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ORA w Krakowie jednogłośnie za obniżeniem 

składki na NRA 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom adwo-

katów, a jednocześnie widząc potrzebę ra-

cjonalizacji wydatków NRA, ORA w Krakowie 

podjęła 22 marca br. uchwałę, w której zwra-

ca się do NRA o przedstawienie autokorekty 

preliminarza budżetowego NRA na 2016 rok. 

Wg. podjętej uchwały sporządzony preliminarz 

powinien uwzględniać obniżenie składki adwo-

kata do NRA przynajmniej o 10 zł miesięcznie 

oraz o dodatkowe 5 zł miesięcznie w tych 

izbach, gdzie ponad 50% adwokatów, dokonało 

wyboru pisma „Palestra” w formie elektronicz-

nej. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały 

oraz jej uzasadnieniem. Uchwała jest załączona 

do niniejszego Informatora.  

 

Aktualności  –  Relacje  -  Zapowiedzi  

4 kwietnia 2016 

(nr 6/2016) 
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XXVI OGÓLNOPOLSKI REJS ADWOKACKI IM. ADW. 

MARII BUDZANOWSKIEJ IŁAWA 2016 

W imieniu ORA Olsztynie oraz Ko-

misji Integracji Środowiskowej, 

Kultury, Sportu Turystyki i Wypo-

czynku przy NRA informujemy, że 

szczegółowe informacje dotyczące 

tegorocznej edycji Rejsu Adwo-

kackiego są już dostępne na stro-

nie wydarzenia: 

http://www.rejsadwokacki.pl/  

Rejs odbędzie się w dn. 19-22 maja na jeziorze Jeziorak. Koszt uczestnictwa wynosi 400 zł 
(adwokaci) oraz 300 zł (aplikanci adwokaccy). 

Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie w wybranych przystaniach jachto-
wych, powołując się na udział w Rejsie Adwokackim. Adresy przystani podane są w zakładce 
"Dostępne jachty". 

Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem polecamy jak najszybsze dokonywanie 
rezerwacji jachtów.  

 

„Lektor” w Klubie Filmowym Adwokatów 

21 kwietnia 2016 r. o godzinie 20.00 w Kinie ARS (ul. 

św. Tomasza 11) w Sali Gabinet odbędzie się kolejne 

spotkanie Klubu Filmowego Adwokatów. Podczas 

spotkania obejrzymy amerykańsko-niemiecki film 

„Lektor” z 2008 r.  

„Lektor” był nominowany do kilku nagród, m.in. do Osca-

ra, Złotego Globu, BAFTA. Pomimo wielu nominacji nie 

otrzymał jednak żadnej nagrody. Uhonorowano nato-

miast grającą w filmie główną rolę Kate Winslet. Za swo-

ją kreację otrzymała Oscara, a także Złoty Glob, BAFTA, 

Europejską Nagrodę Filmową. Wiele osób uważa, że to 

najlepsza rola w jej dotychczasowej karierze. 

Akcja filmu rozgrywa się w Niemczech. Rozpoczyna się 

w 1958 roku, od przypadkowego spotkania 15-letniego 

Michaela ze starszą od niego o wiele lat Hanną. To spo-

tkanie staje się początkiem namiętnego romansu, który 

kończy się nagłym i tajemniczym zniknięciem Hanny. Po kilku latach Michael, już jako stu-

dent prawa spotyka ponownie Hannę w zupełnie innych warunkach. Na rozprawie rozpozna-

je na ławie oskarżonych swoją byłą kochankę, która została oskarżona o popełnienie odraża-

jących zbrodni. Film oparty jest na bestsellerowej powieści autorstwa Bernarda Schlink „Lek-

tor”.  

P r z e d  n a m i  …  

http://www.rejsadwokacki.pl/
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Wstęp na sens jest bezpłatny, z uwagi na specyfikę kina (sala mieści 32 osoby) chęć udziału 

w pokazie musi zostać potwierdzona poprzez przesłanie maila na adres 

ora@adwokatura.krakow.pl  

Do zobaczenia na seansie! 

