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HARMONOGRAM SZKOLENIA  
W RAMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WIOSNA’2023 

 
 
 
23.02.2023 godz. 16.00-18.00 szkolenie on-line platforma Zoom  
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.  
„Postępowania w sprawach o demoralizację i czyny karalne na gruncie ustawy 
z dnia 09 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich” cz. I.  
Szkolenie przeprowadzą: SSR Maciej Wolski i SSR Elżbieta Molin   
 

§ Omówienie zakresu przedmiotowego i podmiotowego powołanej ustawy; 
§ Omówienie regulacji prawnych dotyczących praktycznych aspektów stosowania ustawy; 
§ Omówienie nowych rozwiązań legislacyjnych związanych z rozróżnieniem środka oddziaływania wycho-

wawczego od środków wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem umieszczenia w okręgowym 
ośrodku wychowawczym 

 
_____________________________ 
 
 
02.03.2023 godz. 16.00-18.00 – szkolenie on-line platforma Zoom  
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt. 
„Postępowania w sprawach o demoralizację i czyny karalne na gruncie ustawy 
z dnia 09 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich” cz. II.  
Szkolenie przeprowadzą: SSR Maciej Wolski i SSR Elżbieta Molin   
 

§ Rola obrońcy nieletniego i pełnomocnika pokrzywdzonego w toku postępowania z uwzględnieniem wy-
znaczenia obrońcy z urzędu; 

§ Omówienie skuteczności i wykonalności orzeczeń wydanych na gruncie ustawy o wspieraniu i resocjali-
zacji nieletnich. 

 
_____________________________ 
 
 
 
09.03.2023 r. godz. 16-18.30 - szkolenie on-line platforma Zoom  
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt. 
Zmiany prawa karnego materialnego i procesowego wprowadzone ustawą z 
dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 2600), cz. I.  
Szkolenie prowadzi: SSO Artur Ozimek  
 
I. Część ogólna Kodeksu karnego.  

§ Zasady odpowiedzialności karnej; 
§ Kary i środki karne oraz przepadek; 
§ Zasady wymiaru kary; 

 
 
________________________________ 
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16.03.2023 r. godz. 16-18.15 - szkolenie on-line platforma Zoom  
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt. 
Zmiany prawa karnego materialnego i procesowego wprowadzone ustawą z 
dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 2600), cz. II.  
Szkolenie prowadzi: SSO Artur Ozimek  
 
I. Część szczególna Kodeksu karnego.  

§ Zmiany w zakresie ustawowego zagrożenia; 
§ Zmiany w zakresie typów przestępstw 

II. Zmiany w Kodeksie postępowania karnego i innych ustaw 
III. Przepisy przejściowe  
 
 
______________________________ 
 
 
23.03.2023 godz. 16.00-18.15 – szkolenie w formule on-line  
„Cyberbezpieczeństwo w pracy adwokata” cz. I.   
ppłk. Rez. Mariusz Rukat  
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.  
 

1. Platforma organizacyjna Internetu – typy zagrożeń́ w cyberprzestrzeni: 
§ typy zagrożeń́ i głowni aktorzy w globalnej cyberprzestrzeni (CrowdStrike Report / Raport NASK);  
§ struktura Internetu i routowanie danych cyfrowych na poziomie globalnym i regionalnym; 
§ struktura zarzadzania domeną cyfrową w Polsce:  
§ aspekty organizacyjne, normatywne i ustawowe;  

 
2. Przyczyny podatności na zagrożenia online i środki ostrożności w tym zakresie:  

§ typy wykroczeń́ i formy przestępstw w domenie cyfrowej; 
§ przyczyny podatności na zagrożenia online – systemowe i osobowe;  
§ bezpieczeństwo systemów i zalecane narzędzia ochrony w komunikacji online  

 
 

