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Sekcje Praktyków Prawa – zaproszenie na spotkanie 

organizacyjne 

Zapraszamy na spotkanie in-

formacyjno-organizacyjne 

w sprawie Sekcji Praktyków 

Prawa, które odbędzie się 

31 marca 2016 r. w Klubie Ad-

wokatów przy ul. Sławkow-

skiej 1 (I p.) o godz. 18.00. 

Celem spotkania jest przedsta-

wienie idei sekcji, dyskusja 

o możliwych formach ich działania oraz zapisy do poszczególnych sekcji. Z przeprowadzonej 

ankiety wynika, że już na tym etapie udziałem w sekcjach zainteresowanych jest ponad 100 

adwokatów. 

Przedmiotem działania sekcji jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń za-

wodowych członków sekcji w określonej dziedzinie prawa. Sekcje mogą stać się ważnym 

forum do wymiany doświadczeń, integracji środowiska i podnoszenia kwalifikacji zawodo-

wych. Szczegółowe zasady działania sekcji zostaną opracowane wspólnie, tak by jak najpeł-

niej mogły one odpowiadać potrzebom i preferencjom członków poszczególnych sekcji.  

 

Trwają rekolekcje wielkopostne dla Prawników 

Ks. Marcin Wolczko - duszpasterz Prawników Archi-

diecezji Krakowskiej serdecznie zaprasza na Rekolek-

cje Wielkopostne dla Prawników, które trwają od 

wczoraj w Kościele Sióstr Bernardynek - ul. Poselska 

21 w Krakowie. Rekolekcje prowadzi ks. dr Wojciech 

Węgrzyniak. 

Program Rekolekcji: 

Niedziela, 20 marca 2016 r., godz. 19.30 - Msza Święta 
z nauką rekolekcyjną 

Poniedziałek, 21 marca 2016 r., godz. 19.30 - Nauka rekolekcyjna i Adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

Wtorek, 22 marca 2016 r., godz. 19.30 - Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Kardynała 
Stanisława Dziwisza. 

Serdecznie zapraszamy! Zostały bowiem jeszcze dwa dni rekolekcji.  

 

P r z e d  n a m i  …  
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Konferencja szkoleniowa - Kazimierz Dolny 

- 6-8 maja br. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie ser-

decznie zaprasza Koleżanki i Kolegów Adwo-

katów do uczestnictwa w corocznej Konfe-

rencji, która odbędzie się w Kazimierzu Dol-

nym w dniach 6-8 maja 2016 roku. Zaprasza-

my do Zajazdu Piastowskiego przy ulicy Sło-

necznej 3. Organizatorzy są przekonani, że 

w urokliwym Kazimierzu wiosna przywita 

przyjazną pogodą a wartościowy program 

szkolenia uczyni konferencję atrakcyjną. 

W tym roku zajęcia poprowadzą: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Obrona przed tytułami eg-

zekucyjnymi, wydawanymi w cywilnych postępowaniach elektronicznych), SSN Andrzej Ryń-

ski (Zmiany w postępowaniu karnym - zagadnienia wybrane), dr Piotr Gensikowski SSR w 

Grudziądzu (Postępowanie dowodowe w sprawach o przeciwdziałaniu narkomanii), adw. dr 

Krzysztof Kukuryk (Problematyka zabezpieczania powództw uregulowanych w kodeksie 

spółek handlowych). 

Szczegółowy program znajdziecie Państwo tutaj: http://www.ora.lublin.pl/strona,konferencja-

kazimierz-2016  

Organizatorzy informują, iż zaświadczenia o odbytym szkoleniu zostaną wydane Państwu po 

jego ukończeniu. Jednocześnie informujemy że wymiar czasowy szkolenia odpowiadał bę-

dzie 10 pkt. szkoleniowym stosownie do Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej „O doskona-

leniu zawodowym adwokatów”.  

 

Ankieta w sprawie przymusu adwokacko-

radcowskiego 

Na prośbę Pana prof. zw. dra hab. Tomasza Grzegorczyka z Katedry Postępowania 

Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji z Uniwersytetu Łódzkiego 

zamieszamy link do krótkiej ankiety na temat postrzegania przez środowisko adwo-

kackie instytucji przymusu adwokacko- radcowskiego w polskim procesie karnym. 

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmie niewiele czasu. Zachęcamy do jej 
wypełnienia. 

