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Jak odnieść sukces na rynku prawniczym, będąc 
adwokatem?  

Na to pytanie odpowie już 3 marca br. tj. w najbliższy 
wtorek prof. Ryszard Sowiński. Temat wykładu: Filary 
sukcesu kancelarii adwokackiej w konkurencyjnym oto-
czeniu. Prof. Ryszard Sowiński od wielu lat specjalizuje się 
w doradztwie biznesowym kancelarii prawnych, 
podatkowych i działów prawnych przedsiębiorstw. Wykład 
odbędzie się w Klubie Adwokatów o godzinie 18.00. 

Kim jest prof. Ryszard Sowiński? Wspólnik w Naveo Sowiński 
i Sęk – firmie konsultingu zarządczego dla kancelarii prawnych, 
wspierającej prawników w budowie bardziej dochodowego 
biznesu, autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu 
kancelariami i marketingu prawniczym NowoczesnaKancelaria.pl, związany z branżą prawni-
czą od 20 lat, współautor biznesplanów, strategii marketingowych i analiz zarządczych kan-
celarii prawnych, współtwórca pierwszego polskiego programu do zarządzania kancelarią 
prawną, doświadczony wykładowca i trener prawników oraz kancelarii prawnych współpracu-
jący z izbami adwokackimi i radcowskimi w całej Polsce, stały doradca i członek Komitetów 
Strategicznych dużych i średnich kancelarii prawnych, profesor Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu. 

Więcej na temat prof. Ryszarda Sowińskiego i jego działalności: www.naveo.pl � 
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I Mistrzostwa Polski Prawników w Półmaratonie –  
12 czerwca br.  

Informujemy wszystkich biegaczy, że 

w ramach X Hunters Grodziskiego 

Półmaratonu "Słowaka" zostaną w dniu 12 

czerwca br. rozegrane I Mistrzostwa Polski 

Prawników w Półmaratonie. 

Aby wziąć udział w tych mistrzostwach, należy 
w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć pole 
"klasyfikacja prawników". Organizator zastrzega 
sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych za-
wodników pod kątem spełnienia wymagań 

uprawniających osobę do uczestnictwa w I Mistrzostwach Polski Prawników w Półmaratonie. 

Szczegółowe informacje (w tym regulamin i terminy zgłoszeń) tutaj: 
http://www.polmaratongrodzisk.pl/Image/Image/Regulamin%20I%20Mistrzostwa%20Polski%
20Prawnik%C3%B3w%20w%20P%C3%B3lmaratonie(3).pdf � 

 

Konferencja: „Niezależność sądów i trybunałów jako 
gwarancja praw i wolności człowieka” 

NRA serdecznie zaprasza na konferencję: „Niezależność sądów i trybunałów jako gwa-

rancja praw i wolności człowieka”, termin: 5 marca 2016 roku, Biblioteka Uniwersytec-

ka w Warszawie przy ulicy Dobrej 56/66 (Sala 316, 3 piętro) 

Potwierdzenie udziału w konferencji do 1 marca 2016 roku, elektronicznie na adres 
dzial.osobowy@nra.pl wraz z adresem korespondencyjnym i wskazaniem wykonywanego 
zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferen-
cji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferen-
cji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, certyfikaty dla pozostałych uczestników). 
Szczegółowy program konferencji w załączeniu do Informatora. Tutaj link do wydarzenia 
na FB: https://www.facebook.com/events/479460925595585/ � 

 

P r zed nami  …  
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Nowa rubryka i konkurs na dowcip prawniczy -  
„Humor z sali rozpraw” 

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością inicjujemy na 

łamach naszego Informatora ką-

cik dowcipów prawniczych. Przy 

całej powadze prowadzonych 

spraw, warto przypomnieć sobie 

zabawne sytuacje z sali rozpraw 

lub z kancelarii 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 ☺. Zaczynamy. 