Link do polskiego zwiastuna: 

https://www.youtube.com/watch?v=FtmxEN7MjaA  

 

XIX Mistrzostwa Polski Adwokatów oraz 

X Mistrzostwa Polski Prawników w Golfie 

Okręgowa Rada Adwokacka we Wro-

cławiu oraz Komitet Organizacyjny XIX 

Mistrzostw Polski Adwokatów oraz 

X Mistrzostw Polski Prawników w Gol-

fie uprzejmie informują, że Mistrzostwa 

odbędą się w dniach 20 - 21 maja 2016 

r. na polu golfowym Gradi Golf Club 

w Brzeżnie. 

Koszt udziału (wpisowe) w Mistrzostwach 
wynosi 550 zł i obejmuje udział w dwóch 
rundach turniejowych oraz uroczystej ko-

lacji połączonej z wręczeniem nagród w dniu 21 maja 2016 r. 

Gradi Golf Club dysponuje zapleczem hotelowym i istnieje możliwość zarezerwowania noc-
legów. Dla uczestników Mistrzostw przewidziano zniżki: 

1. Dla rezerwacji od czwartku do niedzieli  - 20 % zniżki, 

2. Dla rezerwacji od piątku do niedzieli - 10 % zniżki. 

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać mailem bezpośrednio na adres klubu: 
recepcja@palac-brzezno.pl wraz z potwierdzeniem uiszczenia wpisowego, które należy 
wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Zachodni WBK 39 1090 2398 0000 0001 1475 3857 

Gradi Krzysztof Gradecki, ul. Olsztyńska 43-45, 51-423 Wrocław 

Rezerwacji hotelu prosimy dokonywać w recepcji Gradi Golf Club nr tel: 783 440 364 lub 71 
312 59 77 

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z organizatorami : 

1. Adw. Mateusz Szymański tel. 504 075 935 

2. Adw. Andrzej Pasierski tel. 692 424 057 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo tutaj: 
http://www.ora.wroc.pl/xix-mistrzostwa-polski-adwokatow-oraz-x-mistrzostwa-polski-
prawnikow-w-golfie-w-dniach-20-21-maja-2016r/  

 

mailto:ora@adwokatura.krakow.pl
https://www.youtube.com/watch?v=FtmxEN7MjaA
mailto:recepcja@palac-brzezno.pl
http://www.ora.wroc.pl/xix-mistrzostwa-polski-adwokatow-oraz-x-mistrzostwa-polski-prawnikow-w-golfie-w-dniach-20-21-maja-2016r/
http://www.ora.wroc.pl/xix-mistrzostwa-polski-adwokatow-oraz-x-mistrzostwa-polski-prawnikow-w-golfie-w-dniach-20-21-maja-2016r/
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Konferencja New York State Bar Association 

w Krakowie pod patronatem ORA w Krakowie 

W dniach 7-9 kwietnia br. w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja 

organizowana przez New York State Bar Association („NYSBA”). Okręgowa Rada Ad-

wokacka w Krakowie jest patronem tego wydarzenia. 

Licząca ponad 74.000 członków NYSBA 

jest największym dobrowolnym stanowym 

zrzeszeniem prawników w USA. NYSBA 

ma członków na całym świecie. Sekcja 

Prawa Międzynarodowego (International 

Section) organizuje co roku na wiosnę 

konferencję w Europie. Do tej pory miej-

scami spotkań były m.in. Londyn, Praga, 

Mediolan, czy Paryż.  

W tym roku, z inicjatywy członka Komisji ds. Współpracy Zagranicznej przy ORA w Krakowie, 

wieloletniego członka NYSBA, adw. Szymona Gostyńskiego, po raz pierwszy w historii 

tej organizacji konferencja odbędzie się w Krakowie. 

Konferencja skierowana jest do adwokatów zajmujących się na co dzień problematyką prawa 

międzynarodowego w różnych jego aspektach. Szczegółowy program konferencji oraz 

formularz rejestracyjny zawiera broszura dostępna pod adresem internetowym: 

http://www.nysba.org/krakow16/ . 

Oprócz programu o charakterze stricte naukowym przewidziano szereg wydarzeń towarzy-

szących konferencji, które będą świetną okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kon-

taktów z prawnikami z całego świata w mniej formalnym otoczeniu.  

