy, przestępstwo terrorystyczne). Nadzwyczajne złagodzenie kary- 
podstawy, zasady wymierzania kary złagodzonej. Środki probacyjne, zasady stosowania.
(orzecznictwo). Taktyka obrończa związana z stosowaniem tego rodzaju środków. 
Omówienie przykładów wskazanych przez  prowadzącego zajęcia .( adw. Tomasz Gąbka)

5 lutego 2013 roku( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Dowody w postępowaniu przygotowawczym. Inicjatywa dowodowa obrońcy i 
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                             podejrzanego. Wartość dowodowa materiałów uzyskanych poza procesem(detektyw, 
                             agencja ochrony, opinia prywatna).Zakazy dowodowe. Udział obrońcy w 
                              przeprowadzaniu dowodów. Aplikanci przygotowują projekty wniosków dowodowych 
                              na podstawie kazusów przygotowanych przez prowadzącego zajęcia. ( adw. Piotr 
                              Kryczka)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Postępowanie organów ścigania w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych .

Udział obrońcy, jego obowiązki i uprawnienia art.156§5a k.p.k., rodzaje środków 
 odwoławczych .(Prokurator Andrzej Sidor)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Środki zabezpieczające, rodzaje, przesłanki orzeczenia. ( adw. Tomasz Gąbka )

12 lutego2013 roku( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Anatomia wypowiedzi. Komunikacja werbalna i niewerbalna. ( dr Teresa Panas-
                              psycholog kliniczny, terapeuta rodzinny, mediator)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Kodeks wykroczeń. Najczęściej popełniane wykroczenia na podstawie przykładów  
                                praktyki obrończej.  Analiza przypadków wykroczeń drogowych. Mandat. Linia 
                                obrony. (adw. Tomasz Gąbka). 

17,30-18,15}
18,20-19,05  Przedawnienie i jego znaczenie dla wykonywania obrony. Zatarcie skazania w 
                              odniesieniu do poszczególnych kar.( orzecznictwo) ( adw.Tomasz Gąbka )

19 lutego 2012 roku( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35  Konflikt jako proces wymiany w komunikacji interpersonalnej.( dr Teresa Panas-
                              psycholog))

15,45-16,30}
16,35-17,20 Historia Adwokatury- Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 24.12.1918 
                               roku w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego jako nowoczesna 

  regulacja ustroju adwokatury oraz symbol Odrodzonej Adwokatury Polskiej, Słynne    
  obrony w procesach w tym w procesach politycznych w II RP i w PRL.( adw. Piotr 
   Sendecki)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Samorząd gwarancją niezależności adwokatury. Organizacja samorządu adwokackiego 
                               w izbie- skład, rola Zgromadzenia Izby, zadania i kompetencje Okręgowej Rady 
                              Adwokackiej, Sąd Dyscyplinarny ,Komisja Rewizyjna. Organizacja i rola Naczelnej 
                              Rady Adwokackiej oraz zadania Prezydium NRA, rola Zjazdu Adwokatury- na 
                              podstawie przepisów POA. ( Dziekan ORA w Lublinie adw. Piotr Sendecki)

26 lutego 2013 roku ( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35  Psychologiczne podstawy budowania zaufania i współpracy. Bariery komunikacyjne.( 
                              dr Teresa Panas.)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie tytułem środka zabezpieczającego. 
                            Odrębność postępowania. Uczestnicy postępowania. Decyzje, środki odwoławcze.

( Prok. Andrzej Sidor)

17,30-18,15}
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18,20-19,05 Historia adwokatury- proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce. Pierwsze 
                             regulacje ustanawiające samorząd adwokacki na ziemiach polskich. Wskazanie na 
                             literaturę” Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce” Adam Redzik,” Historia 
                            adwokatury polskiej” Andrzej Kisza, Zdzisław Krzemiński, Roman Łyczywek ( adw. Piotr 
                            Sendecki)

 

5 marca 2013 roku( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Kompetentne przemawianie, rola  retoryki. Wyzwania i zagrożenia-warsztaty.                                 
                              ( dr Teresa Panas – psycholog)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych  w postępowaniu 
                                 przygotowawczym. Oględziny, miejsca, rzeczy, zwłok, otwarcie zwłok, ekshumacja, 
                                 sposoby dokonywania oględzin , dokumentacja. Dowody z opinii biegłych, zespołu 
                                 biegłych, instytutów naukowych. Uzupełnienie opinii, opinia inna, dodatkowa. ( 
                                 Prokurator Andrzej Sidor)

