HARMONOGRAM SZKOLENIA
W RAMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO JESIEŃ’2022
06.10.2022 godz. 15.00-19.00 szkolenie prowadzone wyłącznie w salach wykładowych ORA
Liczba punktów szkoleniowych – 4 pkt.

„Ochrona praw osób LGBT+ w praktyce adwokatek i adwokatów”

Szkolenie przeprowadzą: adw. Anna Mazurczak, r. pr. Karolina Kędziora, adw. Paweł Knut –
prawnicy z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
Na szkolenie składają się dwie części - pierwsza część to warsztat dotyczący definicji dyskryminacji i różnych jej
przejawów oraz omówienie ochrony prawnej przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, cechy płciowe i ekspresję płciową w polskim ustawodawstwie w różnych obszarach (zatrudnienie,
dostęp do usług, ochrona zdrowia, edukacja). W drugiej części warsztatu uczestniczki i uczestnicy będą porównywać środki ochrony prawnej przed dyskryminacją i przestępstwami z nienawiści z różnych dziedzin prawa i na
przykładach omawiać zalety i wady dostępnych ścieżek. Warsztat jest nastawiony na doskonalenie umiejętności
praktycznych podejmowania strategicznych decyzji procesowych na przykładach precedensowych spraw z zakresu ochrony praw osób LGBTI, choć nabyte na nim umiejętności mogą zostać wykorzystane także w innych
sprawach dotyczących ochrony praw człowieka.
UWAGI:
1. Szkolenie jest w całości sfinansowane przez Ambasadę USA
2. Z uwagi warsztatowy charakter szkolenie jest przeznaczone dla ograniczonej liczby uczestników – zgłoszenia uczestnictwa proszę składać na osobno przesłanym formularzu zgłoszeniowym

Noty biograficzne wykładowców:
Adw. Anna Mazurczak - członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, w latach 20122018 pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, od 2015 roku jako Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego, reprezentowała RPO w precedensowych postępowaniach sądowych dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, od 2018 r. prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w ochronie praw osób LGBTI. W szczególności występuje w sprawach dotyczących osób transpłciowych i
dzieci urodzonych w tęczowych rodzinach z elementem transgranicznym. Wiceprzewodnicząca Komisji Praw
Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
R. pr. Karolina Kędziora - prezeska zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna, prawniczka z kilkunastoletnim doświadczeniem procesowym w precedensowych sprawach dyskryminacyjnych, autorka wielu publikacji na temat różnych aspektów dyskryminacji. W latach 2016-2020 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Od 2021 r. członkini
Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Adw. Paweł Knut - w latach 2011-2019 prawnik w stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii, od 2018 r. prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w ochronie praw osób LGBTI. Wielokrotnie występował w sądach krajowych i międzynarodowych w precedensowych sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną oraz tożsamość płciową. Autor i współautor szeregu publikacji na temat ochrony prawnej osób LGBT
w Polsce, w tym m.in.: "Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach o przestępstwa z nienawiści".
koordynator Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, będącej programem postępowań
precedensowych, w którym 5 par tej samej płci ubiega się o umożliwienie sformalizowania ich związku w Polsce.
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13.10.2022 godz. 16.00-18.00 – szkolenie w formule hybrydowej

„Rozliczenia majątkowe po ustaniu faktycznego związku osobisto-majątkowego partnerów”
Piotr Jakubiec – Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

kazuistyczna koncepcja rozstrzygania sporów wynikających ze stosunków majątkowych między byłymi
partnerami,
treść stosunków prawnych, jakie mogą łączyć konkubentów w czasie trwania związku,
własność rzeczy i wspólność praw nabywanych w trakcie trwania nieformalnego związku dwóch osób,
własność rzeczy i praw „wniesionych” do związku przez każdego z partnerów oraz nabytych w trakcie
trwania związku, problem surogacji,
stosunki majątkowe partnerów, z których jeden lub oboje pozostają w związku małżeńskim,
współwłasność rzeczy nabytych podczas trwania wspólności ustawowej przez jedno z małżonków wspólnie z konkubentem,
wpływ sposobu ukształtowania stosunków prawnych w trakcie trwania związku na sposób rozliczenia
wzajemnych roszczeń po ustaniu związku,
zniesienie współwłasności rzeczy nabytych w trakcie trwania nieformalnego związku, wzajemne roszczenia współwłaścicieli,
koncepcja katalogu wspólności praw, rozliczenia pobranych dochodów i pożytków uzyskanych z rzeczy
nabytych w trakcie trwania związku,
prowadzona wspólnie przez partnerów działalność gospodarcza lub gospodarstwo rolne – roszczenia z
tytułu nabytego majątku, uzyskanych dochodów,
nakłady konkubentów czynione wspólnie w czasie trwania związku na majątek jednego z nich lub majątek innej osoby,
rozliczenia pomiędzy partnerem a spadkobiercami drugiego z partnerów w sytuacji, gdy przyczyną ustania związku nieformalnego była śmierć jednego z konkubentów,
wymagalność i przedawnienie roszczeń.