 



http://www.nysba.org/krakow16/
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Dedykowane ubezpieczenia medyczne i na życie 

dla adwokatów – nie przegap okazji 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie 

naszego środowiska w zakresie 

uzyskania dedykowanej oferty 

ubezpieczeniowej w obszarze 

ubezpieczeń na życie oraz ubezpie-

czeń medycznych, ORA w Krako-

wie podjęła starania w celu wyne-

gocjowania korzystnej i atrakcyjnej 

oferty w tym zakresie od prestiżo-

wego ubezpieczyciela. Podjęte ne-

gocjacje zakończyły się powodze-

niem. Ich efektem jest załączona do 

niniejszego Informatora szczegó-

łowa oferta. Zawiera on między in-

nymi: 

 - preferencyjne warunki – brak karencji - dla pracowników i adwokatów OKRĘGOWEJ RA-
DY ADWOKACKIEJ a także dla ich małżonków i pełnoletnich dzieci przystępujących do 
ubezpieczenia od dnia wdrożenia programu ubezpieczeniowego 

 - dodatkowe świadczenie - leczenie szpitalne małżonka ubezpieczonego wskutek NW oraz 
leczenie szpitalne dziecka ubezpieczonego wskutek NW 

 - wsparcie finansowe w przypadku zdarzeń losowych i w trudnych sytuacjach, np. pobyt 
w szpitalu, operacje chirurgiczne, ciężka choroba 

 - ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 

 - szybka realizacja i wypłata świadczeń, bez wychodzenia z domu i zbędnych formalności  

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 
0 664-152-662 lub mailowy: ora.krakow@adwokatura.pl celem podania ilości deklarowanych 
osób chętnych do przystąpienia do ubezpieczenia. 

Termin składania deklaracji osób chętnych do przystąpienia do ubezpieczeń będzie możliwy 

do dnia 22.04.2016 r. (piątek). 

Nadmienić należy, iż przystąpienie do ubezpieczenia będzie możliwe w przypadku zgłosze-
nia się minimum 100 osób. W załączeniu do Informatora pełna oferta ubezpieczeń.  

 

Pierwsza sekcja praktyków prawa przy ORA 

w Krakowie powołana 

W czwartek 31 marca odbyło się spotkanie 

informacyjno-organizacyjne w sprawie Sekcji 

Praktyków Prawa. Na spotkaniu tym omó-

Z a  n a m i  …  

mailto:ora.krakow@adwokatura.pl
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wiono cele, jakie sekcje mają realizować, możliwe formy ich działalności oraz podjęto 

decyzję o powołaniu Sekcji Praktyków Prawa Cywilnego. 

Serdecznie zapraszamy na jej pierwsze spotkanie, które odbędzie się 28 kwietnia br. o godz. 
18.00 w Klubie Adwokatów. Tematem spotkania SPP Cywilnego będzie zagadnienie rosz-
czeń, które mogą być objęte postępowaniem działowym (art. 686 kpc). Punktem wyjścia do 
dyskusji i wymiany doświadczeń będzie „Case study III CSK 309/14 Dopuszczalność pod-
niesienia zarzutu potrącenia wierzytelności z tytułu spłaty długów spadkowych poza postę-
powaniem działowym", które zaprezentuje Mecenas Piotr Rachwał. 

Na godzinę 19.30 zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane działalnością w innych sek-
cjach. 

Zgłoszenia uczestnictwa oraz pytania w sprawie sekcji można kierować do Mecenas Małgo-
rzaty Weredyńskiej na adres: malgorzata.weredynska@adwokatura.krakow.pl (w tytule pro-
szę wpisać SPP). 

 

Jesteśmy już na Facebooku-u . ORA ma swój 

fanpage. Polub nas! 

Miło nam poinformować, iż już od ponad miesiąca działa na FB fanpage Okręgowej 

Rady Adwokackiej w Krakowie. Jest on oprócz – informatora i strony www – narzę-

dziem naszej komunikacji zarówno wewnątrzizbowej, jak i komunikacji ad extra. 

Zachęcamy do odwiedzenia nas, polubienia i oczywiście stałej lektury! 