17,30-18,15} 

18,20-19,05  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Odrębność postępowania różnice w 
                              sprawowaniu obrony. Inicjatywa dowodowa obrońcy .( adw. Tomasz Gąbka) 

12  marca 2013 roku( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35  Argumentacja. Wystąpienia informacyjne i perswazyjne ( dr Teresa Panas –psycholog)

15,45-16,30}
 16,35-17,20 Decyzje procesowe kończące postępowanie. Umorzenie postępowania. Podstawy 
                               umorzenia. Umorzenie absorbcyjne ( art.11 k.p.k.) Podjęcie i wznowienie 
                               postępowania. ( orzecznictwo) ( Prok. Andrzej Sidor).

 
17,30-18,15}
18,20-19,05  Powrót do przestępstwa. Recydywa ogólna i szczególna. Konsekwencje 
                               odpowiedzialności w warunkach recydywy. Linia obrony w sprawach w których 
                               oskarżony odpowiada w warunkach recydywy. Analiza kazusów. Orzecznictwo.(adw. 
                               Aleksander Drozd.) 

19 marca 2013 roku( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35  Zawieszenie postępowania, przesłanki konsekwencje procesowe w sprawie i przeciwko 
                               osobie. Podjęcie postępowania.( orzecznictwo)( adw. Piotr Kryczka)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Etyka zawodowa- zajęcia praktyczne. Analiza konkretnych przypadków. Omówienie 
                               sposobów unikania naruszeń zasad etyki. Opracowanie pism wyjaśniających do ORA, 
                                zasady korespondencji z klientem. Rola rzecznika dyscyplinarnego. Przykłady z 
                                postępowań dyscyplinarnych (adw.Piotr Sendecki). 

17,30-18,15}
18,20-19,05  Historia adwokatury – udział adwokatów w życiu publicznym po 1989 roku. Wybitne 
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                               postacie Adwokatury Polskiej. Wybitni adwokaci Izby Adwokackiej w Lublinie (adw. 
                              Piotr Sendecki)

26 marca 2013 roku ( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania. Cechy środka. W oparciu o 
                             wybrane kazusy aplikanci opracowują projekty zażalenia na postanowienie o umorzeniu 
                              postępowania.( adw. Piotr Kryczka)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Etyka zawodowa- zajęcia praktyczne. Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawach- 
                              omówienie źródeł prawa dotyczących zasad usprawiedliwiania nieobecności adwokata 
                              na rozprawach. Analiza zachowań sądów oraz adwokatów w określonych konfliktowych 
                             sytuacjach. Omówienie przykładów pism mających usprawiedliwić nieobecność 
                             adwokata w postępowaniu cywilnym i karnym. Omówienie zasad postępowania w 
                             sytuacjach, gdzie strona przeciwna celowo nie stawia się w sądzie z powodu przyjętej 
                               przez nią taktyki procesowej. Reakcje na takie zachowania( adw. Piotr Sendecki)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Nadużycie zaufania ,korupcja 
                           gospodarcza, oszustwo ubezpieczeniowe, pranie brudnych pieniędzy, udaremnianie  
                           zaspokojenia wierzyciela, doprowadzenie do upadłości, udaremnianie lub utrudnianie 
                           przetargu publicznego. Rodzaje linii obrony w tego rodzaju sprawach.(adw. Aleksander 
                           Drozd)

9 kwietnia 2013 roku ( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Środki przymusu w postępowaniu karnym. Tymczasowe aresztowanie, stosowanie krok 
                              po kroku, przesłanki, taktyka obrończa w wykonywaniu obrony na tym etapie 
                              postępowania.  Zażalenie  na tymczasowe aresztowanie. Aplikanci opracowują projekt 
                              zażalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w oparciu o kazus 
                              przygotowany przez prowadzącego zajęcia ( adw. Piotr Kryczka)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą. Warunki odpowiedzialności 
                              obywatela polskiego. Odpowiedzialność cudzoziemca. Skazanie za granicą. Wzajemna 
                               pomoc w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii.( Prokurator 
                              Prokuratury Okręgowej Piotr Sitarski)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Przestępstwa p-ko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Fałszerstwo 

pieniędzy lub papierów wartościowych. Puszczanie w obieg fałszywych pieniędzy lub 
papierów wartościowych. Fałszowanie urzędowego znaku wartościowego czy innego 
znaku urzędowego lub narzędzi pomiarowych. Linie obrony w tego rodzaju sprawach.( 
adw. Aleksander Drozd.)

