
U c h w a ł a  Nr   6/ 19.12.2021 r.
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 19 grudnia 2022  r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu szkolenia dla II roku aplikacji radcowskiej na rok 2023

na podstawie § § 15, 17 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (t.j. Uchwała Nr 783/XI/2022
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r.), Rada Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Bydgoszczy ustala roczny plan szkolenia dla II roku aplikacji radcowskiej na 2023 rok
obejmujący szczegółowy harmonogram zajęć aplikantów, wykaz wykładowców prowadzących zajęcia z
poszczególnych przedmiotów, terminy przerwy wakacyjnej, rezerwę godzinową określoną w programie
aplikacji oraz ustala zasady odbywania praktyk

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH II ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ
w roku szkoleniowym 2023

L.p. Data Przedmiot i temat zajęć Konwersa
-toria

ćwiczenia

Ilość
godz

Wykładowca Uwagi

1. 03.01.
(wtorek)

 Prawo spółek handlowych
- przepisy ogólne – spółki osobowe (jawna,
partnerska)

K 6
r. pr.
T. Kranc

2. 10.01.
(wtorek)

Prawo karne, prawo karne skarbowe
i prawo wykroczeń
- część ogólna

K 6 SSN dr hab.
I. Zgoliński

3. 17.01.
(wtorek)

Postępowanie karne, postępowanie karno –
skarbowe i postępowanie w sprawach o
wykroczenia

- przepisy wstępne, postępowanie przygotowawcze

K 6 SSN dr D.
Kala

4. 24.01.
(wtorek)

Postępowanie karne, postępowanie karno –
skarbowe i postępowanie w sprawach o
wykroczenia
- postępowanie przed sądem I instancji,
odwoławcze

K 6 SSN dr D.
Kala

5. 31.01.
(wtorek)

Prawo spółek handlowych
- spółki osobowe (komandytowa,
komandytowo-akcyjna)
- ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów
gospodarczych w spółce europejskiej

K 6 r. pr. T.
Kranc

6. 07.02.
(wtorek)

Prawo spółek handlowych
- przygotowanie projektu umowy spółki
osobowej

Ćw. 6 r. pr. T.
Kranc

7. 14.02.
(wtorek)

Prawo rodzinne i opiekuńcze
- małżeństwo
- stosunki między rodzicami i dziećmi

K 6 r. pr. M.
Strzelecki

8. 21.02.
(wtorek)

Prawo spółek handlowych
- sporządzanie projektów aktów w spółce
kapitałowej (regulaminy, uchwały)

Ćw. 6 r. pr. T.
Kranc

9. 28.02.
(wtorek)

Prawo karne, prawo karne skarbowe
i prawo wykroczeń
- powrót do przestępstwa, zbieg przestępstw,
przedawnienie, zatarcie skazania

K 6 SSN dr hab.
I. Zgoliński



- -część szczególna – przestępstwa przeciwko
życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji

10. 07.03.
(wtorek)

Prawo spółek handlowych
- symulacja zgromadzenia wspólników
(przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie
zgromadzenia wraz z podejmowaniem uchwał)

Ćw. 6 r. pr. T.
Kranc

11. 14.03.
(wtorek)

Prawo rodzinne i opiekuńcze
- prawo o aktach stanu cywilnego

 Prawo rodzinne i opiekuńcze
- sporządzanie wniosków i pism procesowych z
zakresu prawa rodzinnego

K

Ćw.

3

3

r. pr. M.
Strzelecki

12. 21.03.
(wtorek)

Prawo spółek handlowych
- spółka akcyjna – akt założycielski
i pozostałe dokumenty

Ćw. 6 r. pr. T.
Kranc

13. 28.03.
(wtorek)

Prawo spółek handlowych
- przekształcanie i likwidacja spółek

Ćw. 6 r. pr. T.
Kranc

14. 04.04.
(wtorek)

Prawo rodzinne i opiekuńcze
- sporządzanie wniosków i pism procesowych
dot. pozwów w sprawie unieważnienia
małżeństwa, alimentów, zniesienia małżeńskiej
wspólności ustawowej, rozwodu, separacji

Ćw. 6 r. pr. M.
Strzelecki

15. 11.04.
(wtorek)

Prawo rodzinne i opiekuńcze
- zaprzeczenie ojcostwa, sporządzanie
wniosków i pism procesowych dot.
małoletniego dziecka o alimenty oraz
wniosków o zniesienie wspólności majątkowej,
ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
wniosków dot. władzy rodzicielskiej oraz
małoletniego dziecka o alimenty

Prawo spółek handlowych
- spółka z o.o.

Ćw.

