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Zaproszenie 
W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach  

zapraszam Koleżanki i Kolegów Adwokatów, Aplikantów Adwokackich 

na konferencję szkoleniową z udziałem: 

 

adw. dr Małgorzaty Kożuch 

 SSA w Poznaniu  Henryka Komisarskiego 

 
która odbędzie się  

w Centrum Biznesu – Hotel Kongresowy 

w Kielcach, Al. Solidarności 34 

dnia 

6 kwietnia 2013 roku 

w godzinach 9.00 – 17.30 

 
PROGRAM KONFERENCJI: 

 

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Prezes SO w Poznaniu  

Henryk Komisarski 

 

godz. 900 -1100   Wybrane zagadnienia z prawa karnego materialnego: 

a) Zagadnienia dotyczące czynu ciągłego i ciągu przestępstw 

b) Kara łączna  

c) Nadzwyczajne obostrzenie ( recydywa) i złagodzenie kary 

 

godz. 1100-1115  -  przerwa kawowa 

godz. 1115-1245      Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego 

a) Naprawienie szkody, powództwo cywilne ( adhezyjne) i zasądzenie 

odszkodowania z urzędu 

b) Podstawy apelacyjne i kasacyjne, konstrukcja zarzutów w świetle 

orzecznictwa Sądu Najwyższego 

godz. 1300 – 1400 – obiad 
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Adwokat dr Małgorzata Kożuch 

godz. 1400-1730   

 

Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach 

krajowych 

1. Identyfikacja uprawnień opartych na prawie Unii Europejskiej po Traktacie  

z Lizbony. 

2. Kompetencje sądów i trybunałów krajowych, kompetencje organów 

administracyjnych 

3. Ochrona procesowa (modyfikacja środków krajowych, badanie zgodności  

z prawem UE) 

 Terminy dochodzenia roszczeń (bieg terminu a naruszenie prawa UE) 

 Kompetencje sądów do stosowania prawa UE z urzędu 

 Kompetencja sądów krajowych do stosowania środków 

zabezpieczających 

 Wzruszenie rozstrzygnięć administracyjnych o charakterze 

ostatecznym 

 Wznowienie postępowania czy wzruszenie decyzji. (Kühne) 

 Zasada związania a standard ochrony (Lucchini) 

4. Roszczenia restytucyjne i odszkodowawcze 

 

 

Udział w konferencji  pozwoli wypełnić obowiązek wynikający z Uchwały NRA Nr 

57/2011 z dnia 19.11.2011 roku „ o doskonaleniu zawodowym adwokatów”  i z uwagi 

na zakres tematyczny oraz czasowy konferencji uzyskać zaliczenie 10 punktów 

szkoleniowych w roku sprawozdawczym 2013. 

 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 

Dziekan ORA w Kielcach 

Adw. Jerzy Zięba 

 