16 kwietnia 2013 roku( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Tymczasowe aresztowanie. Przedłużenie stosowania. Zażalenie na postanowienie w tym 

5



                              przedmiocie. Aplikanci przygotowują projekt zażalenie w oparciu o kazus podany przez 
                              prowadzącego zajęcia.( adw. Piotr Kryczka)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych. Funkcje konsulów. Doręczenia.  
                             Przekazanie i przejęcie ścigania. Przekazanie i przejęcie orzeczeń do wykonania. 
                              Zatrzymanie dowodów, zabezpieczenie mienia( decyzja ramowa 2003/577/WS i 
                              SW).Europejski nakaz dowodowy ( decyzja ramowa 2008/978/WSiSW). 

   ( Prokurator Piotr Sitarski)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Przestępstwa p-ko mieniu. Kradzież, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie 
                              rozbójnicze.  Znamiona poszczególnych typów przestępstw. Orzecznictwo. 
                             Rodzaje linii obrony w tego rodzaju sprawach.( adw. Aleksander Drozd )

23 kwietnia 2013 roku ( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Akt oskarżenia, akt oskarżenia oskarżyciela posiłkowego. 
                              Aplikanci opracowują projekt aktu oskarżenia w oparciu o kazus podany przez 
                               prowadzącego zajęcia.( adw. Piotr Kryczka)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Europejski nakaz aresztowania.( decyzja ramowa 2022/584/WSiSW). Istota instytucji, 
                               sposób postępowania w praktyce. Udział obrońcy.( Prokurator Piotr Sitarski)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Przestępstwa p-ko mieniu, przywłaszczenie, oszustwo, niszczenie mienia, zabór pojazdu, 
                               kradzież leśna, paserstwo, rodzaje mienia. Znamiona poszczególnych typów 
                               przestępstw. Orzecznictwo. Rodzaje linii obrony w tego rodzaju 
                               sprawach.(adw. Aleksander Drozd.

 7 maja 2013roku ( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Wniosek w trybie art.335k.p.k., wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. 
                              Postępowanie w tym przedmiocie, rodzaje orzeczeń ( orzecznictwo).( adw.Piotr Kryczka

15,45-16,30}
16,35-17,20 Nakaz europejski a ekstradycja. Różnice, sposób postępowania, organy 
                             decydujące. (Prokurator Piotr Sitarski)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Bigamia, znęcanie się, niealimentacja, 

rozpijanie małoletniego, porzucenie małoletniego ,uprowadzenie małoletniego. 
Orzecznictwo. Analiza kazusów. Rodzaje linii obrony. ( adw.Aleksander Drozd).
 

14 maja 2013 roku( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35  Czynności procesowe wszczynające postępowanie przed sądem I –szej instancji. Akty 
                              oskarżenia w postępowaniu zwykłym i innych. Wnioski o umorzenie. Wnioski o 
                               ukaranie w tym w sprawie o wykroczenie. Wstępna kontrola oskarżenia. Orzecznictwo

( Sędzia Sądu  Okręgowego w Lublinie Artur Ozimek)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych. Współpraca z Międzynarodowym 
                              Trybunałem Karnym. Konwencje, ustawy rozporządzenia, orzecznictwo.( Prokurator            
                              Piotr Sitarski)

17,30-18,15}
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18,20-19,05 Przestępstwa przeciwko wolności oraz wolności sumienia i wyznania. Poszczególne typy 
                              Przestępstw. Analiza kazusów .Rodzaje linii obrony.( adw. Aleksander Drozd )

