
Kalendarium Sekcji Praktyków Prawa 

<maj/czerwiec 2019> 

23 maja  
(czwartek) 
17:00-19.00

Sekcja Prawa Administracyj-
nego i Sądowo-Administracyj-

nego 

adw. dr Karol Pachnik 
adw. Joanna Tkaczyk

Przekształcenie użytkowania wie-
czystego w praktyce Naczelnika 
Wydziału Gospodarowania Nie-

ruchomościami 

prelegent:  

adw. Katarzyna Kucierzyńska 
(Naczelnik Wydziału Gospodaro-

wania Nieruchomościami)

sala konferencyjna im. Henryka 
Krajewskiego, ORA  

2 PKT DZ 
rejestracja na wydarzenie: 

sekcja.pasa@ora-warszawa.com.pl 
zapis do sekcji: 

https://www.ora-warszawa.com.pl/
sekcja-prawa-administracyjnego-i-

sadowo-administracyjnego/ 
szczegółowy opis wydarzenia: 

https://www.facebook.com/events/
440886576477864/

24 maja 
(piątek) 

15:00-18:00

Sekcja Prawa Gospodarczego i 
Handlowego 

Katedra Prawa Handlowego 
WPiA UW 

prof. dr hab. Katarzyna Bilew-
ska 

adw. dr Kamil Szmid

 Symulacja walnego zgromadze-
nia akcjonariuszy 

Na podstawie scenariusza w po-
szczególnych rolach wystąpią: 

prof. dr hab. Katarzyna Bilewska, 
adw. dr Kamil Szmid  
adw. Piotr Warchoł  

adw. dr Beata Paxford 
adw. Magdalena Niegierewicz  

adw. Dorota Kulińska 
adw. Przemysław Krzemieniecki 

adw. Krzysztof Feluch  
Andrzej Leganowicz (praktyk 
zajmujący się profesjonalnym 

przewodniczeniem walnym zgro-
madzeń akcjonariuszy.

sala konferencyjna im. Henryka 
Krajewskiego, ORA  

2 PKT DZ 
rejestracja na wydarzenie: 

sekcja.pgh@ora-warszawa.com.pl 
zapis do sekcji: 

https://www.ora-warszawa.com.pl/
sekcja-prawa-gospodarczego-i-

handlowego/ 
szczegółowy opis wydarzenia: 

https://www.facebook.com/events/
643550779404522/

https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-administracyjnego-i-sadowo-administracyjnego/
https://www.facebook.com/events/440886576477864/
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-gospodarczego-i-handlowego/
https://www.facebook.com/events/643550779404522/


26-27 maja 
(niedziela-

poniedziałek)

Bar European Group of the 
Bar of England and Wales 

Sekcja Prawa Gospodarczego i 
Handlowego 

adw. Marcin Piechocki 
Wendy Taylor

The EU and the UK: Solidarity – 
past, present and future? 

Konferencja w swoim założeniu 
ma skupić elitę prawniczą z Wiel-
kiej Brytanii jak i Polski (sędziów, 
profesorów prawa, adwokatów) i 
koncentruje się na tematyce zwią-
zanej z szeroko pojętym prawem 
europejskim (m.in. europejskim 
prawem konkurencji, wolnym 
przepływem osób i obywatel-

stwem, handlem międzynarodo-
wym, prawem własności intelek-
tualnej oraz ochroną danych oso-
bowych, relacją między sądami 

krajowymi a Europejskim Trybu-
nałem Sprawiedliwości, Europej-
skim Trybunałem Praw Człowie-

ka, Brexicie)

Hotelu Almond w Gdańsku

12 PKT DZ 
rejestracja na wydarzenie 

m.piechocki@piechockilaw.pl 
wendyannetaylor@hotmail.com 

zapis do sekcji: 
https://www.ora-warszawa.com.pl/

sekcja-prawa-gospodarczego-i-
handlowego/ 

szczegółowy opis wydarzenia: 
https://www.ora-warszawa.com.pl/

aktualnosci/konferencje-i-
szkolenia/konferencja-the-eu-and-
the-uk-solidarity-past-present-and-
future-w-gdansku-w-dniach-26-27-

maja-br/ 
konferencja częściowo opłatna  
na preferencyjna warunkach dla 

adwokatów

mailto:m.piechocki@piechockilaw.pl
mailto:wendyannetaylor@hotmail.com
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-gospodarczego-i-handlowego/
https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/konferencje-i-szkolenia/konferencja-the-eu-and-the-uk-solidarity-past-present-and-future-w-gdansku-w-dniach-26-27-maja-br/


29 maja 
(środa) 

14:30-16:30

Komisja ds. Komunikacji z 
Organami Wymiaru Sprawie-

dliwości 

Sekcja Prawa i Postępowania 
Cywilnego 

adw. Agata Rewerska 
adw. Jakub Szczepkowski 

 

„Audeamus iura nostra defensere - 
swoboda wypowiedzi adwokackiej 

w mowie i piśmie, jako gwarant 
swobód obywatelskich".  