Po prostu kliknij  : https://www.facebook.com/Okr%C4%99gowa-Rada-Adwokacka-
w-Krakowie-570135973144008/  

 

mailto:malgorzata.weredynska@adwokatura.krakow.pl
https://www.facebook.com/Okr%C4%99gowa-Rada-Adwokacka-w-Krakowie-570135973144008/
https://www.facebook.com/Okr%C4%99gowa-Rada-Adwokacka-w-Krakowie-570135973144008/
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Konkurs na dowcip prawniczy - „Humor z sali 

rozpraw” 

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością zainicjowaliśmy 

niedawno na łamach naszego 

Informatora kącik dowcipów 

prawniczych. Przy całej powadze 

prowadzonych spraw, warto 

przypomnieć sobie zabawne sy-

tuacje z sali rozpraw lub z kance-

larii prawniczych, których przecież znacie tysiące. Jesteśmy przekonani, iż regularna 

lektura dowcipów prawniczych może nas wprawiać w dobry nastrój  

Aby zachęcić Państwa do ich przesyłania na adres biuro.prasowe@adwokatura,krakow.pl, 

ogłaszamy uroczyście konkurs pod hasłem: „Humor z sali rozpraw”. Dowcipy należy przesy-

łać na w/w adres do 31 maja br. a my sukcesywnie będziemy je publikować na łamach In-

formatora. 

Następnie Specjalna Komisja do spraw dowcipów przy KIA rozstrzygnie, który z nich był naj-

lepszy. Na zwycięzcę czekają atrakcyjne nagrody . 

Tym razem prezentujemy dowcip nadesłany przez adwokata Krystiana Grędę: 

(źródło: ONET.pl – 10 stycznia 2011 roku) 

 

1000 złotych kary porządkowej musi zapłacić 39-letni Tomasz D., który pozwolił sobie 

na niecodzienny żart w warszawskim Sądzie Okręgowym. 

 
Jako pozwany wnioskował o oddalenie wytoczonego mu powództwa o zapłatę. W piśmie 
procesowym stwierdził, że "żądania strony przeciwnej są tak absurdalne, że nie zasługują na 
merytoryczną polemikę". Zamiast pisma ze swoim stanowiskiem wysłał do sądu gumowy 
młotek z adnotacją "aby powód wypukał sobie z głowy swoje żądania". Jak nakazuje prawo, 
załączył również odpis pisma i drugi młotek dla sądu. Prowadząca sprawę sędzia nie podzie-
liła jednak jego poczucia humoru. Za obrazę sądu i niestosowne zachowanie wymierzyła mu 
karę porządkową w wysokości 1000 złotych. Zobowiązała również Tomasza D. do pisemne-
go przedstawienia swojego stanowiska w terminie 14 dni.  

 



mailto:biuro.prasowe@adwokatura,krakow.pl
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Komunikat w sprawie listy preferowanych praktyk – 

problemy z programem SOA 

Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do informacji e-mail z dnia 31 marca 2016 roku i zawartej w nim wiadomości 

dotyczącej uchwały  nr 114/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. Prezydium Naczelnej Rady 

Adwokackiej, w której Prezydium NRA ustaliło listę preferowanych praktyk, które mogą 

Państwo wybrać i wskazać jako preferencje zawodowe adwokata w Krajowym Rejestrze 

Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, pragniemy poinformować, iż wszyscy 

zainteresowani adwokaci powinni ponownie uzupełnić swoje dane poprzez wybór 

maksymalnie pięciu preferowanych dziedzin prawa z listy stanowiącej załącznik do uchwały. 

Program SOA opracowany przez NRA dla wszystkich Izb Adwokackich w Polsce został 

utworzony niedawno na bazie doświadczeń Rady Warszawskiej. ORA w Krakowie nie wyko-

rzystuje wszystkich znajdujących się tam modułów. Prosimy zatem Państwa na ten moment 

o dokonywanie zmian preferowanych praktyk, dopisywanie lub zmiany adresów e-mail, stro-

ny www., telefonów (w zakładce wykonywanie zawodu), wykształcenie, języki obce. 

W tym celu należy dokonać pierwszego logowania poprzez Extranet do Systemu Obsługi 

Adwokatury znajdujący się na naszej stronie internetowej (Imię, Nazwisko, PESEL). Po 

dokonaniu jakichkolwiek zmian wniosek zostaje przesłany do ORA w celu akceptacji 

(zgodnie z kolejnością zgłoszeń). Dopiero po dokonaniu akceptacji zmian przez 

pracownika Biura (P. Beata Rewilak) te zmiany zostaną uwidocznione w SOA, a 

następnie poprzez SOA w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów. 

Równocześnie pragniemy Państwa poinformować, iż Program SOA jest ogólnopolskim 

programem informatycznym opracowanym przez Naczelną Radę Adwokacką dla wszystkich 

Izb w Polsce. Program SOA jest cały czas wdrażany i modyfikowany, stąd pojawiają się 

problemy techniczne, na które ORA w Krakowie nie ma wpływu, jednakże każdorazowo są 

one zgłaszane do obsługującej program firmy CONFIDO. 

