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 Od 15 lat pomagamy, wspieramy, uczymy.
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Postępowanie sądowe – postępowanie cywilne w j. angielskim

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
18:35-20:05

1 spotkanie 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 150 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• poznasz specjalistyczną terminologię prawniczą w zakresie 

postępowania sądowego i przećwiczysz jej stosowanie 
w praktyce

• zaznajomisz się z wykładnią sądowego języka mówionego 
z uwzględnieniem idiomów i bardziej formalnego stylu 
wypowiedzi

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami będącymi 

przedmiotem zajęć 

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• podyskutujesz po angielsku o Case Study z mediacji i sposobie 
rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych w j. obcym

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej kancelarii, napisz do nas. Ten moduł zajęć 
oferujemy w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze 
zapoznanie się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



O kodeksie spółek handlowych po angielsku

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
18:35-20:05

2 spotkania 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 150 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• poznasz podstawową terminologią, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzaju spółek w Polsce i ich odpowiednikami 
w USA i UK.

• przećwiczysz użycie specjalistycznej terminologii prawniczej we 
właściwym kontekście

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami które będą 

przedmiotem zajęć 

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• porozmawiasz po angielsku o wymogach formalnych 
dotyczących zakładania o spółek oraz o tym, jaki typ spółki 
będzie odpowiedni dla poszczególnego podmiotu.

UWAGA: Od uczestników tego spotkania wymaga się znajomości 
Kodeksu Spółek Handlowych w stopniu pozwalającym na aktywne 
zaangażowanie w dyskusje i rozwiązywanie przykładowych 
spraw.

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej kancelarii, napisz do nas. Ten moduł zajęć 
oferujemy w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na 
szersze zapoznanie się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji 
w praktyce.

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej kancelarii, napisz do nas. Ten moduł zajęć 
oferujemy w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze 
zapoznanie się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Postępowanie upadłościowe

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
18:35-20:05

2 spotkania 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 150 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• porozmawiasz po angielsku o etapach postępowania 

upadłościowego

• przećwiczysz użycie zwrotów dotyczących postępowania 
upadłościowego 

• dowiesz się jak napisać po angielsku prosty wniosek o 
ogłoszenie upadłości

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami które będą 

przedmiotem zajęć 

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• podyskutujesz o likwidacji masy upadłościowej z użyciem 
fachowej terminologii

• dowiesz się, jak wygląda postępowanie upadłościowe w UK. 

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej kancelarii, napisz do nas. Ten moduł zajęć 
oferujemy w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze 
zapoznanie się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Umowy handlowe w j. angielskim

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
18:35-20:05

2 spotkania 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 150 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• wprawisz się w używaniu w praktyce podstawowej terminologii 

dotyczącej umów handlowych 

• przećwiczysz użycie kolokacji językowych, wyrażeń i fachowej 
terminologii ze szczególnych uwzględnieniem legalese

• przeanalizujesz budowę wszystkich elementów umowy w j. 
angielskim

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami które będą 

przedmiotem zajęć przed ich rozpoczęciem.

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• porozmawiasz o karach umownych, jakie umowy handlowe 
mogą zawierać, jak również klauzulach abuzywnych 
występujących głównie w umowach kredytowych, polisach 
ubezpieczeniowych czy umowach dot. usług turystycznych 

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej kancelarii, napisz do nas. Ten moduł zajęć 
oferujemy w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze 
zapoznanie się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Prawo pracy

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
18:35-20:05

2 spotkania 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 150 PLN / 90 min

Podczas zajęć:
• przećwiczysz stosowanie terminologii prawa pracy w zakresie 

m.in. stosunku pracy, równego traktowania, kwestii mobbingu i 
dyskryminacji i wynagrodzenia

• przeanalizujesz umowy o pracę ze szczególnym 
uwzględnieniem klauzuli salwatoryjnej, o zakazie konkurencji 
oraz klauzuli poufności 

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami które będą 

przedmiotem zajęć przed ich rozpoczęciem.

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• weźmiesz udział w symulacji rozmowy dotyczącej wypadku w 
pracy

• porozmawiasz po angielsku o rolach i funkcjach Państwowej 
Inspekcji Pracy

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej kancelarii, napisz do nas. Ten moduł zajęć 
oferujemy w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze 
zapoznanie się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Prawo rodzinne

Kiedy: Czas trwania: Grupa: Formuła zajęć: Inwestycja:

Poniedziałki
18:35-20:05

2 spotkania 90 min. Do czterech osób Konwersacyjna z ćwiczeniami 150 PLN / 90 min.