Oto dowcip nadesłany przez adw. Bartłomieja Czech-Kosińskiego 

Kraków, Sąd Okręgowy, Wydział III Karny. Toczy się poważny proces o zabójstwo. W cha-
rakterze świadka zostaje wezwany pewien mężczyzna. Jest pierwszy raz w sądzie, nie wie 
jak się zachować, zatem niepewnie i ze strachem staje przed barierką, gdzie będzie składał 
zeznania. 

– Czy świadek wie, o co chodzi w sprawie? – pyta surowo zza stołu sędzia A. 

Świadek zbaraniałym wzrokiem wodzi przez chwilę po sali. 

– Nie… – odpowiada po chwili niepewnie. 

Sędzia odwraca się do protokolantki, by podyktować wypowiedź. 

– Nie wiem, o co chodzi w sprawie – zaczyna, lecz w tym momencie świadek radośnie mu 
przerywa: 

– To tak jak ja, Wysoki Sądzie! � 

 

�
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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 or-

ganizowana przez New York State Bar Association („NYSBA”). Okręgowa Rada Adwo-

kacka 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 
miejscami 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 for-
mularz 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. � 

 

�
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Jak rozwieść się w Izraelu? Po kolejnej projekcji 
filmu w ramach Klubu Filmowego Adwokatów 

Kolejne spotkanie Klubu 

Filmowego Adwokatów za 

nami. Tym razem oglądaliśmy 

film „Viviane chce się 

rozwieść”. Ten francusko-

niemiecko-izraelski film 

wprowadził nas w zagadnienie 

rozwodów w Izraelu. Dramat 

kobiety zmagającej się 

z systemem był bardzo 

poruszający. 

Akcja filmu toczy się w obskurnej 
sali sądowej i na korytarzu, co 

wzmacnia poczucie osaczenia i beznadziei. Gra aktorska i specyficzny sposób kręcenia 
przenosiły akcję filmu do wnętrza bohaterów. Genialne zdjęcia wzmacniały sugestywność 
przekazu, pokazywały i uwypuklały napięcie na linii sporu. Kamera pracowała tak, abyśmy 
mogli postawić się w każdej roli. Ciasne kadry, zdjęcia kręcone tak jakbyśmy to my – widzo-
wie, patrzyli na sali sądowej na powódkę, pozwanego i to zarówno z perspektywy sądu, jak i 
pełnomocnika. Dzięki temu także i my mogliśmy się czuć tak jakby ten spór toczył się w re-
alu, a my w nim uczestniczyliśmy. 

Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami i przemyśleniami na FB: 
https://www.facebook.com/Okr%C4%99gowa-Rada-Adwokacka-w-Krakowie-
570135973144008/ . [apl. adw. Przemysław Stanek] � 

 

Doktorat Honoris Causa dla prof. Kai Danczowskiej 

Okręgowa Rada Adwokacka 

w Krakowie z przyjemnością 

informuje, że w dniu 25 lutego 2016 

roku, Pani Kaja Danczowska 

odebrała Doktorat Honoris Causa 

Akademii Muzycznej w Krakowie. 

Prof. Kaja Danczowska to wybitna 
skrzypaczka i pedagog, która jest 
laureatką wielu międzynarodowych 

konkursów skrzypcowych. Pani Profesor jest bliska Krakowskiej Palestrze, wielokrotnie bo-
wiem jej koncerty uświetniały działania, uroczystości i wydarzenia Klubu Adwokatów. 

Szersze informacje o wydarzeniu znajdziecie Państwo pod podanym poniżej adresem. 

https://www.radiokrakow.pl/kultura/doktorat-honoris-causa-dla-prof-kai-danczowskiej  

Za  nami  …  
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W tym miejscu raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje na ręce Pani Profesor Kai Dan-
czowskiej w imieniu Dziekana adw. Pawła Gierasa  i ORA w Krakowie. � 

 

Jesteśmy już na Facebooku-u ☺. ORA ma swój 
fanpage. Polub nas! 

