
PROGRAM  SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH
IZBY ADWOKACKIEJ W LUBLINIE

           DLA III ROKU APLIKACJI

- III rok aplikacji stanowią aplikanci adwokaccy, którzy rozpoczęli aplikację
  od 1 stycznia 2011 roku.
- zajęcia szkoleniowe dla III roku   sala w budynku Okręgowej Izby Pielęgniarek i   
Położnych w Lublinie ul. Czechowska 3a.

7 stycznia 2013 r.( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Zasady prawa pracy-omówienie przykładów dyskryminacji i lobbingu oraz metod prze –

ciwdziałania tym formom naruszeń praw pracownika. Roszczenia pracownika i 
praktyczny sposób ich dochodzenia. (adw. Joanna Czajka)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Wszczęcie postępowania administracyjnego. Dowody. Zgłaszanie wniosków 
                              dowodowych. Ocena dowodów. Rozprawa- według K.p.a.(adw. Krzysztof Oleszczuk)

17,30- 18,15}
18,20-19,05  Wybrane zagadnienia  z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity 
                               Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.)( adw. Łukasz Lewandowski) 

14 stycznia 2013 roku( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00- 14,45}
14,50- 15,35  Stosunek pracy: nawiązanie, rozwiązanie(wymogi formalne),przykłady błędów 
                                pracodawcy, omówienie roszczeń pracownika i praktycznego sposobu ich dochodzenia.  
                                Szczególna ochrona stosunku pracy. Ćwiczenia z zakresu sporządzenia pozwów. 
                                (adw. Joanna Czajka)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Decyzje administracyjne. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności. 
                                Wygaśnięcie decyzji. Postanowienia. Odwołanie –forma, termin, wpływ na wykonanie. 
                                Zażalenie forma ,termin. Ćwiczenie z zakresu poprawnego sporządzania odwołań i 
                                zażaleń przez profesjonalnego pełnomocnika.( adw. Krzysztof Oleszczuk)

 
17,30- 18,15}
18 ,20- 19,05  Wybrane zagadnienia z ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
                                 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 ze zm.)( adw. Łukasz 
                                Lewandowski)

21 stycznia 2013 roku ( poniedziałek ) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia-omówienie orzecznictwa. Najczęstsze 
                               argumenty pracodawcy i pracownika. Ćwiczenia w sporządzeniu pozwu od strony 
                               pracownika. Analiza casusów.( adw. Joanna Czajka)
  
15,45-16,30}   
16,35-17,20  Odwołanie , zażalenie- ćwiczenia w zakresu poprawnego sporządzania odwołań i 
                              Zażaleń w oparciu o casusy opracowane przez prowadzącego zajęcia.( adw. Krzysztof 
                             Oleszczuk)
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17,30- 18,15}
18,20- 19,05 Wybrane zagadnienia z  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
                              (tekst jednolity: Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.) ( adw. Łukasz Lewandowski)

28 stycznia 2013 roku( poniedziałek) ul. Czechowska 3a 
14,00-14,45}
14,50-15,35  Roszczenia pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę, analiza przypadków. 
                             Orzecznictwo. Ćwiczenia w sporządzaniu pozwu.( adw. Joanna Czajka)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Wznowienie postępowania administracyjnego na wniosek i z urzędu. Właściwość organu. 
                             Wstrzymanie  wykonania decyzji. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności 
                              decyzji.(adw. Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
                               nieruchomościami.( adw. Łukasz Lewandowski)

4 lutego 2013 roku( poniedziałek)  ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Zwolnienia grupowe, obowiązki pracodawcy. Omówienie typowych błędów i ich 
                             konsekwencji.(adw. Joanna Czajka)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Wszczęcie postępowania przed sądem administracyjnym. Skarga i wniosek. Termin i tryb 

wnoszenia skargi do sądu administracyjnego. Strony postępowania. Pełnomocnicy 
procesowi w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Rodzaje pełnomocnictw. 
Zakres pełnomocnictwa. Koszty sądowe- wpisy i sposoby ich uiszczania. Orzecznictwo.