Nota biograficzna:   
ppłk (rez.) mgr inż. Mariusz Rukat 
Analityk i ekspert ds. polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Wykładowca akademicki. 
Podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Absolwent WSOWZ we Wrocławiu (1996), a także, m.in. College on 
Chinese Language & Literature w Chinach, studiów podyplomowych w obszarze narodowego bezpieczeństwa 
(UW) oraz kursów planowania strategicznego (U.S.Naval Postgraduate School, Monterey). 
W latach 2008 - 2012 r. zastępca attaché obrony przy Ambasadzie RP w Pekinie. 
W ramach zajęć akademickich (Collegium Civitas, Akademia Łazarskiego, Europejska Akademia Dyplomacji) spe-
cjalizuje się w problematyce polityki międzynarodowej (Chiny, Stany Zjednoczone, struktura bezpieczeństwa w 
regionie Azji i Pacyfiku oraz polityka państw grupy BRICS), zagadnieniach dot. koncepcji strategicznych (studia 
strategiczne). Prowadzi zajęcia i warsztaty nt. politycznych i operacyjnych aspektów cyberbezpieczeństwa. 
Doktorant w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – problematyka: chińska kultura strate-
giczna.  
 
_____________________________ 
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30.03.2023 godz. 16.00-17.30 – szkolenie w formule on-line  
„Cyberbezpieczeństwo w pracy adwokata” cz. II.   
ppłk. rez. Mariusz Rukat  
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.  
 

1. Monitorowanie aktywności użytkowników online a cyberszpiegostwo 
§ polityka państw w cyberprzestrzeni - uprawnienia agend państwowych do monitorowania działań́ 

w sieciach telekomunikacyjnych w USA i w Polsce;  
§ cyberszpiegostwo a śledcze systemy operaycjne - Advanced Persistent Threat / śledcze systemy 

operacyjne – PEGASUS / FinFish;  
 

2. Jak uzyskać ́anonimowość́ ́w sieci?  
§ zasadnicza konfiguracja systemów (Mac/Windows) i narzędzia służące anonimizacji działań użyt-

kownika online;  
§ zastosowanie Virtual Private Network i działania w oparciu o platformę ̨TOR; 
§ bezpieczeństwo danych: wykorzystanie sieci domowej lub biurowej NAS. 
§  

 
_____________________________ 
 
 
13.04.2023 godz. 16.00-18.30 – szkolenie on-line na platformie Zoom  
„Zmiany do ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (druk 2650). Postępowanie przed sądem I i II instancji. cz. I ”   
Piotr Jakubiec – Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie 
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.  
 
_____________________________ 
 
 
20.04.2023 godz. 16.00-18.30 – szkolenie on-line na platformie Zoom  
„Zmiany do ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (druk 2650). Postępowanie przed sądem I i II instancji. cz. II”   
Piotr Jakubiec – Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie 
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.  
 
______________________________ 
 
 
27.04.2023 godz. 16.00-18.30 – szkolenie on-line na platformie Zoom  
„Zmiany przepisów Części III Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o ko-
mornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych przewidziane w 
ustawie z dnia 23 stycznia 2023 r. (druk nr 2650)”   
Dr Olimpia Marcewicz - Kochnio,  
radca prawny, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego UMSC w Lublinie  
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt. 
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Zmiany w przepisach ogólnych o postępowaniu egzekucyjnym dotyczące:  
§ środków zaskarżenia; 
§ przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym - art. 7821 , art. 804 §2 i art. 

825 pkt 11 kpc; 
§ przejścia egzekwowanego uprawnienia po powstaniu tytułu wykonawczego i po wszczę-

ciu egzekucji; 
§ odmowy wszczęcia egzekucji (art. 8001 kpc (novum), art. 8042 §2 i 3 kpc);  
§ zawieszenia postępowania egzekucyjnego i umorzenia postępowania egzekucyjnego na 

podstawie art. 1086 §5 kpc. 
 
 
_________________________________ 
 
 
 
11.05.2023 godz. 16.00-18.30 – szkolenie on-line na platformie Zoom  
„Zmiany przepisów Części III Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o ko-
mornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych przewidziane w 
ustawie z dnia 23 stycznia 2023 r. (druk nr 2650)”   
Dr Olimpia Marcewicz - Kochnio,  
radca prawny, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego UMSC w Lublinie  
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt. 
 
Zmiany w przepisach szczególnych Części III oraz przepisach u.k.s. i u.k.k. dotyczące:  

§ egzekucji z ruchomości; 
§ egzekucji z nieruchomości; 
§ podziału sumy uzyskanej z egzekucji; 
§ egzekucji świadczeń niepieniężnych; 
§ tzw. doręczeń komorniczych – zmiany wynikające z ustawy o komornikach sądowych oraz 

z ustawy o kosztach komorniczych; 
§ przepisów intertemporalnych. 