K

3

3

r. pr. M.
Strzelecki

r. pr. T.
Kranc

16. 18.04.
(wtorek)

Prawo rodzinne i opiekuńcze
- sporządzanie wniosków i pism procesowych

Ćw. 6 r. pr. M.
Strzelecki

REZERWA

17. 25.04.
(wtorek)

 Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
- część ogólna

K 6 SSO E.
Gatz-Rubelo
wska

18. 09.05.
(czwartek)

 Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
- sporządzanie pism i wniosków – osoby
fizycznej i przedsiębiorcy o ogłoszenie
upadłości, wyłączenie z masy upadłości,
zgłoszenie wierzytelności, sprzeciw od listy
wierzytelności, zarzuty od planu podziału

Ćw. 6 SSO E.
Gatz-Rubelo
wska

19. 16.05.
(wtorek)

 Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
- sporządzanie pism i wniosków c.d.

Postępowanie karne, postępowanie karno –
skarbowe i postępowanie w sprawach o
wykroczenia
- nadzwyczajne środki zaskarżenia
- postępowanie po uprawomocnieniu się
orzeczenia
- postępowanie ze stosunków
międzynarodowych

Ćw.

K

3

3

SSO E. Gatz-
Rubelowska

SSN dr D.
Kala

20. 23.05.
(wtorek)

Prawo karne, prawo karne skarbowe
 i prawo wykroczeń
- k. k. rozdziały XXI do XXXVII,

K 6 SSN dr hab.
I. Zgoliński



- prawo wykroczeń- część ogólna i szczególna
- k. k. s – część ogólna, objaśnienie wyrażeń
ustawowych, część szczególna

21. 30.05.
(wtorek)

 Postępowanie karne, postępowanie
karno – skarbowe i postępowanie w
sprawach o wykroczenia

- postępowanie w sprawach o wykroczenia
- postępowanie karno - skarbowe

K 6 SSN dr D.
Kala

22. 06.06.
(wtorek)

Prawo karne, prawo karne skarbowe
 i prawo wykroczeń

Ćw. 6 SSN dr hab.
I. Zgoliński

23. 13.06.
(wtorek)

 Prawo gospodarcze
- ubezpieczenia majątkowe – ustawy o
działalności ubezpieczeniowej, o pośrednictwie
ubezpieczeniowym, o ubezpieczeniach
obowiązkowych

K 6 r. pr. T.
Hryniewicz

24. 20.06.
(wtorek)

 Prawo gospodarcze
- ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów

 Prawo gospodarcze
Stowarzyszenia, fundacje, ochrona danych
osobowych

K

K

3

3

r. pr. G.
Krajczewska

r. pr. M.
Rościszewski

25. 27.06.
(wtorek)

 Prawo gospodarcze
- świadczenie usług drogą elektroniczną
 Prawo gospodarcze
- prawo przewozowe

K

Ćw.

3

3

r. pr. A.
Jucewicz
r. pr. T.
Hryniewicz

26. 01.08.
(wtorek)

 Prawo gospodarcze
- prawo przedsiębiorców

K 6 r. pr. T.
Kranc

27. 08.08.
(wtorek)

 Prawo gospodarcze
- zamówienia publiczne

Ćw. 6 zajęcia
online
dostępne na
stronie
www.kirp.pl

28. 17.08.
*(czwartek)

 Prawo gospodarcze
- opracowywanie umów w sprawach
gospodarczych – najmu, roboty budowlane i
kooperacyjne

Ćw. 6 r. pr. T.
Kranc

29. 22.08.
(wtorek)

Postępowanie karne, postępowanie karno –
skarbowe i postępowanie w sprawach o
wykroczenia

- sporządzanie pism procesowych m in. akt oskarżenia,
pozwy adhezyjne, pisma dot. wniosków dowodowych

Ćw. 6 SSN dr D.
Kala

30. 29.08.
(wtorek)

Postępowanie karne, postępowanie karno –
skarbowe i postępowanie w sprawach o
wykroczenia
- sporządzanie pism procesowych  m. in. apelacji, zażaleń

na podstawie akt

Ćw. 6 SSN dr D.
Kala

31. 05.09.
(wtorek)

Postępowanie karne, postępowanie karno –
skarbowe i postępowanie w sprawach o
wykroczenia
- sporządzanie pism procesowych – w tym
kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
i w sprawach odszkodowawczych na podstawie
akt
 

Ćw. 6 SSN dr D.
Kala

32. 12.09.
(wtorek)

Postępowanie karne, postępowanie karno –
skarbowe i postępowanie w sprawach o
wykroczenia
- symulacja rozprawy karnej

Ćw. 6 SSN dr D.
Kala



33. 19.09.
(wtorek)

Postępowanie karne, postępowanie karno –
skarbowe i postępowanie w sprawach o
wykroczenia
- konsensualne rozwiązywanie sporów

Ćw. 6 SSN dr D.
Kala

34. 26.09.
(wtorek)

 Prawo gospodarcze
- praktyczne nauczanie zadań z 3 części
egzaminu radcowskiego tj. rozwiązanie
zadania z zakresu prawa gospodarczego,
polegającego na przygotowaniu umowy lub
sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w
przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich
wniesienia, na sporządzenie opinii prawnej

Ćw. 6 r. pr. T.
Kranc

35. 03.10.
(wtorek)

 Prawo gospodarcze
- akty wewnętrzne przedsiębiorstw, w tym także
statuty, regulaminy
- -elektroniczny system krajowego rejestru
sądowego – analiza informacji oraz technika
sporządzania wniosków

Ćw. 6 r. pr. T.
Kranc

36. 10.10.
(wtorek)

 Prawo gospodarcze
- ochrona konkurencji
- -analiza orzecznictwa Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądów z
zakresu spraw antymonopolowych oraz
nieuczciwej konkurencji

Ćw. 6 r. pr. P.
Adamczewski

37. 17.10.
(wtorek)

 Historia świadczenia pomocy prawnej,
zasady wykonywania zawodu radcy
prawnego, etyka radcy prawnego

- część ogólna

- informacja o wykonywaniu zawodu
-  i pozyskiwanie klientów

K

Ćw.