Podczas zajęć:
• będziesz utrwalać terminologię związaną z postępowaniem 

rozwodowym 

• poznasz struktury i słownictwo występujące w decyzjach 
dotyczących podziału majątki czy opieki nad dziećmi

• dowiesz się jak formułować w j. angielskim umowy 
przedmałżeńskie, intercyzę oraz kwestie dziedziczenia 

Przed spotkaniem:
• otrzymasz od nas konspekt, który umożliwi Ci zapoznanie się z najważniejszym słownictwem i zagadnieniami które będą 

przedmiotem zajęć przed ich rozpoczęciem.

Po zajęciach:
• zapytamy Cię czy jesteś zainteresowany rozszerzonym modułem tego tematu i ew. w jakim konkretnie obszarze

• porozmawiasz o sytuacjach uprowadzenia dziecka za granicę i 
dowiesz się, co mówi na ten temat prawo międzynarodowe 
(przeanalizujesz konkretne sytuacje z UK, Holandii i USA)

• nauczysz się wyjaśniać po angielsku czym jest ex officio 
procedure oraz na czym polega m.in. formalna separacja czy 
obowiązek alimentacyjny, 

• podyskutujesz w oparciu o kodeks rodzinny i opiekuńczy

Jeżeli jesteś zainteresowany podobnym modułem zajęć tylko dla Twojej kancelarii, napisz do nas. Ten moduł zajęć 
oferujemy w zakresie rozszerzonym 3–4 spotkań w zależności od potrzeb kursantów. Taka formuła pozwala na szersze 
zapoznanie się z tematem, lepsze utrwalenie nabytych treści i wyszlifowanie nowych kompetencji w praktyce.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Prowadząca kurs

Lektorka języka angielskiego, tłumaczka i audytorka z szesnastoletnim stażem 
w nauczaniu. Ukończyła filologię angielską ze specjalizacją język angielski w biznesie oraz 
studia magisterskie z psychologii w zarządzaniu; przez kilka lat studiowała prawo.

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu kursantów do wszelkiego typu egzaminów 
certyfikujących z języka ogólnego, biznesowego i prawniczego (FCE, CAE, CPE, TOEIC, TOLES, 
ILEC, BEC, IELTS).

Specjalizuje się w nauczaniu języka biznesowego, języka angielskiego w finansach 
i bankowości (przez 8 lat prowadziła szkolenia językowe w departamencie prawnym 
jednego z dużych banków) oraz Legal English. Uczy również języka specjalistycznego (m.in. 
angielski dla architektów, czy Military English z przygotowaniem do egzaminu STANAG).

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu oraz bogatemu doświadczeniu w nauczaniu języka 
specjalistycznego, jej zajęcia przynoszą nie tylko wartość językową ale również dodaną 
wartość merytoryczną.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



Jak się zapisać?

Na początek:
1. Wysyłasz nam maila na adres magdalena.adaszewska@lektorzyna5.pl z informacją 

jakim modułem jesteś zainteresowany.

2. Dostajesz od nas test, który zweryfikuje, czy Twój poziom znajomości języka jest 
wystarczający, by wziąć udział w zajęciach.

3. Dostajesz od nas informację o tym kiedy odbędzie się planowany moduł oraz link 
do przedpłaty.

4. Po opłaceniu spotkania dostajesz od nas link do spotkania i potwierdzenie udziału 
w zajęciach.

Ważne informacje:
•  Wpłata za zajęcia jest bezzwrotna, chyba, że przyczyna ich odwołania będzie leżeć po 

naszej stronie lub nie uzbiera się minimalna liczba osób zainteresowanych (dwie 
osoby) - w takiej sytuacji zwrócimy Ci pieniądze w ciągu siedmiu dni roboczych od 
momentu planowanej realizacji zajęć.

•  Daty zorganizowania zajęć zależą od liczby osób zainteresowanych danym modułem.

•  Zajęcia będą odbywać się w Poniedziałki w godzinach 18:35–20:05 chyba, że chciałbyś 
zorganizować je w rozszerzonym wymiarze dla pracowników Twojej kancelarii – 
wówczas zaproponujemy Ci inny termin.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI



www.lektorzyna5.pl

https://www.linkedin.com/in/magdalena-adaszewska/

http://www.lektorzyna5.pl
https://www.linkedin.com/in/magdalena-adaszewska/

