
Program szkolenia 
dla adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Lublinie 

w II półroczu 2018 r. 

Wykłady będą się odbywały w czwartki, w terminach wskazanych poniżej, w siedzibie ORA w Lublinie przy 
Al. Racławickich 8. Wykłady rozpoczynają się zawsze o godz. 16.00. 

Wrzesień 2018 

 

27.09.2018 r. „Upadłość konsumencka; aspekty materialnoprawne i procesowe” 

 Grzegorz Kister, Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie del. do Krajowej 
Rady Sądownictwa i Prokuratury  

Październik 2018 

 

04.10.2018 r. „Podział majątku wspólnego w praktyce sądowej” (część I) 

 Piotr Jakubiec, Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie  

11.10.2018 r. „Podział majątku wspólnego w praktyce sądowej” (część II) 

 Piotr Jakubiec, Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie  

18.10.2018 r. „Proces cywilny a upadłość i restrukturyzacja strony” 

 Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Mię-
dzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS 
w Lublinie 

Listopad 2018 r. 

 

08.11.2018 r. „Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu przetwarzania danych informatycznych” 

 Dr nauk prawnych Filip Radoniewicz, adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowe-
go Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie 

15.11.2018 r. „Rozpowszechnianie nielegalnych treści w internecie; kradzież tożsamości” 

 Dr nauk prawnych Filip Radoniewicz, adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowe-
go Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie 

22.11.2018 r. „Podział nieruchomości w trybie przepisów ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami” 

 Dr nauk prawnych Magdalena Durzyńska, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie 

29.11.2018 r. „Rozgraniczenie nieruchomości w toku postępowania administracyjnego i przed sądem” 

 Dr nauk prawnych Magdalena Durzyńska, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie 

Grudzień 2018 r. 

 

06.12.2018 r. „Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji 
z 01.06.2017 r.” 

 Prof. dr hab. adw. Katarzyna Popik-Konarzewska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie 



W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie zapraszam Koleżanki i Kolegów – członków Izby Adwo-
kackiej w Lublinie, jak też zainteresowanych wykładami aplikantów naszej Izby do uczestnictwa w szkoleniu, 
przypominając jednocześnie, że doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem adwokata wynikającym z przepisu 
§ 1 uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 57/2011 z 19.11.20111 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokata”. 

Uczestnictwo w wykładach łączy się z uzyskaniem przez słuchaczy „punktów szkoleniowych” w wymiarze 2 
punktów w przypadku wykładów obejmujących co najmniej 2 pełnie godziny (a mniej niż 3) i 3 punktów w 
przypadku wykładów obejmujących co najmniej 3 pełne godziny (a mniej niż 4). Każdy z nas jest zobligowany 
do uzyskania w danym roku szkoleniowym 12 punktów. Zgodnie z zamierzeniami wykładowców wykłady w 
dniach: 27.09.2018 r., 18.10.2018 r. i 06.12.2018 r. będą trwały około 2 godzin, zaś pozostałe wykłady – 3 go-
dziny. 

adw. Krystyna Drozd 
Wicedziekan 
ORA w Lublinie 