Przepraszamy Państwa za występujące utrudnienia w korzystaniu z programu SOA, 

mając nadzieję, że już wkrótce program osiągnie pełną funkcjonalność. 

Jednocześnie informujemy, iż zmiany adresów siedziby Kancelarii jak również adresów dla 

doręczeń, przyjmuje Biuro ORA w Krakowie wyłącznie w formie tradycyjnej z podaniem daty 

zmiany lub rozpoczęcia (poprzez złożony wniosek w Biurze ORA w Krakowie). 

W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem bardzo prosimy o kontakt z Biurem ORA z 

Panią Beatą Rewilak – tel. 12 633 07 10. 

Z poważaniem 

Justyna Lenda-Malinowska - Kierownik Biura ORA w Krakowie 

 

Awizowana korespondencja sądowa - komunikat 

sekretarza NRA 

Do niniejszego Informatora załączamy komunikat sekretarza NRA w sprawie wydawania 

awizowanej korespondencji sądowej w sprawach karnych pełnomocnikom adwokatów. Za-

chęcamy do zapoznania się z treścią tego komunikatu. 

K o m u n i k a t y  …  
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Nadmieńmy tylko, iż z komunikatu dowiadujemy się, że NRA oczekuje zmiany rozporządze-

nia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 roku i że kwestia przywrócenia możliwo-

ści odbierania korespondencji sądowej przez pełnomocników stanowi jeden z priorytetów 

działania Naczelnej Rady Adwokackiej.  

 

Zamów zdjęcia z balu Palestry! 

Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia zestawów ze zdjęciami z tegorocznej 

edycji Balu Adwokatury wykonanych przez fotografa Michała Borowskiego. 

Zestaw składa się z płyty ze zdjęciami z nadrukiem (ok. 1000 tys. zdjęć), imiennej indywidu-
alnie zaprojektowanej okładki oraz sztywnego etui. 

Koszt jednego zestawu to 35 zł (w tym przesyłka listem poleconym priorytetowym Poczty 
Polskiej).  

Wszystkie pytania na temat zamówień należy kierować do Pana Michała Borowskiego, tel. 
608-080-003, email: michal_borowski@op.pl .  

 



mailto:michal_borowski@op.pl
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1. Reprezentacja stron procesowych w procesie karnym po nowelizacji – zagadnienia 

praktyczne, 21.04.2016 r. , godz.: 10:00 – 16:00, Warszawa, Golden Floor Plaza – Mille-
nium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123A, cena: 750 PLN brutto 
(http://akademia.beck.pl/szkolenie/237-reprezentacja-stron-procesowych-w-procesie-
karnym-po-nowelizacji--zagadnienia-praktyczne ); 

2. Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego 2014–2015 – Konferencja, 9 maja 2016 
r., godz. 9:30–16:30, Warszawa, ADN Centrum Konferencyjne, Budynek Atrium Tower, Al. 
Jana Pawła II 25, cena: do 31.03.2016 r. - 700 PLN brutto, od 1.04.2016 r. - 800 PLN brutto 
(http://akademia.beck.pl/szkolenie/244-nowelizacje-kodeksu-postepowania-cywilnego-
20142015--konferencja ); 

3. Służebność przesyłu, 21.06.2016 r., godz.: 10:00 – 16:00, Warszawa, Golden Floor Pla-
za – Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123A, cena: 650,00 PLN brutto 
(http://akademia.beck.pl/szkolenie/239-sluzebnosc-przesylu ). 

4. Szkolenie zawodowe organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Wałbrzy-

chu, termin i miejsce: 12-15 maja 2016 roku, Karpacz, cena dla adwokatów spoza Izby Wał-
brzyskiej: 800 PLN brutto, zgłoszenia - łącznie z wpłatą - należy przesyłać do dnia 30 marca 
2016 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). Rezerwacja będzie uznana za dokonaną tylko w 
przypadku uiszczenia pełnej wpłaty. Zgłoszenia wyłącznie na wykłady można przesyłać do 
dnia 15 kwietnia 2016 r. W ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego adwoka-
tów, uczestnictwo w szkoleniu zapewnia przyznanie 15 punktów. Osoby spoza izby wałbrzy-
skiej otrzymają pisemne potwierdzenie uczestnictwa. 