 
 
_____________________________ 
 
 
18.05.2023 godz. 16.00-18.00 – szkolenie on-line na platformie Zoom  
„Zasady sukcesji w wybranych formach prowadzenia działalności gospodar-
czej”   
Dr Paweł Daszczuk,  
Adwokat, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego UMSC w Lublinie  
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt. 
 
W ramach szkolenia zostaną omówione zasady dziedziczenia przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fi-
zyczną i przepisy związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem w spadku. W zakresie spółek handlowych 
szkolenie dotyczy dziedziczeniem ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, udziałów i akcji spółek kapi-
tałowych, ograniczenia i wyłączenia dziedziczenia. W szczególności zagadnienia będą dotyczyły wpływu dziedzi-
czenia na działanie spółki, sposobu działu spadku i wykonywania uprawnień korporacyjnych przez spadkobier-
ców. 
 
____________________________ 
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25.05.2023 godz. 16.00-18.00 – szkolenie w formule on-line  
„Skutecznie stosowanie prawa UE w państwach członkowskich, z uwzględnie-
niem najnowszego orzecznictwa” cz. I.   
Dr hab. Edyta Całka, prof. UMCS Katedra Prawa Unii Europejskiej 
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.  
 

1. Zarys systemu prawa UE i zakresu jurysdykcji TSUE z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa 
TSUE. 
§ Uwagi ogólne 
§ Traktat z Lizbony 
§ Podstawy prawne obowiązywania praw UE w Polsce 

2. Stosowanie prawa UE w państwach członkowskich. 
§ Uwagi ogólne 
§ Sprawa unijna  
§ Wykładnia zgodna 

 
_______________________________ 
 
01.06.2023 godz. 16.00-18.00 – szkolenie w formule on-line  
„Skutecznie stosowanie prawa UE w państwach członkowskich, z uwzględnie-
niem najnowszego orzecznictwa” cz. II.   
Dr hab. Edyta Całka, prof. UMCS Katedra Prawa Unii Europejskiej    
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.  
 

Zasada bezpośredniej skuteczności prawa UE 

§ Traktaty 
§ Dyrektywy 
§ Rozporządzenia 

  
_________________________________  
 
15.06.2023 godz. 16.00-18.00 – szkolenie w formule on-line  
„Skutecznie stosowanie prawa UE w państwach członkowskich, z uwzględnie-
niem najnowszego orzecznictwa” cz. III.   
Dr hab. Edyta Całka, prof. UMCS Katedra Prawa Unii Europejskiej    
Liczba punktów szkoleniowych – 2 pkt.  
 

Zasada pierwszeństwa i zasada bezpośredniego obowiązywania prawa UE 
§ Uwagi ogólne 
§ Zasada pierwszeństwa i odmowa zastosowania przepisu prawa krajowego sprzecznego z prawem 

UE 
§ Zasada bezpośredniego obowiązywania prawa UE 

 
_____________________________ 
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INNE PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA SZKOLENIOWE 
 

NetPraLat Program szkolenia obrońcy 
 
Dwie edycje: najprawdopodobniej w kwietniu i maju  
Prowadzący:  
Piotr Kryczka, adwokat   
Tomasz Nowak, adwokat  
Liczba punktów szkoleniowych – 7 pkt.  
 
Zajęcia w grupach 12 osobowych w formie warsztatowej. 
  
Projekt NetPraLat podzielony został na siedem modułów rozłożonych na cztery sesje prowadzone w formie dys-
kusji 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 dotyczą-
cych 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 kilku-
letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu, a pragnących pogłębić swoją wiedzę praktyczną.  
 
 

Konferencja naukowa 
„Dziecko to nie procedura - podmiotowość dziecka  

w postępowaniach prawnych” 
10-11.03.2023 r.  

 
Miejsce: siedziba Izby Adwokackiej w Lublinie  
Organizatorzy: Komisja Praw Człowieka przy NRA, ORA w Lublinie i Sekcja Praw Dziecka przy 
ORA w Warszawie.  
 
W piątek (10.03.2023) odbędą się warsztaty, nt. m.in. przesłuchania dziecka, zarzutów do opi-
nii biegłych OZSS oraz postępowania mediacyjnego z udziałem dziecka.  
 
W sobotę (11.03.2023) wykłady i panele dyskusyjne   
 
Wstęp wolny. Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany wkrótce.  
 
 