Miło nam poinformować, iż już od dwóch tygodni działa na FB fanpage Okręgowej Ra-
dy Adwokackiej w Krakowie. Jest on oprócz – informatora i strony www – narzędziem 
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/ � 

 

Były funkcjonariusz służby kryminalnej 

opowiadał o przestępczości narkotykowej 

W dniu 25 lutego 2016 roku w Klubie Adwokatów przy ul. Sławkowskiej 1 odbył się 

wykład na temat „Posiadania i wprowadzania do obrotu środków odurzających oraz 

metodyki rozpracowania dilerów narkotykowych”. Prelegentem był mgr Piotr Skrzyp-

nik, były funkcjonariusz służb kryminalnych Policji (specjalista w zakresie zwalczania 

przestępczości narkotykowej i zorganizowanych grup przestępczych). 

Był to pierwszy z serii dwóch wykładów dotyczących problematyki związanej z narkotykami 
oraz metodami stosowanymi przez Policje polegającymi na wykrywaniu grup przestępczych. 
Kolejny wykład z tej serii odbędzie się 14 kwietnia 2016 roku i dotyczyć będzie „Działalności 
grup przestępczych i metod ich zwalczania”.  
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Na wykład przyszła liczna grupa słuchaczy, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Autor 
prelekcji podniósł najważniejsze problemy związane z wytwarzaniem środków odurzających, 
ich klasyfikacją, rodzajami symptomów ich użycia, wstępnym ich rozpoznaniem oraz reakcją 
na przypadki wskazujące na używanie tych środków przez osoby trzecie. Poruszane były 
również zagadnienia związane z metodami wprowadzania do obrotu narkotyków przez grupy 
przestępcze.  

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na ożywioną dyskusję i dużą 
ilość zadawanych pytań do prelegenta. � 

 

�



Strona | 8  

Informacja dla adwokatów – pełniących obowiązki 

patronów 

Kraków, dnia 3 lutego 2016 roku 

Szanowni Państwo 

- pełniący obowiązki patronów 

 i zatrudniający aplikantów Krakowskiej Izby Adwokackiej, 

w dniu 1 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie Pana Dziekana Pawła Gierasa i Komisji Szkole-
nia Aplikantów naszej izby z samorządem aplikantów. W związku z tym, że samorząd apli-
kantów ponownie zgłosił, że w niektórych kancelariach istnieje problem ze zwolnieniem apli-
kantów od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych, koniecz-
ne staje się przypomnienie, że przepis art. 76a Prawa o adwokaturze w punkcie 2 stanowi, 
że : 

"Pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów adwokackich, który uzyskał zgodę pracodawcy 
na odbywanie aplikacji adwokackiej, przysługuje zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia 
w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia."  

a w punkcie 3 "Pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów adwokackich, który nie uzyskał 
zgody pracodawcy na odbywanie aplikacji adwokackiej, przysługuje zwolnienie od pracy 
w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych bez zachowania prawa do 
wynagrodzenia." 

Ponadto par.11 punkt 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej również wyraźnie mówi 
o tym, że "Patron lub inny adwokat zatrudniający aplikanta zobowiązany jest do udzielenia 
czasu wolnego aplikantowi w celu umożliwienia uczestniczenia w szkoleniu. 

Mam nadzieję, że wobec treści przytoczonych uregulowań sygnalizowane sytuacje nie będą 
występować, co wpłynie na lepszą frekwencję aplikantów na szkoleniu. 