21maja 2013 roku( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35  Prawo oskarżonego do przygotowania obrony przed sądem I –szej instancji, art.73, 
                              art.353, art.156§1 k.p.k. Obrona obligatoryjna. Stawiennictwo na  rozprawę oskarżonego 
                              , stawiennictw innych uczestników postępowania w tym prokuratora, obrońcy, 
                              pełnomocnika ,środki dyscyplinujące, usprawiedliwienie nieobecności, ogólny porządek 
                              na sali rozpraw, zarządzenia porządkowe. Orzecznictwo.( Sędzia Artur Ozimek)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Wyrok bez rozprawy, pomoc obrońcy w stosowaniu instytucji wyroku skazującego tzw. 

dobrowolnego poddania się karze, przedstawienie klientowi konsekwencji tego rodzaju 
skazania, przesłanki oraz skutki materialno- procesowe popierania wniosku o wydanie 
takiego wyroku,( orzecznictwo) ( adw. Andrzej Maleszyk )  

17,30-18,15}
18,20-19,05  Przestępstwa p-ko wolności seksualnej i obyczajności. Zgwałcenie, współżycie z osobą 
                               w stanie ograniczonej poczytalności, wymuszenie współżycia płciowego na osobie 
                               podległej lub w krytycznym położeniu, pedofilia.Linie obrony w tego rodzaju sprawach.

( adw.Aleksander Drozd )

28 maja 2013roku ( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Rozpoczęcie rozprawy głównej art.381 k.p.k. Nieobecność oskarżonego i 

obrońcy. Zarządzenia porządkowe i ogólny porządek na sali rozpraw. Środki odwoławcze 
w tym względzie. Wnioski formalne przed otwarciem przewodu, decyzje w tym 
względzie. Orzecznictwo.( Sędzia Artur Ozimek) 

15,45-16,30}
16,35-17,20 Rozprawa, wnioski formalne, wyłączenie sędziego, czynne uczestnictwo obrońcy lub 
                             pełnomocnika w dbałości o interes klienta. Sprzeczność interesów oskarżonych jako 
                             przeszkoda w obronie. Nowy obrońca. Postępowanie dowodowe. Sposób i rodzaj pytań 
                             do uczestników postępowania( art.171§4 , art.370§4 k.p.k.) ( adw.Andrzej Maleszyk)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Przestępstwa p-ko życiu i zdrowiu. Zabójstwo, dzieciobójstwo, zabójstwo eutanatyczne, 
                               aborcja,, przerwanie lub doprowadzenie kobiety ciężarnej do przerwania ciąży, 
                                nieumyślne spowodowanie śmierci. Linie obrony w tych sprawach. ( adw.. Aleksander 
                                Drozd)

 4 czerwca 2013roku( wtorek) sala ul.Czechowska 3a wLublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Otwarcie przewodu ,uprawnienia procesowe stron. Udział obrońcy w 
                             postępowaniu dowodowym, prawo do wypowiedzi. Inicjatywa dowodowa stron, 
                             obrońców  i pełnomocników.  Instytucja art.370 k.p.k., a instytucja 
                             art.391 k.p.k. Rola przewodniczącego art.366k.p.k.- orzecznictwo ( Sedzia Artur Ozimek)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Inicjatywa dowodowa adwokata w procesie, wymogi formalne-rodzaje dowodów, teza 
                             dowodowa- uzasadnienie wniosku. Rola biegłych, tłumaczy i specjalistów w procesie 
                              karnym, obserwacja psychiatryczna oskarżonego w zakładzie leczniczym, taktyka 
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                               przesłuchania biegłego i omówienie istotnych elementów opinii. Wyłączenia biegłych .( 
                              adw.Andrzej Maleszyk )

17,30-18,15}
18,20-19,05 Przestępstwa p-ko życiu i zdrowiu. Ciężki uszczerbek na zdrowiu, średni i lekki 
                               uszczerbek na zdrowiu, udział w bójce lub pobiciu, nieudzielenie pomocy. Znamiona 
                               czynów. Linia obrony.( adw. Aleksander Drozd )

 11 czerwca 2013 roku(wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Przerwa w rozprawie i jej konsekwencje dla rozprawy. Odroczenie i jego konsekwencje 

                             dla rozprawy. Orzeczenia w trakcie przerwy lub odroczenia. Zamknięcie przewodu 
                              sądowego. Ujawnienie dowodów. Wznowienie przewodu i jego konsekwencje dla 
                               rozprawy .( Sędzia Artur Ozimek).