14-15.10.2022 warsztaty, liczba uczestników ograniczona
NetPraLat Program szkolenia obrońcy
14.10.2022 (piątek) zajęcia w godz. 16-19
15.10.2022 (sobota) zajęcia w godz. 10-14 lub 9-13

Prowadzący:
Piotr Kryczka, adwokat
Tomasz Nowak, adwokat
Liczba punktów szkoleniowych – 7 pkt.
Projekt NetPraLat podzielony został na siedem modułów rozłożonych na cztery sesje prowadzone w formie dyskusji pomiędzy uczestnikami przy wykorzystaniu materiałów dydaktycznych, w tym krótkich filmów.
Sesja 1: Rola obrońcy w postępowaniu karnym
Sesja 2: Umiejętności komunikacyjne
Sesja 3: Podejście psychospołeczne w kontaktach z klientem
Sesja 4: Praca z tłumaczami
Sesja 5: Konsultacja obrońca – klientem
Sesja 6: Przesłuchanie podejrzanych
Sesja 7: Odgrywanie ról
Sesja 8: Umiejętności dydaktyczne
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Po zakończeniu każdej sesji przewidziana jest dyskusja pomiędzy uczestnikami szkolenia na temat zauważonych
błędów popełnionych przez adwokata w trakcie wykonywanych czynności procesowych oraz propozycji dotyczących prawidłowego – zdaniem uczestników – zachowania adwokata w ramach obowiązujących przepisów prawa
i jak najlepiej rozumianego dobra klienta.
Projekt NetPraLat kierowany jest przede wszystkim do adwokatów rozpoczynających pracę lub mających kilkuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu, a pragnących pogłębić swoją wiedzę praktyczną.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej broszurze informacyjnej. Planujemy cykliczną realizację
takich zajęć w każdym miesiącu, dla kolejnych grup, o ile będzie zainteresowanie uczestnictwem w nich.

27.10.2022 godz. 16.00-18.00 – szkolenie w formule hybrydowej

„Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako forma zabezpieczenia roszczenia”
Piotr Jakubiec – Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Istota przewłaszczenia na zabezpieczenie - warunki ważności i skuteczności czynności prawnych.
§ czynności prawne, których wykonanie zabezpiecza umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie,
§ istotne elementy umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie,
§ zagadnienia kauzalności i akcesoryjności umów,
§ przedmiot przewłaszczenia,
§ forma umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie,
Skutki prawne wynikające z warunkowego i bezwarunkowego przeniesienia własności na wierzyciela.
§ warunek zawieszający i rozwiązujący,
§ ograniczenia swobody umów wynikające z istoty przewłaszczenia na zabezpieczenie,
Przewłaszczenie na zabezpieczenie, wzajemne relacje różnych form zabezpieczenia tej samej wierzytelności.
§ przewłaszczenie na zabezpieczenie a zastaw,
§ przewłaszczenie na zabezpieczenie a hipoteka,
§ sposób zaspokojenia wierzyciela w zależności od treści stosunku prawnego wykreowanego umową przewłaszczenia na zabezpieczenie.
Nieważność lub bezskuteczność umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, możliwość zmiany treści stosunku prawnego łączącego strony lub unieważnienie umowy (wyzysk).
§ przyczyny nieważności lub bezskuteczności umowy,
§ art. 387 1 k.c. – przedmiot ochrony, przesłanki, relacja względem innych przepisów,
§ wady oświadczenia woli,
§ wpływ rażącej dysproporcji świadczeń na ważność umowy,
§ roszczenia wynikające z art. 388 k.c. a ważność czynności prawnych,
§ naruszenie zasad współżycia społecznego przy zawarciu i wykonaniu umowy,
§ roszczenia stron wynikające z nieważności czynności prawnych lub wyzysku.
Zwrotne przeniesienie własności - prawa, obowiązki, wzajemne roszczenia stron.
Przedawnienie zabezpieczonej wierzytelności.
Umowa przewłaszczenia a upadłość wierzyciela.
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03.11.2022 godz. 16.00-18.00 – szkolenie w formule hybrydowej