Z wyrazami szacunku, 

adw. Magdalena Maciukiewicz - Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich KIA � 

 

Komunikat w sprawie egzaminu adwokackiego 2016 

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie informuje, iż tegoroczny egzamin adwokacki 

przed trzema Komisjami Egzaminacyjnymi odbędzie się w dniach 15-18 marca 2016 

roku w następujących miejscach: 

Komisja Egzaminacyjna nr 1 – Przewodniczący SSA Krzysztof Sobierajski - egzamin 
odbędzie się w Sali Konferencyjnej Sala Alfa 1-2 ( I piętro ) Hotelu Park Inn by Radisson  
przy ul. Monte Cassino 2, w Krakowie. 

http://www.parkinn.pl/hotel-krakow  

Komunik at y  …  
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Komisja Egzaminacyjna nr 2 – Przewodniczący SSA Robert Jurga - egzamin odbędzie się 
w Sali Konferencyjnej „A” Hotelu Galaxy (parter) przy ul. Gęsiej 22 A, w Krakowie. 

http://galaxyhotel.pl  

Komisja Egzaminacyjna nr 3  – Przewodniczący SSA Elżbieta Uznańska - egzamin 
odbędzie się w Sali Konferencyjnej „Renoir” Hotelu Holiday Inn ( parter ) przy ul. Wielopole 4, 
w Krakowie. 

http://www.hik.krakow.pl  

Tegoroczny egzamin w zmienionej formule, bo trwa aż 4 dni został poszerzony  
o zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. 

Przystępujący do egzaminu zostali powiadomieni o przydziale do poszczególnych Komisji 
oraz otrzymali pouczenie o egzaminie. 

Biorąc pod uwagę wysiłek zarówno psychiczny, jak i fizyczny, jaki czeka zdających egzamin 
trzymamy za nich mocno kciuki i życzymy powodzenia ☺ � 

 

�
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Nowa rubryka w Informatorze 

Miło nam poinformować, iż nową rubrykę na temat 
paremii łacińskich na łamach naszego Informatora 
poprowadzi adw. Bartłomiej Czech-Kosiński. Panu 
Mecenasowi gratulujemy pomysłu i życzymy 
wytrwałości. 

Audiatur et altera pars, znana też jako Audi alteram 
partem to podstawowa zasada w prawie procesowym 
rzymskim. W tłumaczeniu na język polski mówi ona: 
Niechaj druga strona też zostanie wysłuchana. W szerszym 

rozumieniu oznacza ona zakaz wydawania wyroku bez wysłuchania wszystkich argumentów 
zarówno za jak i przeciw. Z zasady tej można też wywnioskować, że sędzia nie powinien 
wydawać bezwzględnego wyroku, jeśli argumenty stron go nie przekonały.  

Szukając rzymskiego pochodzenia tej paremii, trzeba wskazać na fragment z dzieł Marcjana. 
Jurysta przytacza reskrypt Sewera i Karakalli: W reskrypcie boski Sewer i Antonin Wielki 
odpowiedzieli, aby nie karać nieobecnego. I takie prawo stosujemy, aby nieobecnych nie 
skazywać, ponieważ wzgląd na sprawiedliwość nie pozwala skazać kogokolwiek bez wysłu-
chania sprawy. Cesarze potwierdzili w konstytucji, że zakaz skazywania nieobecnych wynika 
z obowiązującego prawa i jest przestrzegany w praktyce prawnej. Wskazali również na uza-
sadnienie takiego rozwiązania. Podkreślili bowiem, że sprawiedliwość nie pozwala skazać 
kogoś bez wysłuchania jego sprawy. 