                             ( adw. Krzysztof Oleszczuk )

17,30-18,15}
18,20-19,05 Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i 
                              rejestrze zastawów.( adw. Łukasz Lewandowski)

11 lutego 2013 roku( poniedziałek) ul. Czechowska 3a 
14,00-14,45}
14,50-15,35 Obowiązki pracownika i pracodawcy- -rola regulaminu pracy, odpowiedzialność 
                              materialna pracowników. Przykłady . Rodzaje linii obrony w postępowaniu 
                              odszkodowawczym.(adw. Joanna Czajka)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Skarga-dopuszczalność, nadanie biegu, wymogi formalne. Odrzucenie skargi. Ćwiczenia 
                               w sporządzaniu skargi w oparciu o casusy opracowane przez prowadzącego zajęcia.
                              ( adw. Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 
                             jednolity: Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1362 ze zm.)(adw.Łukasz Lewandowski)

18 lutego 2013 roku( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Roszczenie pracownika z tytułu godzin nadliczbowych. Budowanie i udowadnianie 
                              roszczenia. Studium argumentów pracownika i pracodawcy.( adw. Joanna Czajka
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15,45-16,30}
16,35-17,20 Ćwiczenia w sporządzaniu skargi w oparciu o casusy opracowane przez prowadzącego 
                              zajęcia.( adw. Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05)Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach 
                              sprzedaży konsumenckiej.(adw. Łukasz Lewandowski)

25 lutego 2013 roku ( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Urlopy- katalog. Rodzicielstwo- uprawnienia pracownika- urlopy i świadczenia. Rodzaje 
                              roszczeń z tego tytułu i praktyczny sposób ich dochodzenia.( adw. Joanna Czajka)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Ćwiczenia w sporządzaniu skargi w oparciu o casusy opracowane przez prowadzącego 
                              zajęcia.( adw. Krzysztof Oleszczuk)

 17,30-18,15}
18,20-19,05   Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych 
                                kolegiach odwoławczych.(adw. Łukasz Lewandowski)

4 marca 2013 roku( poniedziałek)  ul. Czechowska
14,00-14,45}
14,50-15,35 Mobbing  jako kwalifikowany delikt prawa pracy, Mobbing a dyskryminacja, zakres 
                             roszczeń . Ciężar dowodu w postępowaniu sądowym ( adw. Joanna Czajka)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Ćwiczenia w sporządzaniu skargi w oparciu o casusy opracowane przez prowadzącego 
                              zajęcia.( adw. Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Prawo konstytucyjne-Konstytucja jako źródło prawa w praktyce, stosowanie jej 
                              przepisów.(prof.dr hab. adw. Dariusz Dudek))

11  marca 2013 roku( poniedziałek) ul.Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35  Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna. Różnice i ich konsekwencje( sygnalizacja 
                              problemu podatkowego i ZUS) Kontrakty menadżerskie- aplikanci przygotują projekt  
                              kontraktu menadżerskiego.(adw. Joanna Czajka).

 15,45-16,30}
 16,35-17,20 Ćwiczenia w sporządzaniu skargi w oparciu o casusy opracowane przez prowadzącego 
                              zajęcia.( adw. Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Bezpośrednie stosowanie konstytucji. Normy samowykonalne w Konstytucji.(prof.dr 
                             hab. adw. Dariusz Dudek))

18 marca 2013 roku( poniedziałek) ul.Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35  Ubezpieczenia społeczne- system emerytalno rentowy, uprawnienia ubezpieczonych. 
                              Najczęstsze problemy z ZUS i pracodawcą. Rodzaje roszczeń. Praktyczne sposoby ich 
                             dochodzenia. Ćwiczenia.( adw. Joanna Czajka)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności art.61§1 ustawy. 
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                              Postępowanie mediacyjne i uproszczone art.115§1 ,art.117§1 i2 i art.118 ustawy.(adw. 
                              Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Konstytucyjne uwarunkowania funkcjonowania władzy sądowniczej.(prof.dr hab. adw. 
                               Dariusz Dudek)

25 marca 2013 roku ( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Ubezpieczenia społeczne. Postępowanie przed sądem taktyka postępowania 
                              pełnomocnika w tego rodzaju sprawach.( adw. Joanna Czajka)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Skarga kasacyjna. Ćwiczenia z aplikantami- sporządzenie skargi na podstawie casusu 
                              przygotowanego przez prowadzącego zajęcia.( adw. Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Trybunał konstytucyjny –pozycja ustrojowa, kompetencje. Przebieg postępowania oraz 
                               skutki orzeczeń w tym dla postępowania sądowego.(prof.dr hab.adw. Dariusz Dudek)

