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                                                   Program szkolenia adwokatów 

                                 Izby Adwokackiej w Lublinie w II półroczu 2019 r. 

 

Wykłady będą się odbywały w czwartki, w terminach wskazanych poniżej, w siedzibie      

ORA w Lublinie przy Al. Racławickich 8; początek wykładów godz. 16.00. 

 

 03 października 2019 r. – „Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego po ostatniej  

                                                  nowelizacji.”  - Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr 

                                                  Jakubiec 

 

 10 października 2019 r.  – „Kryteria przypisania skutku przestępnego działania 

                                                 i zaniechania.” – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie 

                                                 Mariusz Młoczkowski 

 

 17 października 2019 r.  – „Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne;  

                                                    zagadnienia węzłowe” Sędzia Sądu Apelacyjnego 

                                                     w Lublinie  Mariusz Młoczkowski 

 

 24 października 2019 r. – „Zasady i przebieg postępowania odwoławczego 

                                                    w sprawach karnych po zmianach nowelizujących kpk  

                                                   w latach 2015 – 2016.” – Sędzia Sądu Apelacyjnego 

                                                   Apelacyjnego Lublinie Cezary Wójcik 

 

 07 listopada 2019 r.       – „Najnowsze zmiany w kodeksie karnym i kodeksie  

                                                   postępowania karnego”. - Sędzia Sądu Apelacyjnego                            

                                                   Lublinie Barbara de Chateau 

 

 14 listopada 2019 r.        – „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument  

                                                          przyspieszenia postępowania karnego i redukowania      

                                                          kasatoryjności postępowania odwoławczego; zagadnienia 

                                                          praktyczne” – Adw. dr Marek Smarzewski (Katolicki 

                                                          Uniwersytet Lubelski) 

   

 21 listopada 2019 r.         – „Ocena zarzutów apelacyjnych w postępowaniu karnym 

                                                     w świetle orzecznictwa sądów odwoławczych.” 

                                                    Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr Morelowski 

 

 28 listopada 2019 r.           – „Wartość dowodowa radarów, lidarów i prędkościomie- 

                                                          mierzy kontrolnych (wideorejestratorów) w sprawach 

                                                          o przekroczenie prędkości. Zatrzymanie prawa jazdy za 

                                                          przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowa- 

                                                          nym. Praktyka i orzecznictwo.”  

                                                          Adw. dr Michał Skwarzyński (Katolicki Uniwersytet 

                                                          Lubelski). 

 

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie zapraszam Koleżanki i Kolegów – 

członków Izby Adwokackiej w Lublinie, jak też zainteresowanych wykładami aplikantów 

naszej Izby, do uczestnictwa w szkoleniu przypominając, 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”.  
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Uczestnictwo w wykładach łączy się z uzyskaniem przez słuchaczy „punktów 

szkoleniowych” w wymiarze 2 w przypadku wykładów obejmujących co najmniej 2 pełne 

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. 

 

 

Lublin, 08 sierpnia  2019 r.                                                           Adw. Krystyna Drozd 

                                                                                              Wicedziekan ORA w Lublinie  
 