Chociaż sama sentencja audiatur et altera pars w źródłach starożytnych nie występuje, 
na podstawie zacytowanego fragmentu nie ma wątpliwości, że wyraża ona oryginalną, rzym-
ską treść myśl w pełni obecną w prawie rzymskim. W zacytowanym dziele dotyczy co praw-
da prawa karnego, ale zasada nakazująca wysłuchanie obejmuje również prawo cywilne. 
Natomiast wzgląd na aequitas pojawia się w najstarszym rzymskim świadectwie dotyczącym 
audiatur et altera pars. Mówi o tym urywek tragedii „Medea” Seneki Młodszego. Kto wydaje 
wyrok bez wysłuchania drugiej strony, jest niesprawiedliwy, chociaż by nawet wydał wyrok 
słuszny. Tytułowa bohaterka rozmawiając z Kreonem stwierdziła: -Choćby wyrok w efekcie 
okazał się sprawiedliwy – co należałoby rozumieć: taki sam, jak ten, który zapadłby po 
uważnym zbadaniu sprawy, a więc i wysłuchaniu obydwu stron – nie został on wydany wła-
ściwie, jeśli jednej ze stron nie dano posłuchania. Już chwilę wcześniej tak powiedziała kró-
lowi: si iudicas, cognosce, si regnas, iube (gdy sądzisz, badaj, gdy rządzisz, rozkazuj). 
A więc dobrym władcą jest ten, kto potrafi sprawnie podejmować decyzje. Jeśli występuje 
jednak w roli sędziego, nad szybkość winien przedłożyć jednak uważne rozpoznanie sprawy. 

W kontekście tych rozważań warto przytoczyć również fragment Dziejów Apostolskich – Dz 
25,16. - Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju wydawać człowieka na czyjąś 
łaskę, zanim oskarżony nie stanie twarzą w twarz wobec Oskarżycieli i nie będzie miał spo-
sobności obronić się przed zarzutami. Tekst jest cenny także dlatego, że jest historycznie 
drugim z zachowanych świadectw przestrzegania zasady audiatur et altera pars 1

. [ opraco-
wał adw. Bartłomiej Czech-Kosiński] � 

 

�

                                                           
1
 F. Longchamps de Berier, Audiatur et altera pars. Szkic o brakującej kolumnie pałacu sprawiedliwości, [w:] Leges sapere. Studia i prace dedy-

kowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer, Kraków 2008. 

P a r emi e  ła c i ńs k i e  …  
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WARSZAWA 

1. „Niezależność sądów i trybunałów jako gwarancja praw i wolności człowieka”, ter-
min: 5 marca 2016 roku, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie przy ulicy Dobrej 56/66 (Sa-
la 316, 3 piętro).  

 Potwierdzenie udziału w konferencji do 1 marca 2016 roku, elektronicznie na ad-
res dzial.osobowy@nra.pl wraz z adresem korespondencyjnym i wskazaniem wykonywane-
go zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konfe-
rencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konfe-
rencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, certyfikaty dla pozostałych uczestni-
ków). 

Szczegółowy program konferencji w załączeniu do Informatora. Tutaj link do wydarzenia 
na FB: https://www.facebook.com/events/479460925595585/  

2. "(Nie)świadomość prawna Polaków", termin: 7 marca 2016 roku, gmach Sądu Najwyż-
szego w Warszawie - Pl. Krasińskich 2/4/6, Sala im. Stanisława Dąbrowskiego. Zgłoszenia 
do 29 lutego 2016 roku na adres konferencja.iustitia@beck.pl (imię, nazwisko, nazwa insty-
tucji). 

Konferencja będzie podzielona na dwie części. W pierwszej zostaną omówione wyniki badań 
jakie zostały przeprowadzone we współpracy z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariad-
na. Druga część dotyczyć będzie tego co i jak wpływa na poziom wiedzy prawnej, autorytet 
sądów, to jaki to ma wpływ na codzienne życie oraz funkcjonowanie państwa w szerszej per-
spektywie czasowej oraz działań już podejmowanych i tych, które należy podjąć. 