8 kwietnia 2013 roku ( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Wprowadzenie do prawa podatkowego, prawo podatkowe w systemie prawa, źródła 

prawa podatkowego, wykładnia prawa podatkowego ( Doradca podatkowy Roman 
Pitucha)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Skarga kasacyjna, tryb jej wnoszenia oraz terminy(podmioty uprawnione).Ćwiczenia z 
                              aplikantami- sporządzenie skargi na podstawie casusu przygotowanego przez 
                               prowadzącego zajęcia.( adw. Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Katalog i ograniczenia wolności i praw człowieka oraz środki ich ochrony.(prof. dr 
                               hab.adw. Dariusz Dudek)

15 kwietnia 2013 roku( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Konstytucyjne podstawy opodatkowania- podmioty stosunków prawno-podatkowych, 

organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Ich obowiązki i uprawnienia zakres 
działania. Podatnik, płatnik, inkasent, osoby trzecie odpowiedzialne za podatki, następcy 
prawni podatnika i ich odpowiedzialność.( Dor.pod. Roman Pitucha)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Skarga kasacyjna. Ćwiczenia z aplikantami- właściwego postawienia zarzutów w 
                              skardze na podstawie casusu przygotowanego przez prowadzącego zajęcia.(adw. 
                             Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Sporządzenie projektu skargi konstytucyjnej, przykłady i ćwiczenia praktyczne.(prof.dr 
                             hab.adw. Dariusz Dudek)

22 kwietnia 2013 roku ( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstanie zobowiązań podatkowych, 
                             deklaracje podatkowe, prawidłowość ich wypełnienia, konsekwencje wadliwe 
                             wypełnienia deklaracji. Czynności urzędu( Dor.pod. Roman Pitucha)
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15,45-16,30}
16,35-17,20  Wznowienie postępowania i jego podstawy. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 
                             Termin art.277 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Orzecznictwo. ( 
                              adw. Krzysztof Oleszczuk).

17,30-18,15}
18,20-19,05  Unia Europejska- jej charakter prawny, geneza, powstanie, rozwój( ze szczególnym 
                               uwzględnieniem zmian wprowadzonych Traktatem z Lizbony.(dr Edyta Całka UMCS w 

   Lublinie)

6 maja 2013 roku ( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Wygasanie zobowiązań podatkowych, zaniechanie poboru podatków, umorzenie 

zaległości podatkowej, przedawnienie zobowiązania podatkowego(Dor.Pod. Roman 
Pitucha)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Postępowanie egzekucyjne w administracji, analiza przypadków, aspekty praktyczne, 
                             zbieg egzekucji, postępowanie-najczęstsze sytuacje(wybrane zagadnienia praktyczne do 
                              omówienia).( adw. Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Instytucje i organy Unii Europejskiej- ich zadania i kompetencje, ze szczególnym 
                             uwzględnieniem organów prawotwórczych i sądowych.(dr Edyta Całka)

13 maja  2013 roku( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35  Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych.( 
                             Dor.Pod. Roman Pitucha)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Prawo administracyjne materialne-zamówienia publiczne, procedury odwoławcze, rola 
                              pełnomocnika.( adw. Łukasz Lewandowski))

17,30-18,15}
18,20-19,05 Zasady podstawowe prawa Unii Europejskiej. Zasada bezpośredniego skutku. Zasada 
                              pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym. Zasada równości, zakaz 
                              dyskryminacji. Zasada proporcjonalności. Zasada efektywności.(dr Edyta Całka).

20 maja 2013 roku( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35  Podatek od towarów i usług, aspekty praktyczne ( Dor.Pod. Roman Pitucha)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Gospodarka gruntami- omówienie problematyki, plany zagospodarowania, sprzeciwy i 

rola pełnomocnika w postępowaniu.( adw. Łukasz Lewandowski)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Stanowienie prawa w Unii Europejskiej .Wydawanie aktów prawnych. Zasada 
                               kompetencji powierzonych i tryb stanowienia prawa. Zawieranie umów 
                               międzynarodowych. Procedura zawierania umów przez Unię Europejską.( dr Edyta 
                              Całka)

27 maja 2013 roku ( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Podatek od czynności cywilnoprawnych, uzupełnienie deklaracji, aplikanci ćwiczą 
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                              wypełnianie formularzy ( Dor.Pod. Roman Pitucha).