Link do ankiety.  

http://goo.gl/forms/YGt5XnenhY  

 

http://www.ora.lublin.pl/strona,konferencja-kazimierz-2016
http://www.ora.lublin.pl/strona,konferencja-kazimierz-2016
http://goo.gl/forms/YGt5XnenhY
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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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187 osób przystąpiło w tym roku do egzaminu 

adwokackiego  

Maraton egzaminacyjny – jak zgodnie mówią o egza-

minach wszyscy zdający – obejmował w tym roku 

dodatkowo – oprócz prawa karnego, cywilnego, go-

spodarczego i administracyjnego – także zadanie 

z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad ety-

ki. Egzamin trwał od 15 -18 marca br. i zdający przy-

stąpili do niego przed trzema komisjami. 

Przypomnijmy, iż w 2015 r. egzamin był krótszy: trwał trzy 

dni i składał się z czterech części. 

Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zda-

jących – przygotowały zespoły, powołane przez Ministra 

Sprawiedliwości. W ich skład wchodzili też przedstawicie-

le delegowani przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajo-

wą Radę Radców Prawnych. 

Zdający muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż na wyniki egzaminu przyjdzie im poczekać 

miesiąc.  

 

Autentyzm i niejednoznaczność bohatera 

Kolejne spotkanie Klubu Filmowe-

go Adwokatów za nami. Tym razem 

17 marca br. obejrzeliśmy francu-

ski film "Prorok". Film ujmujący 

swym autentyzmem, pokazujący 

świat, z którym rzadko mamy do 

czynienia - świat więziennej rze-

czywistości. 

Główny bohater właśnie tam 
z drobnego przestępcy w ciągu kilku 
lat staje się szefem dużej grupy prze-
stępczej, zabija kilka osób, zdradza 
przyjaciół. To jedna strona więzien-

nego medalu. Druga - pracuje w szwalni, uczy się, zdaje maturę, poznaje, co to przyjaźń i 
rodzina. Używając przenośni, jasna i ciemna strona tego samego księżyca nie pozwala jed-
noznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy resocjalizacja więzienna spełnia swoją funkcję. W 
efekcie nie można także oceniać w prosty sposób, kto jest czarnym charakterem, a kto pozy-
tywnym bohaterem. 

Do zobaczenia już za miesiąc 21 kwietnia br. na kolejnym seansie Klubu Filmowego Adwo-
katów! Co tym razem? Dowiecie się już wkrótce   

 

Z a  n a m i  …  
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Wielkanocne spotkanie Konwentu Seniorów 

19 marca br. w Klubie Adwokatów odby-

ło się coroczne spotkanie wielkanocne 

organizowane przez Konwent Seniorów 

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 

w Krakowie. Honory gospodarza spotka-

nia pełnił adw. Stanisław J. Jaźwiecki – 

Przewodniczący Konwentu Seniorów.  

W spotkaniu brał udział Dziekan Okręgowej 

Rady Adwokackiej adw. Paweł Gieras, który 

złożył obecnym adwokatom - emerytom 

życzenia świąteczne. Podziękował także za ich wkład w kształtowanie krakowskiego środo-

wiska adwokackiego. Szczególne podziękowania skierował zaś na ręce Przewodniczącego 

Konwentu Seniorów adw. Stanisława J. Jaźwieckiego, organizatora spotkania i inspiratora 

licznych wydarzeń w ramach Konwentu Seniorów.  

Dodajmy, iż spotkania świąteczne służą budowaniu wzajemnych więzi międzypokoleniowych 

i są okazją do wymiany myśli i spostrzeżeń na temat tego, jak zmienia się adwokatura i jakie 

stoją przed nią wyzwania.  

 

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

 

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 kolejne dwa dowcipy z kilkunastu nadesłanych przez adwo-

kata dra Stefana Płażka.  

1. Do mojego przyjaciela adwokata zgłosił się klient, duży przedsiębiorca. I w toku omawia-
nia pewnego problemu wygłosił taką uwagę: „Panie Mecenasie, to sprawa zbyt poważna, by 
powierzać ją sądom”. 
 

2. Sąd Najwyższy udaje się na naradę. Niestety, projektant nowego gmachu przy pl. Krasiń-
skich nie pomyślał o wyciszeniu drzwi, z sali rozpraw słyszymy dokładnie swobodną dysku-
sję członków składu orzekającego. Na twarz obecnej z nami protokolantki wypełza rumie-
niec, w końcu mówi: będę musiała prosić Panów Mecenasów o opuszczenie sali. Wycho-
dzimy, po czym mój przeciwnik adw. Rafał W. rzuca uwagę: „Pierwszy raz mam okazję wi-
dzieć, jak policję sesyjną sprawuje protokolantka”.  

