
Dzień/data/godziny dziedzina Temat wykładu wykładowca czas punkty 

  STYCZEŃ    

Środa 

12.01.2022 

18.15 

Med.s. Sądowo-lekarska ocena narażenia na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu (błąd medyczny, bójka, 
pobicie, niebezpieczne narzędzie). (2 godz) 

Prof. dr hab. 

n.med. mgr prawa  

Tomasz Jurek 

 

2 godz. 

 

2 

Czwartek 

13.01.2022 

18.15 

podatki Optymalna forma opodatkowania adwokata w 
Polskim Ładzie 
1.           Formy opodatkowania działalności 
adwokata. 
a.           Skala podatkowa. 
i.            Kwota wolna od podatku. 
ii.           Ulga dla klasy średniej. 
b.           Podatek linowy. 
c.           Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 
2.           Zasady obliczania składki zdrowotnej w 2022 
roku z uwzględnieniem poszczególnych form 
opodatkowania. 
3.           Porównanie obciążeń podatkowych i 
składkowych dla poszczególnych form 
opodatkowania. 

Adw. Kacper 
Sołoniewicz 

  

Czwartek 

20.01.2022 

18.15 

Med.s. Opiniowanie sądowo-lekarskie o uszczerbku na 
zdrowiu w sprawach karnych (ocena sytuacji 
zdrowotnej w kontekście 156 kk. i 

157 kk). ( 2 godz). 

Prof. dr hab. 

n.med. mgr prawa  

Tomasz Jurek 

 

2 godz. 

 

2 



Czwartek 

27.01.2022  

18:15 

ZiM Sprzedaż usług prawniczych prof.dr hab. 
Ryszard Sowiński 
rektor WSB w 
Poznaniu 

3 godz. 3 

  LUTY    

Czwartek 

10.02.2022 

18.15 

podatki Optymalizacja podatkowa i składkowa przy 
wykorzystaniu spółki komandytowej, spółki 
komandytowo-akcyjnej i spółki z o.o. w Polskim 
Ładzie 
1.           Zasady obciążenia składką zdrowotną 
wspólników spółki komandytowej, spółki 
komandytowo-akcyjnej oraz spółki z o.o. 
2.           Spółka komandytowa jako forma 
optymalizacji podatkowej i składkowej w Polskim 
Ładzie – mechanizmy odliczeń i zwolnień 
podatkowych. 
3.           Spółka z o.o. i jednoosobowa działalność 
gospodarcza wspólnika jako sposób na niskie 
podatki.  
4.           Ukryta dywidenda – kiedy świadczenia 
wypłacane wspólnikowi nie będą kosztem 
podatkowym? 
5.           Wykup samochodu z leasingu do majątku 
prywatnego i późniejsza sprzedaż – skutki podatkowe 
od 2022 roku 

Adw. Kacper 
Sołoniewicz 

  

Czwartek 

24.02.2022  

ZiM Zarządzanie projektami dla prawników prof.dr hab. 
Ryszard Sowiński 

3 godz. 3 



18:15 rektor WSB w 
Poznaniu 

  MARZEC    

Środa 

09.03.2022 

18.15 

KC Problematyka kredytu indeksowanego 
1. Klauzule indeksacyjne jako potencjalne 
niedozwolone postanowienia umowne. 
2. Skutki usunięcia klauzul indeksacyjnych z umowy. 
3. Argumenty stron w sprawach związanych z 
kredytami indeksowanymi -  elementy procesowe. 

SSO w Warszawie  

dr Piotr Bednarczyk 

3 godz. 
lekcyjne 

3 

Środa 

16.03.2022 

18.15 

KC Problematyka kredytu indeksowanego 
1. Klauzule przeliczeniowe jako potencjalne 
niedozwolone postanowienia umowne. 
2. Skutki usunięcia klauzul przeliczeniowych  z 
umowy. 
3. Argumenty stron w sprawach związanych z 
kredytami denominowanymi - elementy procesowe. 

SSO w Warszawie  

dr Piotr Bednarczyk 

3 godz. 
lekcyjne 

3 

Czwartek 

31.03.2022  

18:15 

 

ZiM Stres w pracy prawnika prof.dr hab. 
Ryszard Sowiński 
rektor WSB w 
Poznaniu 

3 godz. 3 

  KWIECIEŃ    

Czwartek 

07.04.2022 

18.15 

Psych. "Jak rozpoznawać i skutecznie zabezpieczać się 
emocjonalnie oraz organizacyjnie przed trudnym 
klientem w kancelarii adwokackiej - psychologiczne 
aspekty tzw. trudnego klienta lub przeciwnika 

r.pr. coach, 
psycholog biznesu 
Marta Szymańska 

3 godz. 
lekcyjne 

3 



procesowego, omówione na przykładzie 
narcystycznych zaburzeń osobowości"  cz.I 

Czwartek 

14.04.2022 

18.15 

Psych. "Jak rozpoznawać i skutecznie zabezpieczać się 
emocjonalnie oraz organizacyjnie przed trudnym 
klientem w kancelarii adwokackiej - psychologiczne 
aspekty tzw. trudnego klienta lub przeciwnika 
procesowego, omówione na przykładzie 
narcystycznych zaburzeń osobowości"  cz.II 

r.pr. coach, 
psycholog biznesu 
Marta Szymańska 

3 godz. 
lekcyjne 

3 

Czwartek 

28.04.2022  

18:15 

ZiM Zarządzanie sobą w czasie prof.dr hab. 
Ryszard Sowiński 
rektor WSB w 
Poznaniu 

3 godz. 3 

  MAJ    

Czwartek 

12.05.2022 

18.15 

R Praktyczne aspekty udziału pełnomocnika 
zawodowego w postępowaniach z zakresu przepisów 
o ochronie zdrowia psychicznego 

SSR Małgorzata 
Gutkowska 
Przewodnicząca V 
Wydziału  
Rodzinnego i 
Nieletnich SRŁW 
(była adwokatka) 

3 godziny 
lekcyjne 

3 

Czwartek 

19.05.2022  

18.15 

KPK Opiniowanie sądowo-psychiatryczne, psychologiczne 
i seksuologiczne, przez pryzmat najczęściej 
popełnianych błędów w trakcie opiniowania. 

SSA Krzysztof 
Eichsteadt 
Przewodniczący II 
Wydziału Karnego 
SA w Łodzi 

3 godziny 
lekcyjne 

 



Czwartek  

26.05.2022  

18:15 

ZiM Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej 
dla prawników 

 

prof.dr hab. 
Ryszard Sowiński 
rektor WSB w 
Poznaniu 

3 godz. 3 

  CZERWIEC    

Czwartek 

02.06.2022 

18.15 

 Zaskarżalność czynności organów egzekucji sądowej z 
perspektywy pełnomocnika zawodowego 

Prof.UŁ dr hab. 
Sławomir Cieślak 

3 godziny 
lekcyjne 

3 

Czwartek 

09.06.2022 

18.15 

 

KC Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w 
ubezpieczeniu mienia 

Prof. UŁ dr hab. 
adw. Bartosz 
Kucharski 

2 godz. 
lekcyjne 

2  

Czwartek 

23.06.2022 

18.15 

 

 

R. Praktyczne aspekty udziału pełnomocnika 
zawodowego w postępowaniach w sprawach 
nieletnich. 

SSR Małgorzata 
Gutkowska 
Przewodnicząca V 
Wydziału  
Rodzinnego i 
Nieletnich SRŁW 
(była adwokatka) 

3 godz. 
lekcyjne 

3 

 

 