 
Konferencja poświęcona będzie 
zakresowi swobody wypowiedzi 
pełnomocników procesowych i 

obowiązkowi jej zagwarantowania 
przez sądy z uwagi na powinność 
poszanowania swobód obywatel-

skich w toku procesu.  
 

Do udziału w konferencji zaprosi-
liśmy przedstawicieli pionów dys-

cyplinarnych i wizytacyjnych.  
 

sala konferencyjna im. Henryka 
Krajewskiego, ORA

Informacja o pkt DZ zostanie 
podana w późniejszym terminie 

rejestracja na wydarzenie 
sekcja.ppc@ora-warszawa.com.pl 

zapis do sekcji: 
https://www.ora-warszawa.com.pl/

sekcja-prawa-i-postepowania-
cywilnego/

30 maja 
(czw.) 

18:00-20:00

Sekcja Prawa Rodzinnego 

adw. Eliza Gużewska

Postępowanie przeciwegzekucyjne 
w sprawach alimentacyjnych 

prelegent: 

SSR Beata Kaszuba

sala konferencyjna im. Henryka 
Krajewskiego, ORA  

Informacja o pkt DZ zostanie 
podana w późniejszym terminie 

rejestracja na wydarzenie 
sekcja.pr@ora-warszawa.com.pl 

zapis do sekcji: 
https://www.ora-warszawa.com.pl/

sekcja-prawa-rodzinnego/

mailto:sekcja.pr@ora-warszawa.com.pl
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-i-postepowania-cywilnego/
mailto:sekcja.pr@ora-warszawa.com.pl
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-rodzinnego/


31 maja 
(pt.) 

17:00-20:00

Sekcja Prawa Bankowego i 
Finansowego 

adw. dr Beata Paxford

Finansowanie LMA & Wydarzeń 
Sportowych 

Paneliści: r. pr. Piotra Gałuszyński, 
adw. Karolina Turko, adw. Dr 

Marcin Ungier, LL.M 

. 

sala konferencyjna im. Henryka 
Krajewskiego, ORA  

4 PKT DZ 
rejestracja na wydarzenie 

sekcja.bf@ora-warszawa.com.pl 
zapis do sekcji: 

https://www.ora-warszawa.com.pl/
sekcja-prawa-bankowego-i-

finansowego/ 
szczegółowy opis wydarzenia: 

https://www.ora-warszawa.com.pl/
aktualnosci/konferencje-i-

szkolenia/konferencja-
finansowanie-lma-wydarzen-
sportowych-juz-31-maja-br/

6 czerwca 
(czw.) 

18:00-20:00 

Sekcja Prawa Odszkodowań 

adw. Aneta Bęczkowska-
Raczyńska

Szkolenie z zakresu psychologii 
transportu 

Prowadzącym będzie psycholog 
transportu z Instytutu Transportu 

Samochodowego

sala konferencyjna im. Henryka 
Krajewskiego, ORA  

Informacja o pkt DZ zostanie 
podana w późniejszym terminie 

rejestracja na wydarzenie 
sekcja.po@ora-warszawa.com.pl 

zapis do sekcji: 
https://www.ora-warszawa.com.pl/
sekcja-prawa-odszkodowawczego/

mailto:sekcja.pr@ora-warszawa.com.pl
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-bankowego-i-finansowego/
https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/konferencje-i-szkolenia/konferencja-finansowanie-lma-wydarzen-sportowych-juz-31-maja-br/
mailto:sekcja.pr@ora-warszawa.com.pl
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-odszkodowawczego/


11 czerwca 
(wt.) 

18:00-20:00

Sekcja Prawa Odszkodowań 

adw. Aneta Bęczkowska-
Raczyńska

Opinia zakresu medycyny sądowej 
– zagadnienia dotyczące zdarzeń 
drogowych z udziałem pieszego: 

- sposób poruszania się pieszego 
- zakres obrażeń i korelacja z prędkością 
potrącenia 
- wpływ alkoholu na zachowanie 
pieszego 
- pozycja pieszego w chwili potrącenia 

dr n. med. Marcin Fudalej  
(Zakład Medycyny Sądowej  

w Warszawie)

sala konferencyjna im. Henryka 
Krajewskiego, ORA

Informacja o pkt DZ zostanie 
podana w późniejszym terminie 

rejestracja na wydarzenie 
sekcja.po@ora-warszawa.com.pl 

zapis do sekcji: 
https://www.ora-warszawa.com.pl/
sekcja-prawa-odszkodowawczego/

12 czerwca 
(śr.) 