W ramach szkolenia planowane są cztery wykłady: 

I. „Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne z punktu widzenia pełnomocnika jako po-
dejmującego czynności. Warunki uzyskania zabezpieczenia w postępowaniach działowych.” 
- sędzia Sądu Okręgowego Beata Kostaś;  

II. „Zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej pod kątem pracy pełnomocnika zawodo-
wego” - sędzia NSA Anna Moskała; 

III. „Sądowe rozliczanie przedsiębiorstw w formie spółek osobowych i kapitałowych oraz 
prowadzonych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, jako przedmiotu podzia-
łu majątku wspólnego lub postępowania o dział spadku” - sędzia SN dr Helena Ciepła;  

IV. „Możliwość wnoszenia do Sądu pism procesowych za pomocą systemu teleinfomatycz-
nego (zmieniony art. 125 § 21 k.p.c.) i związane z tym konsekwencje procesowe” - sędzia 
SR Monika Biała. 

Rozegrane zostaną także II Mistrzostwa Izby Adwokackiej w Wałbrzychu o Puchar Dziekana 
ORA w kręgle, squasha, koszykówkę i piłkę halową. 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy - www.adwokatura.pl/konferencje-i-
szkolenia/szkolenie-zawodowe-w-karpaczu-12-15-maja  

5. Konferencja - Kodeks Etyki Adwokackiej – analiza jurydyczna i aksjologiczna, termin 
i miejsce 22 kwietnia 2016 r. , Wrocław (sala Unii Europejskiej, budynek D, Wydziału Prawa 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). 

S z k o l e n i a  i  k o n f e r e n c j e  …  

http://akademia.beck.pl/szkolenie/237-reprezentacja-stron-procesowych-w-procesie-karnym-po-nowelizacji--zagadnienia-praktyczne
http://akademia.beck.pl/szkolenie/237-reprezentacja-stron-procesowych-w-procesie-karnym-po-nowelizacji--zagadnienia-praktyczne
http://akademia.beck.pl/szkolenie/244-nowelizacje-kodeksu-postepowania-cywilnego-20142015--konferencja
http://akademia.beck.pl/szkolenie/244-nowelizacje-kodeksu-postepowania-cywilnego-20142015--konferencja
http://akademia.beck.pl/szkolenie/239-sluzebnosc-przesylu
http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/szkolenie-zawodowe-w-karpaczu-12-15-maja
http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/szkolenie-zawodowe-w-karpaczu-12-15-maja
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Wstęp wolny, wydawane będą certyfikaty uczestnictwa, co jest równoznaczne z uzyskaniem 
pięciu punktów w doskonaleniu zawodowym. 

Więcej informacji na stronie: www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/kodeks-etyki-
adwokackiej-analiza-jurydyczna-i-aksjologiczna  

[opracowali apl. adw. Katarzyna Durlej-Smykiel, apl. adw. Karolina Domagała i apl. adw. Filip 
Cieślik]  

 

Komisja Doskonalenia Zawodowego 

zaprasza na wykłady – KWIECIEŃ – harmonogram 

 

 

 

Informator opracował Zespół Prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie 

05.04.2016 

18.30 

Mec. dr Tomasz 
Targosz (UJ) 

Deliktowa ochrona stosunków 
umownych 

Klub Adwoka-

ta 
2 pkt 

07.04.2016 

18.30 

SSO Agata Wasi-
lewska-Kawałek 

Postępowanie zabezpieczające w 
toku procesu o rozwód, separację 

Klub Adwoka-

ta 
2 pkt 

14.04.2016 

19.15 

Mgr Piotr Skrzypnik 
Działalność grup przestępczych- a 

metody ich zwalczania 

Klub Adwoka-

ta 
2 pkt 

21.04.2016 

18.00 

Prof. dr hab. Artur 
Nowak - Far 

Jak mówi do nas Unia Europejska? 
Analiza przypadków 

Klub Adwoka-

ta 
2 pkt 

25.04.2016 

18.00 

SSR Piotr Borkow-
ski 

Nowe zasady odpowiedzialności za 
długi spadkowe 

Klub Adwoka-

ta 
2 pkt 

http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/kodeks-etyki-adwokackiej-analiza-jurydyczna-i-aksjologiczna
http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/kodeks-etyki-adwokackiej-analiza-jurydyczna-i-aksjologiczna