15,45-16,30}
16,35-17,20 Prawo o zgromadzeniach, procedury i przyczyny odmowy władz na odbywanie 

  Zgromadzeń ( adw. Łukasz Lewandowski)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Interpretacja prawa Unii Europejskiej. Dokonywanie wykładni przez Trybunał 
                             Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądy krajowe. Wykładnia językowa, systemowa, 
                             celowo- funkcjonalna i aksjologiczna.(dr Edyta Całka)

3 czerwca 2013 roku( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Podatek od spadków i darowizn , planowanie podatkowe przy poradzie prawnej, analiza 

   kazusów, aspekty praktyczne( Dor. Pod. Roman Pitucha).

15,45-16,30}
16,35-17,20 Procedura w przedmiocie zezwoleń MSW na nabywanie nieruchomości na terenie RP 

przez cudzoziemców- przykłady, udział adwokata w takim postępowaniu( adw. Łukasz 
Lewandowski)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza,
                              podstawy prawne, cel i istota postępowania w sprawie pytań prawnych. Podmioty 
                              upoważnione do przedstawiania pytań prawnych. Rodzaje postępowań o wydanie 
                              orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Podmiot, treść i forma pytania prawnego. Skutki 
                              orzeczenia prejudycjalnego w postępowaniu przed sądami polskimi.(dr Edyta Całka)

10 czerwca 2013 roku( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Obowiązki podatkowe osób wykonujących działalność gospodarczą w tym adwokatów 
                              prowadzących kancelarie indywidualne. Dokumentacja przychodów, rozchodów. Kasa 
                             fiskalna. Księga podatkowa przychodów rozchodów. Rejestry VAT. Sposoby rozliczeń.

 Deklaracje. Aplikanci zapoznają się ze sposobami sporządzania dokumentacji. 
( Dor.Pod. Roman Pitucha)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Fundacja- założenie rozwiązanie, sprawozdawczość. Stowarzyszenie - założenie 

rozwiązanie sprawozdawczość ( adw .Łukasz Lewandowski) 
17,30- 18,15}
18,20- 19,05 Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenia prawa Unii 
                               Europejskiej. Przesłanki odpowiedzialności państwa. Odpowiedzialność państwa za 
                               bezprawność legislacyjną, administracyjną, odpowiedzialność państwa za 
                               nieprawidłowe implementowanie dyrektywy, odpowiedzialność państwa za działania 
                               Sądów.(dr Edyta Całka)

17 czerwca 2013 roku( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Postępowanie przed organem I instancji w sprawach podatkowych. Terminy załatwiania 
                             spraw, skarga na bezczynność, wszczęcie postępowania , dowody, zawieszenie i 
                             umorzenie, decyzje podatkowe, postanowienie w postępowaniu podatkowym.( 
                             Dor.pod. Roman Pitucha)

15,45-16,30}
16,35-17,20 UOKiK i zakres jego Kompetencji. Urząd Komunikacji Elektronicznej  i Urząd Regulacji  

Energetyki jako przykłady pozycji regulatora i zakres ich kompetencji- omówienie( adw. 
Łukasz Lewandowski)
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17,30-18,15}
18,20-19,05 Skarga o stwierdzenie nieważności aktu Unii Europejskiej. Istota postępowania i jego cel.  

Legitymacja procesowa państwa członkowskiego i instytucji Unii Europejskiej. Prawo do 
skargi pod miotów indywidualnych. Wymogi formalne skargi. Treść i skutki orzeczenia.
(dr Edyta Całka)

24 czerwca 2013 roku ( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Zwyczajne środki zaskarżania w postępowaniu podatkowym( odwołania, zażalenie, 
                             ( Dor.Pod. Roman  Pitucha)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.( 
                               adw. Łukasz Lewandowski)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Skarga na zaniechanie-dopuszczalność skargi, legitymacja procesowa, przedmiot skargi , 
                             skutki orzeczenia. Skarga odszkodowawcza .Legitymacja procesowa i właściwość 

rzeczowa. Wymogi formalne skargi. Przedawnienie i termin złożenia skargi. Przesłanki 
odpowiedzialności odszkodowawczej Unii Europejskiej.(dr Edyta Całka)

2 września 2013 r. ( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Postępowanie przed organem odwoławczym. Organy właściwe w postępowaniu 
                              odwoławczym, rodzaje rozstrzygnięć organów odwoławczych, tryby nadzwyczajne 
                              wzruszenia decyzji podatkowych( Dor.Pod. Roman Pitucha)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
                             rolników. Postępowanie administracyjne w tym w zakresie.(adw. Łukasz Lewandowski).