15,45-16,30}
16,35-17,20 Głosy stron. Konstrukcja przemówienia. Jak mówić i argumentować. Wnioski obrony w 
                              przedmiocie rozstrzygnięcia. Wnioski alternatywne ( adw.Andrzej Maleszyk ).

17,30- 18,15}
18,20- 19,05 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Wybrane typy 
                              przestępstw. Znamiona czynów. Linia obrony w sprawach.( adw.Aleksander Drozd )

18 czerwca 2013 roku( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Wyrok. Dyrektywy wymiaru kary. Nadzwyczajne zaostrzenie, złagodzenie kary. 
                             Warunkowe zawieszenie kary.  Rodzaje wyroków. Wyrok łączny. Uzasadnienie( Sędzia 
                             Artur Ozimek)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Postępowanie prywatnoskargowe. Cechy .Rola adwokata w tego rodzaju postępowaniu.

Oskarżenie wzajemne. Prywatny akt oskarżenia. Aplikanci przygotowują projekt aktu 
oskarżenia w oparciu o kazus wskazany przez prowadzącego zajęcia.( adw. Andrzej 
 Maleszyk )

17,30-18,15}
18,20-19,05 Przestępstwa p-ko bezpieczeństwu w komunikacji. Katastrofa 
                             komunikacyjna. Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy. Wypadek komunikacyjny. 

              Obostrzenie odpowiedzialności. Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. 
              Znamiona czynów .Linie obrony w sprawach. ( adw. Aleksander Drozd)

25 czerwca 2013 roku( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35Rozstrzygnięcia w przedmiocie powództwa cywilnego. Zasądzenie odszkodowania z 

urzędu..Rozstrzygnięcia w przedmiocie rzeczywistego pozbawienia wolności. Zaliczenia 
na poczet kary. Postanowienia uzupełniające. ( Sędzia Artur Ozimek)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Postępowanie nakazowe. Postępowanie przyśpieszone. Cechy charakterystyczne, 
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odrębności. Rozstrzygnięcia. Sposoby zaskarżenia.( adw. Piotr Kryczka)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Postępowanie w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Zaniechanie ukarania 
                             sprawcy .Kary i środki karne. Nadzwyczajne obostrzenie  i złagodzenie kary. 
                             Orzecznictwo ( adw. Andrzej Maleszyk)

 3 września 2013 roku ( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Postępowanie w przedmiocie odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie , tymczasowe 
                             aresztowanie , skazanie. Specyfika i istota postępowania. Strony postępowania. rodzaje 
                              rozstrzygnięć. Koszty postępowania. Orzecznictwo.( Sędzia Artur Ozimek)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Wniosek o uzasadnienie. Analiza uzasadnienia wyroku pod kątem zasadności orzeczenia, 
                              zgodności z wymogami prawnymi, argumentacji w zakresie przyjętego rozstrzygnięcia 
                             w ramach podjęcia ewentual nej decyzji  co do zaskarżenia orzeczenia. Apelacja, rodzaj 
                              środka, jego granice, wymogi formalne. Orzecznictwo( adw. Stanisław Zdanowski) 
17,30-18,15}
18,20-19,05 Postępowanie karne skarbowe. Finansowe i niefinansowe organy postępowania 
                              przygotowawczego, zakres działania, uprawnienia. Pociągnięcie do odpowiedzialności 
                              posiłkowej. Interwencja, pełnomocnicy .Orzecznictwo. ( adw. Andrzej Maleszyk)

10 września 2013r. ( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego.

Znamiona poszczególnych wybranych typów przestępstw. Linie obrony w 
                             poszczególnych sprawach w oparciu o kazusy. Orzecznictwo ( adw. Piotr Kryczka)

15,45-16,30}
16,35-17,20.Dopuszczalnośc i termin do wniesienia apelacji, przymus adwokacki, wymogi formalne. 
                             Granice zaskarżenia, kierunek środka, zakres . Zarzuty i wnioski. Modyfikacja, cofnięcie 
                             środka-  wymogi. Postępowanie przed sądem II-instancji. Granice orzekania na 
                             niekorzyść i zakazy z tym związane, dowód w postępowaniu odwoławczym. 
                              Orzecznictwo( adw. Stanisław Zdanowski)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Postępowanie  karne skarbowe .Postępowanie mandatowe. Zezwolenie na dobrowolne 
                              poddanie się odpowiedzialności według k.k.s. Orzecznictwo.( adw. Andrzej Maleszyk)