3

3

r. pr. J.
Marczak

38. 24.10.
(wtorek)

 Prawo gospodarcze
Ochrona własności intelektualnej
- prawo własności przemysłowej
- prawo autorskie i pokrewne
- model procesu w sprawie wynagrodzenia

Historia świadczenia pomocy prawnej,
zasady wykonywania zawodu radcy
prawnego, etyka radcy prawnego
- postępowanie dyscyplinarne

Ćw.

Ćw.

3

3

r. pr. M
Łątkowski

r. pr. J.
Marczak

39.
31.10.
(wtorek)

Negocjacje oraz reprezentacja strony w
postępowaniu mediacyjnym
- rola radcy prawnego przy przygotowaniu
klienta do negocjacji
- specyfika negocjacji wielostronnych i
międzynarodowych
- metody wychodzenia z impasu w
negocjacjach

Ćw. 6 mgr M.
Gierczak

40. 07.11.
(wtorek)

 Negocjacje oraz reprezentacja strony w
postępowaniu mediacyjnym

- reprezentacja klienta w mediach
-trójkąt reprezentacji w mediacji
- negocjacje jako element praktyki radcy
prawnego
- kryteria doboru strategii i technik
negocjacyjnych

Ćw. 6 mgr M.
Gierczak



Zajęcia teoretyczne (konwersatoria oraz ćwiczenia) odbywają się we wtorki w godzinach 14:00 –
19:00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, ul. Gdańska 68/7, za wyjątkiem zajęć w
dniu 17.08. i 09.05. – czwartki oraz zajęć z zamówień publicznych, które należy odbyć zdalnie, na stronie
www.kirp.pl do dnia 08.08.23 r.

Zajęcia wskazane w harmonogramie jako konwersatoria mają na celu przedstawienie i systematyzację
zagadnienia objętego programem aplikacji. Prowadzone są metodami aktywizującymi aplikantów, w
szczególności służącymi do wymiany poglądów i dyskusji pomiędzy prowadzącym zajęcia, a aplikantami na
temat praktycznego stosowania przepisów prawa i prawidłowego rozwiązywania problemów prawnych.
Konwersatoria stanowią wprowadzenie do zajęć szkoleniowych o charakterze ćwiczeniowo –warsztatowym.

Zajęcia ćwiczeniowe prowadzone są metodą ćwiczeniowo-warsztatową z aktywnym uczestnictwem wszystkich
aplikantów i obejmuje w szczególności: rozwiązywanie kazusów; analizę aktów prawnych; analizę
orzecznictwa; symulacje; sporządzanie projektów pism procesowych, projektów umów oraz projektów aktów
normatywnych.

Aplikanci II roku aplikacji odbywają praktyki (40 jednodniowych zajęć) w kancelariach radców prawnych,
spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biurach prawnych przedsiębiorców i innych
jednostkach organizacyjnych, w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w
sądach; co najmniej 24 zajęcia należy odbyć w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych
lub radców prawnych i adwokatów.
Przerwa wakacyjna trwa od 1 lipca  do 30  lipca 2023 r.

W ramach praktyk tego roku szkoleniowego patroni lub opiekunowie praktyk winni zapewnić aplikantom
uczestnictwo w co najmniej sześciu rozprawach.

Po zakończeniu zajęć z każdego bloku  aplikanci zdają kolokwia z zakresu:

1. Prawo gospodarcze
2. Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
3. Prawo rodzinne i opiekuńcze
4.Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks
wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia

Wykładowcy prowadzący szkolenie dla Aplikantów w roku szkoleniowym 2023:

r. pr. Mikołaj Strzelecki, SSO Ewa Gatz – Rubelowska, r. pr. Jacek Marczak, r. pr. Tomasz Hryniewicz, r. pr.
Michał Rościszewski, r. pr. Gabriela Krajczewska, r. pr. Adam Jucewicz, r. pr. Mariusz Łątkowski, r. pr.
Tomasz Kranc, r. pr. Piotr Adamczewski, SSN dr Dariusz Kala, SSN dr hab. Igor Zgoliński, mgr Mateusz
Gierczak.

Harmonogram obejmuje 240 godzin zajęć, z tego 93 godziny konwersatoriów oraz  147 godzin ćwiczeń.

W głosowaniu wzięło udział 14 członków
za oddano  14 głosów
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

http://www.kirp.pl