 



https://www.facebook.com/Okr%C4%99gowa-Rada-Adwokacka-w-Krakowie-570135973144008/
https://www.facebook.com/Okr%C4%99gowa-Rada-Adwokacka-w-Krakowie-570135973144008/
mailto:biuro.prasowe@adwokatura,krakow.pl


Strona | 8  

Tuas res tibi habeto - weź z sobą, co twoje jest 

Miło nam poinformować, iż nową 

rubrykę na temat paremii łaciń-

skich na łamach naszego Infor-

matora prowadzi adw. Bartłomiej 

Czech-Kosiński. Panu Mecena-

sowi gratulujemy pomysłu i ży-

czymy wytrwałości. 

Tuas res tibi habeto - znaczy nie 

mniej ni więcej, tylko: weź z sobą, 

co twoje jest. 

Była to formuła rozwodu w staro-

żytnym Rzymie. Tak miał się zwra-

cać mąż do żony, jeżeli życzył so-

bie rozwodu. Jak z cytowanego fragmentu wynika, było to „proste, łatwe i przyjemne”, a pra-

wo rzymskie określało taki rozwód mianem jednostronnego. Takiego rozwodu (repudium) w 

Rzymie mógł początkowo dokonać tylko mąż. Ustawa XII Tablic przewidywała odpowiednią 

formę dla tej czynności prawnej. Miało to służyć ułatwieniu przeprowadzenia dowodu (ad 

probationem).  

„Tab. 4,3: Według [Ustawy] XII Tablic rozkazał, aby ta jego [żona] swoje rzeczy zabrała, 

odebrał klucze, wypędził”1. 

Skąd to się jednak wzięło? Otóż tekst, na podstawie którego ten przepis się cytuje, dotyczy 

okoliczności raczej mało wzniosłych. Pochodzi on z drugiej Filipiki Cycerona, czyli z mowy 

skierowanej przeciwko Antoniuszowi. Mówca zarzucał swojemu politycznemu przeciwnikowi, 

że związał się z mimula – aktoreczką. Taki związek był rzecz jasna mezaliansem. I właśnie 

o odprawieniu tej kobiety przez Antoniusza Cycero grzmiał z takim patosem, powołując się 

na najbardziej doniosły z możliwych akt prawny. Trzeba dodać, że Cycero potrafił mieszać 

z błotem w niezwykle wyszukany sposób. Po zmyciu błota zostaje nam jednak norma praw-

na: żonie należy nakazać, by zabrała swoje rzeczy (res tuas tibi habeto!) oraz odebrać klu-

cze. Ta ostatnia czynność była odwróceniem fragmentu uroczystości zaślubin, kiedy to wła-

śnie panna młoda otrzymywała klucze od domu, w którym miała zamieszkać z mężem 2.  

Jeżeli zaś o klucze chodzi… Jak przewidywała lex regia przypisywana Romulusowi3, mąż 

mógł wystąpić o rozwód, jeśli jego żona ukradła mu klucze do piwniczki z winem 4. Do in-

nych, równie dziwacznych przyczyn rozwodu należą dwa odnotowane najwcześniej tego 

typu przypadki w prawie rzymskim Sulpiciusa Gallusa i Publiusa Semproniusa. Pierwszy 

oskarżył swoją żonę o tajemnicze nakrywanie głowy szatą; drugi zaś o przyglądanie się bez 

jego zgody igrzyskom (organizowanych w ramach pogrzebu dla uczczenia osoby zmarłej). 

                                                           
1
 przeł. M. i J. Zabłoccy. 

2
 http://rzymianieiprawo.blog.pl/tag/repudium/ (14.03.2016) 

3
 J. Misztal-Konecka, Bigamia w prawie rzymskim, Lublin 2011, s. 156. 

4
 A. Tarwacka, Rozwód Carviliusa Rugi. Czy naprawdę pierwszy?, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 54 

(2002), nr 1, s. 301nn. 

Paremie  łac ińsk ie  

…  

http://rzymianieiprawo.blog.pl/tag/repudium/
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Chciałoby się powiedzieć: ech, to były wspaniale czasy! Wystarczyło tylko wyrecytować: Tu-

as res tibi habeto i już małżonkę miało się z głowy. 

Niedługo jednak trwała ta laba. Panie zapragnęły również posmakować innych panów i wraz 

z procesem odchodzenia od surowości prawa rozwodowego również kobiety uzyskały prawo 

rozwodu. Pod koniec republiki znane były już rozwody z inicjatywy żon i to nawet bez przy-

czyny (sine causa). Rzymianki tak się rozbisurmaniły, że jak odnotował Seneka niektóre ko-

biety liczyły swoje lata nie według urzędowania konsulów, lecz według liczby swoich mę-

żów5. 

