
Kalendarium  
Sekcji Praktyków Prawa 

<grudzień 2020> 

listopad 2020 – 
marzec 2021

Sekcja Praw Człowieka 

adw. Anna Mazurczak

Kurs „Ochrona danych osobowych” 

Kurs koncentruje się na przepisach prawa 
międzynarodowego dotyczącego ochrony 
danych osobowych i prywatności – w ra-
mach systemu Rady Europy i Unii Euro-
pejskiej (w tym RODO) – a także orzecz-
nictwie Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej. Polska adaptacja zawie-
ra odniesienia do prawa i orzecznictwa 

krajowego. 

 
Tutorem kursu jest r. pr. Mirosław Wró-
blewski – certyfikowany tutor programu 
HELP Rady Europy, dyrektor Zespołu 

Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodo-
wego i Europejskiego w Biurze Rzecznika 

Praw Obywatelskich

Kurs odbywa się na 
platformie interne-

towej HELP.

Więcej szczegółów: 
https://www.ora-warszawa.com.pl/

aktualnosci/konferencje-i-szkolenia/
kurs-online-ochrona-danych-

osobowych-i-prawo-do-prywatnosci-
kurs-help-rady-europy/ 

Rejestracja na wydarzenie: 
adw. Anna Mazurczak 

mazurczak.a@gmail.com 
zapis do sekcji: 

https://www.ora-warszawa.com.pl/
sekcja-praw-czlowieka/ 

1 grudnia 2020 r. 
wtorek 

14.00-17.00

Sekcja Prawa 
Upadłościowego 

 i Restruktury-zacyjnego 

adw. Paweł Lewandowski 
adw. Maciej Geromin

Umowa o roboty budowlane 
w kontekście postępowań 

restrukturyzacyjnych i upadłościowych 
(potrącenie wierzytelności, uznawanie 

w spisie wierzytelności i na liście 
wierzytelności 

SSO Zbigniew Miczek

Szkolenie odbędzie 
się on line na plat-

formie ZOOM. 

rejestracja na wydarzenia: 
https://zoom.us/webinar/register/

WN_qFZG4TyqQW6zarfYFN6fEQ 
zapis do sekcji: 

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

restrukturyzacyjnego//

https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/konferencje-i-szkolenia/kurs-online-ochrona-danych-osobowych-i-prawo-do-prywatnosci-kurs-help-rady-europy/
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-praw-czlowieka/
https://zoom.us/webinar/register/WN_qFZG4TyqQW6zarfYFN6fEQ
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-medycznego-i-farmaceutycznego/
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-medycznego-i-farmaceutycznego/


3 grudnia 2020 r. 
czwartek 

18.00-20.00

Sekcja Prawa Zamówień 
Publicznych 

adw. Żaneta Urbaniak 
adw. Michał Wojciechowski 

adw. Adriana Gostępska 

Umowy o zamówienie publiczne w no-
wej ustawie Pzp 

prof. dr hab. Ryszard Szostak

Szkolenie odbędzie 
się on line na plat-

formie ZOOM. 

rejestracja na wydarzenia: 
https://zoom.us/webinar/register/

WN_5A8EmmqmQ7mYlS-ofoonag 
 zapis do sekcji: 

https://www.ora-warszawa.com.pl/
sekcja-prawa-zamowien-publicznych/

7 grudnia 2020 r. 
poniedziałek 

16.00-18.00

Sekcja Prawa 
Gospodarczego 
i Handlowego 

Katedra Prawa Handlowego 
WPiA UW 

prof. dr hab. Katarzyna 
Bilewska adw. dr  Kamil 

Szmid 
adw. dr Beata Paxford 

adw. Piotr Warchoł 
adw. Magdalena Niegierewicz

Share Buybacks 

XII  Otwarte Posiedzenie Naukowe Ka-
tedry Prawa Handlowego 

prof.  Hans Tjio  
(National University of Singapore)   

Szkolenie odbędzie 
się on line na plat-

formie ZOOM.

Link do wydarzenia:  https://
us02web.zoom.us/j/89135911330

8 grudnia 2020 r. 
wtorek 

18.00-20.00

Sekcja Prawa Własności 
Przemysłowej i Sekcja 

Prawa Gospodarczego i 
Handlowego 

adw. Monika Witkowska 
adw. dr Kamil Szmid

Pułapki w dochodzeniu roszczeń  
pieniężnych za naruszenia dóbr  

niematerialnych 

adw. dr Agnieszka Sztoldman

Szkolenie odbędzie 
się on line na plat-

formie ZOOM. 