WYKŁADY: 

10.20 – 10.45 –Diagnoza świadomości prawnej Polaków 2016, dr Tomasz Baran (Uniwersy-
tet Warszawski); 

10.45 – 11.10 – Rozłam polityczny a autorytet sądów, dr hab. Norbert Maliszewski (Uniwer-
sytet Warszawski); 

11.10 – 11.35 – O potrzebie edukacji prawnej i jej wpływie na funkcjonowanie państwa, go-
spodarki i życia społecznego, dr hab. Przemysław Polański (Wydawnictwo C.H.Beck); 

11.35 – 12.15 - Projekt edukacji prawnej Oddziału Śląskiego SSP „Iustitia” i „Apteczka praw-
na”, jako odpowiedź sędziów na głód wiedzy prawnej, Marta Szczocarz-Krysiak (SSO w Ka-
towicach, Wiceprezes Śląskiego Oddziału SSP „Iustitia”), Tomasz Zawiślak (SSR we Wro-
cławiu, Wiceprezes Wrocławskiego Oddziału SSP „Iustitia”); 

12.15 – 13.30 – Debata z udziałem zaproszonych gości. 

3. Odpowiedzialność za długi spadkowe (w świetle zmian obowiązujących od 18.10.2015 
r.), 3 marca 2016 r., godz. 10:00–15:00, Warszawa, Golden Floor Plaza – Millenium Plaza, 
Aleje Jerozolimskie 123A , cena: 600,00 PLN brutto (http://akademia.beck.pl/szkolenie/242-
odpowiedzialnosc-za-dlugi-spadkowe-w-swietle-zmian-obowiazujacych-od-18102015-r ); 

4. Problematyka prawna aktualizowania danych ewidencji gruntów i budynków, 17 
marca 2016 r., godz. 10:00–16:00, Warszawa, Golden Floor Plaza – Millenium Plaza, Aleje 

S zko l en i a  i  konf er enc je  …  



Strona | 12  

Jerozolimskie 123A, cena: 750,00 PLN brutto (http://akademia.beck.pl/szkolenie/246-
problematyka-prawna-aktualizowania-danych-ewidencji-gruntow-i-budynkow ); 

5. 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 ); 

6. 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 ); 

7. 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 ). 

KATOWICE 

1. III Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa „Ochrona Konsumenta na 
Rynku Usług”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, ul. Banko-
wa 11B, 10-11 marca 2016 roku (http://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/2318-iii-
miedzynarodowa-konsumencka-konferencja-naukowa-ochrona-konsumenta-na-rynku-uslug 
); 

2. Sposoby realizacji zadań publicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pra-
wa i Administracji, ul. Bankowa 11B,  10 - 11 marca 2016 
(http://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/2264-miedzynarodowa-konferencja-

naukowa-sposoby-realizacji-zadan-publicznych ) [opracowali apl. adw. Katarzyna Durlej-
Smykiel i apl. adw. Filip Cieślik] � 

 

Komisja Doskonalenia Zawodowego 
zaprasza na wykłady – MARZEC - harmonogram 

3.03.2016 

18.00 

Prof. dr hab. Ryszard So-
wiński 

Filary sukcesu kancelarii adwo-

kackiej w konkurencyjnym oto-

czeniu 

Klub Adwokata 5 pkt 

09.03.2016 

18.00 

dr Andrzej Olaś (UJ) "Ostatnie nowelizacje KPC" Klub Adwokata 2 pkt 

11.03.2016 

16.00 

dr hab. Elżbieta Woj-
cieszko-Głuszko (UJ) 

Zdolność rejestracyjna oznaczeń 

jako znaków towarowych 
Ul. Batorego 17, 

II p. 
2 pkt 
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11.03.2016 

18.00 

Mec. Marta Lampart (UJ) 
Postępowanie zgłoszeniowe w 

sprawie rejestracji znaków towa-

rowych 

Ul. Batorego 17, 
II p. 

2 pkt 

02.04.2016 

10.00 

SSR Janusz Płoch 

Zmiany prawa upadłościowego 

obowiązujące od 01.01.2016r. 

oraz ustawa prawo restrukturyza-

cyjne 

Wykład odbę-
dzie się 

w Dębicy 
(dokładna loka-

lizacja wkrótce)  

 

 

Informator opracował Zespół Prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie 