18:00-20:00

Sekcja Prawa Odszkodowań 

adw. Aneta Bęczkowska-
Raczyńska

Opinia zakresu medycyny sądowej 
– zagadnienia dotyczące zdarzeń 
drogowych – obrażenia kierują-

cego/pasażera: 
- przebieg wypadku a możliwe skutki w 
postaci obrażeń 
- rodzaje obrażeń doznawanych przez 
kierujących i pasażerów (w tym 
problematyka urazów kręgosłupa 
szyjnego) 
- pasy bezpieczeństwa w aspekcie me-
dycznym (kiedy chronią a kiedy nie, jakie 
obrażenia mogą wywołać

dr n. med. Marcin Fudalej 

sala konferencyjna im. Henryka 
Krajewskiego, ORA

Informacja o pkt DZ zostanie 
podana w późniejszym terminie 

rejestracja na wydarzenie 
sekcja.po@ora-warszawa.com.pl 

zapis do sekcji: 
https://www.ora-warszawa.com.pl/
sekcja-prawa-odszkodowawczego/

mailto:sekcja.pr@ora-warszawa.com.pl
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-odszkodowawczego/
mailto:sekcja.pr@ora-warszawa.com.pl
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-odszkodowawczego/


13 czerwca 
(czw.) 

18:00-20:00

Sekcja Prawa Publicznego i 
Compliance 

adw. Filip Byczkowski

Zasady techniki prawodawczej i 
rządowy proces legislacyjny 

dr Joanna Knapińska, r. rp. 
Doktor nauk prawnych, radca 

prawny

sala konferencyjna im. Henryka 
Krajewskiego, ORA

Informacja o pkt DZ zostanie 
podana w późniejszym terminie 

rejestracja na wydarzenie 
sekcja.ppcom@ora-
warszawa.com.pl 
zapis do sekcji: 

https://www.ora-warszawa.com.pl/
sekcja-prawa-publicznego-i-

compliance/

14 czerwca  
(pt.) 

18:00-20:00

Sekcja Prawa Odszkodowań 

adw. Aneta Bęczkowska-
Raczyńska

Opinia zakresu medycyny sądowej 
– zagadnienia dotyczące zdarzeń 
drogowych – obrażenia kierują-

cego/pasażera cz. 2: 
- ocena związku przyczynowego 
pomiędzy obrażeniami (schorzeniami) a 
zaistniałym zdarzeniem, 
- stan zdrowia a ryzyko spowodowania 
wypadku, 
- wpływ alkoholu na psychomotorykę. 

dr n. med. Marcin Fudalej 

sala konferencyjna im. Henryka 
Krajewskiego, ORA

Informacja o pkt DZ zostanie 
podana w późniejszym terminie 

rejestracja na wydarzenie 
sekcja.po@ora-warszawa.com.pl 

zapis do sekcji: 
https://www.ora-warszawa.com.pl/
sekcja-prawa-odszkodowawczego/

24 czerwca 
(pn.) 

18:00-20:00

Sekcja Prawa Odszkodowań 
adw. Aneta Bęczkowska-

Raczyńska

Opinia z zakresu medycyny sądowej – 
ustalenie wpływu przebiegu zdarzenia na 

obrażenia: 
- różnicowanie, w oparciu o obrażenia, 
kto był kierowcą a kto pasażerem w 
chwili wypadku 
- ustalanie miejsc zajmowanych przez 
poszczególne osoby we wnętrzu pojazdu  
- analiza śladów biologicznych 
ujawnionych na miejscu wypadku 

dr n. med. Marcin Fudalej 

sala konferencyjna im. Henryka 
Krajewskiego, ORA

Informacja o pkt DZ zostanie 
podana w późniejszym terminie 

rejestracja na wydarzenie 
sekcja.po@ora-warszawa.com.pl 

zapis do sekcji: 
https://www.ora-warszawa.com.pl/
sekcja-prawa-odszkodowawczego/

mailto:sekcja.pr@ora-warszawa.com.pl
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-publicznego-i-compliance/
mailto:sekcja.pr@ora-warszawa.com.pl
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-odszkodowawczego/
mailto:sekcja.pr@ora-warszawa.com.pl
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-odszkodowawczego/


  

opracował adw. dr Kamil Szmid 

Przewodniczący Komisji ds. sekcji tematycznych