„Naruszenia dóbr osobistych i innych praw w Internecie – przedmiot i sposób
ochrony. Wykorzystanie Internetu do usunięcia skutków naruszenia praw. Postępowanie dowodowe z wykorzystaniem nowych technologii, dowodzenie
faktów ujawnionych lub utrwalonych w Internecie.”
Piotr Jakubiec – Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sposoby przesyłania informacji pomiędzy sądem a stronami z wykorzystaniem nowych technologii –
współczesność i możliwości rozwoju,
Prawne możliwości wykorzystania elektronicznych sposobów komunikacji w postępowaniu cywilnym,
Specyfika internetowych naruszeń dóbr osobistych,
Roszczenia służące ochronie dóbr osobistych, możliwości wykorzystania technologii cyfrowej,
Formułowanie żądań procesowych w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Prawne i edytorskie wymagania co do publikacji oświadczeń w Internecie.
żądanie pozwu lub wniosku dotyczące zakazania publikacji internetowych lub nakazania umieszczenia
informacji,
związanie sądu żądaniem obejmującym zakazanie lub nakazanie publikacji internetowych.
Postępowanie dowodowe z wykorzystaniem nowych technologii.
• zasada bezpośredniości – treść, granice, możliwość wyłączeń lub ograniczeń,
• sposoby przeprowadzenia dowodów na odległość,
• poszczególne dowody – możliwość przeprowadzenia z wykorzystaniem przekazu internetowego lub
innych elektronicznych sposobów komunikowania się na odległość,
• dowody w formie elektronicznej – wiarygodność, sposób przeprowadzenia, ustalenie autorstwa
osoby odpowiedzialnej za publikacje danych.
• prawne i edytorskie wymagania co do publikacja oświadczeń w Internecie,
• związanie sądu żądaniem pozwu, zakres możliwej ingerencji w treść objętego pozwem oświadczenia, aktualność danych umieszczonych na stronie internetowej,
• zastosowanie przepisu art. 228 § 2 k.p.c. do informacji dostępnych w Internecie.

10.11.2022 godz. 16.00-18.00 – szkolenie w formule hybrydowej

„Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, zachowanie tajemnicy lekarskiej, odpowiedzialność prawna lekarzy za naruszenie różnych praw pacjenta
oraz reguł staranności”
Piotr Jakubiec – Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odpowiedzialność cywilna podmiotów prowadzących działalność medyczną, lekarzy, pielęgniarek i innych
przedstawicieli personelu medycznego za błąd medyczny – zagadnienia ogólne,
Pojęcie błędu medycznego – błąd diagnostyczny, terapeutyczny, prognostyczny. Błąd medyczny a niepowodzenie w leczeniu – trudności pojęciowe i dowodowe,
Najważniejsze aspekty procesowe związane ze sprawami cywilnymi o naprawienie szkody wynikającej z
błędu medycznego lub innego czynu niedozwolonego, który może być podstawą roszczenia pacjenta.
Ustalenie osoby odpowiedzialnej za szkodę doznaną przez pacjenta – różnorodność stosunków prawnych
łączących strony uczestniczące w procesie leczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z zawartych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Znaczenie dokumentacji medycznej, dowodu z opinii biegłego oraz domniemań, które mogą znaleźć zastosowanie w sprawach cywilnych dotyczących błędów medycznych,
Zasady dostępu do dokumentacji medycznej w postaci papierowej i elektronicznej,
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7.

Ograniczenia co do przeprowadzenia dowodu z dokumentacji medycznej związane z tajemnicą lekarską oraz
prawami pacjenta,
8. Ciężar dowodu a tajemnica lekarska,
9. Błędy medyczne oraz inne działania lub zaniechania, które mogą rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą
względem poszkodowanego pacjenta,
10. Przesłanki i przykłady naruszeń poszczególnych praw pacjenta:
§ prawo do informacji,
§ prawo do udzielenia pomocy medycznej (odmowa leczenia z uwzględnieniem sytuacji szczególnych wywołanych pandemią),
§ prawo do świadczeń medycznych – jakość świadczeń gwarantowanych pacjentom, dostępność leczenia,
§ autonomia woli pacjenta a prawne i moralne obowiązki lekarza – prawo pacjenta do odmowy zgody na
leczenie, umierania w spokoju,
§ naruszenia praw pacjenta, których skutkiem nie jest uszkodzenie ciała ani rozstrój zdrowia,
11. Związek przyczynowy pomiędzy przebiegiem leczenia a zgłoszoną przez pacjenta szkodą z uwzględnieniem
specyfiki spraw o tzw. zakażenia szpitalne, koncepcji winy anonimowej (bezimiennej) oraz domniemań faktycznych,
12. Najważniejsze zagadnienia materialnoprawne i procesowe dotyczące roszczeń zgłaszanych przez pacjentów
i członków ich rodzin.