2 pkt DZ 
rejestracja na wydarzenia: 

https://zoom.us/webinar/register/
WN_y_pDw8phQlKVO79GjfFMIQ 

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

sekcja-prawa-wlasnosci-
przemyslowej/

https://zoom.us/webinar/register/WN_5A8EmmqmQ7mYlS-ofoonag
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-zamowien-publicznych/
https://us02web.zoom.us/j/89135911330
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-medycznego-i-farmaceutycznego/


8 grudnia 2020 r. 
wtorek 

15.00-17.00

Sekcja Prawa 
Upadłościowego i Restruktu

ryz-acyjnego 

adw. Paweł Lewandowski 
Maciej Geromin

Analiza finansowa w kontekście narzę-
dzi oceny kondycji finansowej przedsię-

biorstwa 

dr hab. Tomasz Strąk  Profesor US

Szkolenie odbędzie 
się on line na plat-

formie ZOOM. 

2 pkt DZ 
rejestracja na wydarzenia: 

https://zoom.us/webinar/register/
WN_Oq6GLUSaTI6sOTKw_vldXA 

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

sekcja-prawa-upadlosciowego-i-
restrukturyzacyjnego//

9 grudnia 2020 r. 
środa 

18.00-20.00

Sekcja Prawa Autorskiego 
i Nowych Technologii

Od dewelopera do Scrum Mastera 

adw. Aleksandra Iska 

Szkolenie odbędzie 
się on line na plat-

formie ZOOM.

2 pkt DZ 
rejestracja na wydarzenia: 

https://zoom.us/webinar/register/
WN_1qZnNz93T1e9nsYnvwz4OA 

zapis do sekcji: 

https://www.ora-warszawa.com.pl/sek-
cja-prawa-autorskiego-i-nowych-tech-

nologii/

10 grudnia 2020 r. 
czwartek 

18.00-20.00

Sekcja Prawa Zamówień 
Publicznych 

adw. Żaneta Urbaniak 
adw. Michał Wojciechowski 

adw. Adriana Gostępska 

Nowa ustawa PZP z perspektywy unij-
nej 

dr Wojciech Hartung

Szkolenie odbędzie 
się on line na plat-

formie ZOOM. 

2 pkt DZ 
rejestracja na wydarzenia: 

https://zoom.us/webinar/register/
WN_xuMCqcOHRVKJDQdG63uJEA 

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

sekcja-prawa-zamowien-publicznych/

https://zoom.us/webinar/register/WN_Oq6GLUSaTI6sOTKw_vldXA
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-medycznego-i-farmaceutycznego/
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-medycznego-i-farmaceutycznego/
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-medycznego-i-farmaceutycznego/
https://zoom.us/webinar/register/WN_1qZnNz93T1e9nsYnvwz4OA
https://zoom.us/webinar/register/WN_xuMCqcOHRVKJDQdG63uJEA
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-zamowien-publicznych/


11 grudnia 2020 r. 
piątek 

17.00-19.00

Sekcja Prawa  
Administracyjnego i Sądo-

wo-administracyjnego 

adw. Joanna Tkaczyk 
adw. dr Karol Pachnik

Skarga kasacyjna do NSA w praktyce 

sędzia Sylwester Marciniak

Szkolenie odbędzie 
się on line na plat-

formie ZOOM. 

2 pkt DZ 
rejestracja na wydarzenia: 

https://zoom.us/webinar/register/
WN_Tivd3317StW5hMBRO1BRtw   

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

sadowo-administracyjnego/

12 grudnia 2020 r. 
sobota 

11.00-14.00

Sekcja Prawa Bankowego 
i Finansowego 

Sekcja Prawa 
Gospodarczego  
i Handlowego 

adw. dr Beata Paxford 
adw. dr Kamil Szmid 

Postępowanie w sprawach gospodarczy-
ch  

i bankowych w dobie Covid 

sędzia dr Andrzej Michór

Szkolenie odbędzie 
się on line na plat-

formie ZOOM. 