17 września 2013 r.( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Znamiona poszczególnych 
                              wybranych typów przestępstw. Linie obrony w poszczególnych sprawach w oparciu o 
                               kazusy. Orzecznictwo( adw. Piotr Kryczka)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Bezwględne przyczyny odwoławcze.  Orzecznictwo. Aplikanci sporządzają projekt 
                               apelacji w oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego zajęcia .( adw. Stanisław 
                                Zdanowski)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Postępowanie karne skarbowe. Wybrane zagadnienia z postępowania przygotowawczego 

9



                               Taktyka prowadzenia obrony w sprawach karnych skarbowych na etapie postępowania 
                               przygotowawczego.( adw. Andrzej Maleszyk)

24 września 2013 r. (wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Znamiona poszczególnych typów  
                              przestępstw. Linie obrony w poszczególnych sprawach w oparciu o kazusy. 
                              Orzecznictwo ( adw. Piotr Kryczka.)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Obraza prawa materialnego jako względna przyczyna odwoławcza. Orzecznictwo. 
                                Aplikanci sporządzają projekt apelacji w oparciu o kazus przygotowany przez 
                                 prowadzącego zajęcia.( adw. Stanisław Zdanowski)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Postępowanie karne skarbowe. Wybrane zagadnienia z  postępowania przed sądem I –
                               szej instancji. Linie obrony w sprawach  karnych  skarbowych.( adw.Andrzej Maleszyk) 

1 października 2013 r. (wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35  Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Znamiona poszczególnych typów 
                               przestępstw. Linie obrony w poszczególnych sprawach w oparciu o kazusy. 
                               Orzecznictwo ( adw. Piotr Kryczka) 

15,45-16,30}
16,35-17,20 Obraza prawa materialnego jako względna przyczyna odwoławcza. Orzecznictwo. 
                                Aplikanci sporządzają projekt apelacji w oparciu o kazus przygotowany przez 
                                 prowadzącego zajęcia.( adw. Stanisław Zdanowski)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Postępowanie karne skarbowe. Postępowanie odwoławcze. nadzwyczajne środki 
                              zaskarżenia.( adw. Andrzej Maleszyk)

8 października 2013 r.( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35  Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu. 
                             Wybrane najczęściej spotykane typy przestępstw  i wykroczeń( adw. Piotr Kryczka)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Względna przyczyna odwoławcza z art.438 pkt.2 k.p.k. Orzecznictwo. Aplikanci 
                                sporządzają projekt apelacji w oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego 
                                zajęcia( adw. Stanisław Zdanowski)

17,30-18,15}
18,20-19, 05Postępowanie karne skarbowe. Postępowanie nakazowe. Postępowanie w stosunku do 
                              nieobecnych ,przebieg postępowania( adw. Andrzej Maleszyk)
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15 października 2013 r.( wtorek)  sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym .
                               Wybrane  najczęściej spotykane typy przestępstw, ich znamiona. Orzecznictwo ( adw. 
                                Piotr Kryczka)

.15,45-16,30}
16,35-17,20 Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jako względna 
                               przyczyna odwoławcza. Orzecznictwo. Aplikanci opracowują projekt apelacji w 
                              oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego zajęcia.( adw. Stanisław Zdanowski)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Zasady wykonywania tymczasowego aresztowania według  k.k.w.. Uprawnienia 
osoby 
                              tymczasowo aresztowanej. Uprawnienia obrońcy do kontaktów i korespondencji.( 
Sędzia 
                             Sądu Okręgowego Marek Trojniak).