17.11.2022 godz. 16.00-18.00 – szkolenie w formule hybrydowej

„Sprawozdanie finansowe spółki, ja je czytać”

Elżbieta Popławska – ekonomistą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie controlingu, budżetowania i księgowości, audytu wewnętrznego
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.

24.11.2022 godz. 16.00-18.00 – szkolenie w formule hybrydowej

„Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek cywilnych
oraz osobowych w inne formy prowadzenia działalności – aspekty prawne i podatkowo-biznesowe”
Dr Paweł Daszczuk – adwokat
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.
Szkolenie obejmuje omówienie w szczególności zasady kontynuacji w związku z przekształceniem, poszczególnych etapów przekształcenia, praktycznych aspektów sporządzania planu przekształcenia i załączników do niego
z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów w tym zakresie. W toku szkolenia przedstawione zostaną też zagadnienia podatkowe i bilansowe w tym problematyka podatku od czynności cywilnoprawnych oraz omówione
czynności jakie spółka powinna podjąć po dniu przekształcenia.

01.12.2022 godz. 16.00-18.00 – szkolenie w formule hybrydowej

„Adwokat w postępowaniu egzekucyjnym cz. I”

Dr Olimpia Marcewicz - Kochnio
radca prawny, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego UMCS
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.
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-

§58 KEA a postępowanie egzekucyjne
wybrane zagadnienia z zakresu postępowania klauzulowego
dowody w postępowaniu egzekucyjnym

08.12.2022 godz. 16.00-18.00 – szkolenie w formule hybrydowej

„Adwokat w postępowaniu egzekucyjnym cz. II”

Dr Olimpia Marcewicz - Kochnio
radca prawny, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego UMCS
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.
-

wszczęcie egzekucji
ustalanie majątku dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
dalsze czynności egzekucyjne i obrona dłużnika przed egzekucją

09 i 10.12.2022 warsztaty, liczba uczestników ograniczona
NetPraLat Program szkolenia obrońcy
09.12.2022 (piątek) zajęcia w godz. 16-19
10.12.2022 (sobota) zajęcia w godz. 10-14 lub 9-13

Prowadzący:
Piotr Kryczka, adwokat
Tomasz Nowak, adwokat
Liczba punktów szkoleniowych – 7 pkt.
Projekt NetPraLat podzielony został na siedem modułów rozłożonych na cztery sesje prowadzone w formie dyskusji pomiędzy uczestnikami przy wykorzystaniu materiałów dydaktycznych, w tym krótkich filmów.
Sesja 1: Rola obrońcy w postępowaniu karnym
Sesja 2: Umiejętności komunikacyjne
Sesja 3: Podejście psychospołeczne w kontaktach z klientem
Sesja 4: Praca z tłumaczami
Sesja 5: Konsultacja obrońca – klientem
Sesja 6: Przesłuchanie podejrzanych
Sesja 7: Odgrywanie ról
Sesja 8: Umiejętności dydaktyczne
Po zakończeniu każdej sesji przewidziana jest dyskusja pomiędzy uczestnikami szkolenia na temat zauważonych
błędów popełnionych przez adwokata w trakcie wykonywanych czynności procesowych oraz propozycji dotyczących prawidłowego – zdaniem uczestników – zachowania adwokata w ramach obowiązujących przepisów prawa
i jak najlepiej rozumianego dobra klienta.
Projekt NetPraLat kierowany jest przede wszystkim do adwokatów rozpoczynających pracę lub mających kilkuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu, a pragnących pogłębić swoją wiedzę praktyczną.
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15.12.2022 godz. 16.00-18.00 – szkolenie w formule hybrydowej

„Adwokat w postępowaniu egzekucyjnym cz. III”

Dr Olimpia Marcewicz - Kochnio
radca prawny, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego UMCS
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.
-

środki zaskarżenia i powództwa przeciwegzekucyjne – zagadnienia wybrane
koszty postępowania egzekucyjnego
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