 



                                                           
5
 De benef. 3,16,2: iam ulla repudio erubescit, postquam illustres quaedam ac nobiles feminae, non consulum 

numero, sed maritorum, annos suos computant? Et exeunt matrimonii causa, nubunt repudii – cyt. za B. Sitek, 

Trwałość i nierozerwalność małżeństwa, Olsztyn 2002 s. 48; B. Czech-Kosiński, Separacja a rozwód według pra-

wa kanonicznego i polskiego prawa rodzinnego (studium porównawcze). Rozprawa doktorska napisana pod 

kierunkiem ks. dr. hab. Piotra Kroczka, prof. UPJPII. 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=iam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=ulla
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=repudio
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=erubescit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=postquam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=illustres
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=quaedam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=ac
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=nobiles
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=feminae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=non
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=consulum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=numero
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=sed
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=maritorum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=annos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=suos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=computant
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=exeunt
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=matrimonii
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=causa
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=nubunt
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/precise.cfm?txt=repudii
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Z żalem zawiadamiamy, że 16 marca 2016 roku zmarła adwokat Alicja Żuraniewska 

 - nasza serdeczna Koleżanka, wieloletni Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. 

Msza św. żałobna przy Zmarłej odprawiona zostanie 

w środę, dnia 23 marca 2016 roku, o godzinie 10.20 

w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, 

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku. 

Rodzinie i bliskim Zmarłej składamy wyrazy współczucia. 

Dziekan i Okręgowa Rada Adwokacka  

w Krakowie 

 

 
 

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W KRAKOWIE 
 

informuje, 
 

IŻ TEGOROCZNE ELIMINACJE IZBOWE OGÓLNO-

POLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 

 DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH 

odbędą się  
 

W DNIACH 1-3 KWIETNIA 2016 ROKU 
 

w Klubie Adwokatów, im. Janiny Ruth Buczyńskiej w Krakowie,  

przy ul. Sławkowskiej 1  

 



K o m u n i k a t y  …  
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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). 

Wstęp wolny, wydawane będą certyfikaty uczestnictwa, co jest równoznaczne z uzyskaniem 
pięciu punktów w doskonaleniu zawodowym. 

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

6. Praktyczne aspekty windykacji należności z uwzględnieniem postępowania uprosz-

czonego, termin i miejsce: 06 kwietnia 2016 roku, Kraków ul. Miodowa 16 (Hotel Kazimierz), 
cena: do 688,80 PLN brutto, czas trwania: 10.00-16.00, program oraz formularz zgłoszenio-
wy dostępne pod adresem:  

www.podatki.biz/szkolenia/szkolenie/785/praktyczne-aspekty-windykacji-naleznosci-z-
uwzglednieniem-postepowania-uproszczonego [opracowali apl. adw. Katarzyna Durlej-
Smykiel, apl. adw. Karolina Domagała i apl. adw. Filip Cieślik]  

 

Komisja Doskonalenia Zawodowego 

zaprasza na wykłady – MARZEC/ KWIECIEŃ – 

harmonogram 

 

 

 

Informator opracował Zespół Prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie 

30.03.2016 

16.30 

SSR Janusz Płoch 

Zmiany w prawie upadłościowym 
obwiązujące od 01.01.2016 roku 

oraz ustawa prawo restrukturyzacyj-
ne 

Wykład odbę-

dzie się 

w Tarnowie 

(Galeria Jerzego 

Sztylera, Pasaż 

Tertila, wejście 

od ul. Kazimie-

rza Wielkiego) 

6 pkt 

02.04.2016 

10.00 

SSR Janusz Płoch 

Zmiany prawa upadłościowego obo-

wiązujące od 01.01.2016r. oraz 
ustawa prawo restrukturyzacyjne 

Wykład odbę-

dzie się 

w Dębicy 

(Lokal „Stomi-

lanka” ul. Igna-

cego Lisa 1) 

6 pkt 

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 

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
http://www.podatki.biz/szkolenia/szkolenie/785/praktyczne-aspekty-windykacji-naleznosci-z-uwzglednieniem-postepowania-uproszczonego
http://www.podatki.biz/szkolenia/szkolenie/785/praktyczne-aspekty-windykacji-naleznosci-z-uwzglednieniem-postepowania-uproszczonego