3 pkt DZ 
rejestracja na wydarzenia: 

https://zoom.us/webinar/register/
WN_qG3VIw8XR96Aqssikr-bfw 

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

sekcja-prawa-bankowego-i-
finansowego/

14 grudnia 2020 r. 
poniedziałek 

17.30-19.30 

Sekcja Arbitrażu i Mediacji 

adw. Katarzyna Przyłuska-
Ciszewska 

adw. Małgorzata Sander 
adw. Mateusz Dubek 

Zaangażowanie klientów w decyzje do-
tyczące zarządzania ich sprawami na 
wczesnych etapach powstawania kon-

fliktu  

prof. Tom Valenti

Szkolenie odbędzie 
się on line na plat-

formie ZOOM. 

2 pkt DZ 
rejestracja na wydarzenie 

https://zoom.us/meeting/register/
tJ0sdOyorj0uGNwEvWfYIDSqwACT

zzovnjX1 
zapis do sekcji: 

https://www.ora-warszawa.com.pl/
sekcja-arbitrazu-i-mediacji/

https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-bankowego-i-finansowego/
https://zoom.us/meeting/register/tJ0sdOyorj0uGNwEvWfYIDSqwACTzzovnjX1
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-arbitrazu-i-mediacji/


15 grudnia 2020 r. 
wtorek 

17.00-19.00

Sekcja Prawa  
Odszkodowawczego 

adw. Aneta Bęczkowska-Ra-
czyńska

Twój problem, moja sprawa – prawnik  
u psychologa 

dr Ewa Odachowska

Szkolenie odbędzie 
się on line na plat-

formie ZOOM.

2 pkt DZ 
rejestracja na wydarzenia: 

https://zoom.us/meeting/register/
tJYodu-urjsoG9PciNUw6ZWjod7K-

q0Tfi39 
zapis do sekcji: 

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

16 grudnia 2020 r. 
środa 

17.00-19.00

Sekcja Prawa Administra-
cyjnego i Sądowo-admini-

stracyjnego 

adw. Joanna Tkaczyk 
adw. dr Karol Pachnik

Praktyczne aspekty funkcjonowania są-
dów administracyjnych w czasie pan-
demii oraz strona postępowania sądo-
woadministracyjnego a prawo upadło-

ściowe 

r. pr. Jerzy Stelmaszuk

Szkolenie odbędzie 
się on line na plat-

formie ZOOM.

2 pkt DZ 
rejestracja na wydarzenia: 

https://zoom.us/webinar/register/
WN_77ZEKTQIQLGgtLdezSZBLw 

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

sadowo-administracyjnego/

17 grudnia 2020 r. 
czwartek 

18.00-20.00

Sekcja Prawa Zamówień 
Publicznych 

adw. Żaneta Urbaniak 
adw. Michał Wojciechowski 

adw. Adriana Gostępska 

Środki ochrony prawnej w nowej usta-
wie Pzp 

adw. Grzegorz Matejczuk

Szkolenie odbędzie 
się on line na plat-

formie ZOOM. 

2 pkt DZ 
rejestracja na wydarzenia: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_-
km4Zy3fTxScGtiO-hxCgw 

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

sekcja-prawa-zamowien-publicznych/

18 grudnia 2020 r. 
piątek 

17.00-19.00 

Sekcja Prawa Sportowego 

adw. Jakub Fornalik 
adw. Ludwik Żukowski 

adw. Anna Majer-Krukowska 
adw. Grzegorz Knap

Odpowiedzialność dyscyplinarna w rug-
by i piłce nożnej 

adw.  Adrian Chróściel, 
 r. pr. Jerzy Stelmszuk 

Szkolenie odbędzie 
się on line na plat-

formie ZOOM. 

2 pkt DZ 
rejestracja na wydarzenia: 

https://zoom.us/webinar/register/
WN_WYtsKeV5Sdyy-7RUiV1Tdw 

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

sekcja-prawa-sportowego/

https://zoom.us/webinar/register/WN_-km4Zy3fTxScGtiO-hxCgw
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-zamowien-publicznych/
https://zoom.us/webinar/register/WN_WYtsKeV5Sdyy-7RUiV1Tdw
https://www.ora-warszawa.com.pl/sekcja-prawa-sportowego/


Opracował: 
adw. dr Kamil Szmid 
Koordynator ds. sekcji tematycznych 