22 października 2013 r. ( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz 
                              zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. Wybrane najczęściej spotykane typy 
                               przestępstw, ich znamiona. Orzecznictwo ( adw. Piotr Kryczka)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Zarzuty mieszane z art.438 pkt.2 i 3k.p.k.Aplikanci sporządzają projekt apelacji w 

oparciu  o zadanie przygotowane przez prowadzącego zajęcia( adw. Stanisław 
Zdanowski)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Odroczenie wykonania kary. Warunkowe zawieszenie wykonania kary w trybie 
art.152 
                              k.k.w. Przerwa w odbywaniu kary. Sporządzenie wniosków w tym przedmiocie w 
                              oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego zajęcia.( S.S.O Marek Trojniak)  

29 października 2013 r.( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych.  
                             Wybrane najczęściej spotykane typy przestępstw.Znamiona czynów. Orzecznictwo.( 
                             adw. Piotr Kryczka)
  
15,45-16,30}
16,35-17,20  Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jako względna 
                               przyczyna odwoławcza. Orzecznictwo. Aplikanci opracowują projekt apelacji w 
                              oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego zajęcia.( adw. Stanisław Zdanowski)
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17,30-18,15}
18,20-19,05 Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Przesłanki i podstawy wniosku. Udział 
obrońcy 

w  posiedzeniu sądu penitencjarnego i procedura zaskarżenia orzeczeń wydanych w 
tym 

                              zakresie.(S.S.O. Marek Trojniak )

5 listopada 2013r.( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35  Odpowiedzialność z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 
                                2005 roku ( adw. Aleksander Drozd)

 
 15,45-16,30}
16,35-17,20 Względna przyczyna odwoławcza z art.438 pkt.2 k.p.k. Orzecznictwo. Aplikanci 
                                opracowują projekt apelacji w oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego 
                                zajęcia( adw. Stanisław Zdanowski)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Kasacja-rodzaje. Dopuszczalność kasacji, wymogi prawne, zakres zaskarżenia - przymus  
                               adwokacki. Przygotowanie projektu kasacji w oparciu o kazus opracowany przez 
                               prowadzącego zajęcia.( adw. Andrzej Maleszyk) 

12 listopada 2013r. ( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Przestępstwa i wykroczenia z ustawy z dnia 13 .10.1995 r.„Prawo łowieckie” i ustawy z 
                               dnia 18.04.1995 roku „O rybactwie śródlądowym” z ostatnimi zmianami. Wybrane typy 
                               przestępstw, ich znamiona. Linie obrony. Orzecznictwo.( adw. Aleksander Drozd)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Zarzuty mieszane z art.438 pkt.2 i 3k.p.k.Aplikanci sporządzają projekt apelacji w oparciu 
                              o zadanie przygotowane przez prowadzącego zajęcia( adw. Stanisław Zdanowski)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Wznowienie postępowania-właściwość sądu, podstawy wznowienia postępowania, 
                              przygotowanie projektu wniosku o wznowienie postępowania w oparciu o kazus

                -procter crimina,noviter products, opracowany przez prowadzącego zajęcia 
                (adw. Andrzej Maleszyk)

19 listopada 2013 r.(wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35 Postępowanie w sprawach nieletnich ustawa z dnia 26 października 1982 roku( adw. 

               Aleksander Drozd)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Przesłanka z art.438 pkt.4 k.p.k. Orzecznictwo. Aplikanci sporządzają projekt apelacji w 
                             oparciu o kazus przygotowany przez prowadzącego zajęcia.( adw. Stanisław Zdanowski)
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17,30-18,15}
18,20-19,05 Kasacja. Inne rażące naruszenie prawa. Aplikanci sporządzają projekt kasacji w oparciu o  
                             zadanie przygotowane przez prowadzącego zajęcia.(adw. Andrzej Maleszyk) 

26 listopada 2013 r. ( wtorek) sala ul.Czechowska 3a w Lublinie
14,00-14,45}
14,50-15,35  Narkomania. Poszczególne typy przestępstw , ich znamiona. Linie obrony w odniesieniu 
                               do konkretnego typu przestępstwa w oparciu o kazus przygotowany przez 
                                prowadzącego zajęcia. Orzecznictwo.( adw. Aleksander Drozd.)

 
15,45-16,30}
16,35-17,20 Postępowanie odwoławcze. Argumentacja obrończa – oskarżycielska. Wnioski o 
                              uzupełnienie postępowania. Orzecznictwo( adw. Stanisław Zdanowski)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Kasacja zagadnienia istotne. Wystąpienie obrońcy w postępowaniu kasacyjnym, 
                              argumentacja – orzecznictwo.(adw. Andrzej Maleszyk) 

Kierownik Szkolenia Aplikantów

   Adw. Stanisław Zdanowski
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