 17,30-18,15}
18,20-19,05 Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Zasady sporządzania 

skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ,obowiązki pełnomocnika w zakresie 

konstruowania zarzutów naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zajęcia 
praktyczne.(dr Edyta Całka)

9 września 2013 r.( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Repetytorium z postępowania cywilnego.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Repetytorium z prawa gospodarczego.(adw. Beata Chadaj)

17,30-18,15}Prowadzenie kancelarii adwokackiej, omówienie form wykonywania zawodu według 
                               PoA oraz regulaminu NRA .Aplikanci na przyszłe zajęcia opracują  projekt umowy 
                               spółki cywilnej lub partnerskiej adwokatów.( adw. Stanisław Zdanowski)

18,20-19,05  Repetytorium z postępowania karnego.(adw. Stanisław Zdanowski)

16 września 2013 r. (poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Repetytorium z postępowania cywilnego.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Repetytorium z prawa gospodarczego.(adw. Beata Chadaj)

17,30-18,15}Prowadzenie kancelarii adwokackiej, kancelaria indywidualna, prowadzenie 
dokumentacji w tym księgowej, archiwizacja, obowiązki prowadzącego związane z 
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wizytacją kancelarii przez wizytatorów ORA ( adw. Stanisław Zdanowski)

18,20-19,05  Repetytorium z postępowania karnego.(adw. Stanisław Zdanowski)

23 września 2013 r. ( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35  Repetytorium z postępowania cywilnego.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)  
15,45-16,30}
16,35-17,20 Repetytorium z prawa gospodarczego.(adw. Beata Chadaj)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Repetytorium z postępowania karnego.(adw. Stanisław Zdanowski)

30 września 2013 r.( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Repetytorium z postępowania cywilnego.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)   
15,45-16,30}
16,35-17,20 Repetytorium z prawa gospodarczego.(adw. Beata Chadaj)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Repetytorium z postępowania karnego.(adw. Stanisław Zdanowski)

7 października 2013 r.( poniedziałek)  ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Repetytorium z postępowania cywilnego.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

.15,45-16,30}
16,35-17,20 Repetytorium z prawa gospodarczego.(adw. Beata Chadaj)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Repetytorium z postępowania karnego.(adw. Stanisław Zdanowski)

14 października 2013 r. ( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Repetytorium z postępowania cywilnego.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Repetytorium z prawa gospodarczego.(adw. Beata Chadaj)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Repetytorium z postępowania karnego.(adw. Stanisław Zdanowski)

21  października 2013 r.( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Repetytorium z postępowania cywilnego.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

15,45-16,30}
16,35-17,20  Repetytorium z postępowania administracyjnego. ( adw. Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Repetytorium z postępowania karnego.(adw. Stanisław Zdanowski)

28 października 2013r.( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Repetytorium z postępowania cywilnego.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Repetytorium z postępowania administracyjnego. ( adw. Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05  Repetytorium z postępowania karnego.(adw. Stanisław Zdanowski)

8



4 listopada 2013r. ( poniedziałek) ul. Czechowska 3a
14,00-14,45}
14,50-15,35 Repetytorium z postępowania cywilnego.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Repetytorium z postępowania administracyjnego. ( adw. Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Repetytorium z postępowania karnego.(adw. Stanisław Zdanowski)

18 listopada 2013 r.( poniedziałek) ul. Czechowska 3a 
14,00-14,45}
14,50-15,35 Repetytorium z postępowania cywilnego.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Repetytorium z postępowania administracyjnego. ( adw. Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Repetytorium z postępowania karnego.(adw. Stanisław Zdanowski)

25 listopada 2013 r.( poniedziałek) ul. Czechowska 3a 
14,00-14,45}
14,50-15,35 Repetytorium z postępowania cywilnego.( adw. dr Krzysztof Kukuryk)

15,45-16,30}
16,35-17,20 Repetytorium z postępowania administracyjnego. ( adw. Krzysztof Oleszczuk)

17,30-18,15}
18,20-19,05 Repetytorium z postępowania karnego.(adw. Stanisław Zdanowski )

Kierownik Szkolenia Aplikantów
\\\\

    adw. Stanisław Zdanowski 
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