Konferencja szkoleniowa izby adwokackiej w Lublinie
Nałęczów – 5-7 października 2012
W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie mam zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów
Adwokatów do uczestnictwa w dorocznej konferencji, która odbędzie się w Nałęczowie w dniach 5-7
października 2012. Tym razem spotkamy się nie w Kazimierzu Dolnym, będącym od lat miejscem
październikowych szkoleń adwokackich, lecz w położonym nieopodal pięknym uzdrowisku, którego
urokami zachwycali się już Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Jan Lechoń,
Kazimiera Iłłakowiczówna i wielu innych. Korzystać będziemy z obiektów SPA Nałęczów,
zapewniających na wysokim poziomie usługi hotelowe i rekreacyjne wraz z kompleksem basenowym
Atrium, w którym uczestnicy przebywający w Termach Pałacowych Nałęczowianka, Pawilonie
Angielskim, Willi Uciecha (pokoje hotelowe) będą mogli zregenerować kondycję. Wykłady odbywać
się będą w sali Nałęczowskiego Ośrodka Kultury (ul. Lipowa 6) – w zasięgu 5-minutowego spaceru
od miejsc zakwaterowania.
Październikowe konferencje szkoleniowe Izby Lubelskiej wpisały się na trwałe w kalendarzu
wydarzeń adwokackich, gromadząc nie tylko Koleżanki i Kolegów Adwokatów z Lubelszczyzny, ale
także z całej Polski. Tegoroczny program konferencji nie będzie miał jednego tematu wiodącego, lecz
obejmie wykłady i dyskusje z zakresu różnych dziedzin prawa (wykłady i dyskusje panelowe
dotyczące: tzw. „trudnych dowodów” w postępowaniu karnym – świadek koronny, incognito,
materiały operacyjne, podsłuchy, kontrola operacyjna, przesyłka niejawnie nadzorowana, zakup
kontrolowany; ostatnich nowelizacji w KPC – m.in. stosowanie klauzuli dobrych obyczajów;
problematyki etyki zawodowej i postępowań dyscyplinarnych). Jako wykładowców i panelistów
będziemy mieli możliwość spotkać i wysłuchać m.in. Sędziego Sądu Najwyższego Wiesława
Kozielewicza, prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego, adw. Jerzego Naumanna, prof. dr hab. Adama
Tarachę, prokuratora Wiesława Gresztę.
Zapraszając do Nałęczowa pragnę zauważyć, że uczestnictwo w konferencji, z uwagi na jej zakres
tematyczny i czasowy, uczyni zadość wypełnieniu rocznego obowiązku doskonalenia zawodowego
adwokatów.
adw. Piotr Sendecki – Dziekan ORA w Lublinie

Program Konferencji Szkoleniowej Lubelskiej Izby Adwokackiej:
5 października 2012 (piątek)
14.00-16.30: przyjazd i rejestracja uczestników – recepcja hotelu Termy Pałacowe – Nałęczowianka
(ul. Paderewskiego 1 A)
17.00-20.00: wykład SSN Wiesława Kozielewicza pt. Adwokackie postępowanie dyscyplinarne w
świetle orzecznictwa SN oraz dyskusja panelowa poświęcona etyce adwokackiej i postępowaniu
dyscyplinarnemu z udziałem SSN Wiesława Kozielewicza i adw. Jerzego Naumana; moderator: adw.
Piotr Sendecki
20.00: kolacja – wieczór integracyjny z koncertem w Pałacu Małachowskich
6 października 2012 (sobota)
10.00-13.30: wykład prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego pt. Wybrane zagadnienia w cywilnym
postępowaniu rozpoznawczym (po ostatniej nowelizacji KPC) oraz dyskusja panelowa poświęcona
praktycznym aspektom nowelizacji z udziałem prof. Andrzeja Jakubeckiego oraz sędziów Sądu
Okręgowego w Lublinie: Alicji Zych, Ewy Łuchtaj i Grzegorza Grymuzy; moderator: adw. dr
Krzysztof Kukuryk

11.30-12.00: przerwa kawowa
13.30-15.00: obiad
15.30-19.00: wykład SSN Wiesława Kozielewicza pt. Tzw. trudne dowody w postępowaniu karnym
(świadek koronny, świadek incognito, materiały operacyjne, podsłuchy) oraz dyskusja panelowa z
udziałem SSN Wiesłąwa Kozielewicza, prof. dr. hab. Adama Tarachy (UMCS) i prokuratora
Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie Wiesława Greszty poświęcona kontroli operacyjnej, przesyłce
niejawnie nadzorowanej oraz zakupowi kontrolowanemu; moderator: adw. Stanisław Zdanowski
17.00-17.30: przerwa kawowa
19.30: kolacja, spotkanie integracyjne
7 października 2012 (niedziela)
8.00-10.00: śniadanie dla korzystających z hotelu
10.00: zwiedzanie Nałęczowa z przewodnikiem

Zasady uczestnictwa:
Opłata za uczestnictwo w konferencji szkoleniowej wynosi:
a) 760 zł – pokrywając koszt udziału w konferencji, zakwaterowania w Termach Pałacowych (dwa
noclegi), korzystania z kompleksu basenowego Atrium, pełnego całodziennego wyżywienia, udziału
w imprezach integracyjnych, parkingu;
b) 300 zł – pokrywając koszt udziału w konferencji, przerw kawowych, obiadu w sobotę, udziału w
imprezach integracyjnych (bez noclegów, śniadań).
Uczestnicy mogą skorzystać z noclegów w innych hotelach w Nałęczowie zarezerwowanych osobiście
(indywidualnie) lub dojeżdżać na wykłady do Nałęczowa (sala Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, al.
Lipowa 6 – nieopodal alei prowadzącej do parku), ponosząc koszt uczestnictwa w ramach opłaty
wskazanej powyżej (lit.b).
Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa 25 września 2012 r. Ograniczona liczba miejsc
sprawia, że o udziale w konferencji (z noclegiem w Termach Pałacowych, Pawilonie Angielskim)
decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na dwuosobowe pokoje hotelowe prosimy o wskazywanie w
zgłoszeniu osoby, z którą Uczestnik konferencji chce zajmować pokój. Wraz ze zgłoszeniem
uczestnictwa w konferencji, przekazanym do Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie (20-029
Lublin, ul. Grottgera 7, tel./fax: 81 53 217 26, e-mail: ora.lublin@adwokatura.pl) drogą pocztową, emailem lub faxem, wymagane jest uiszczenie kosztów uczestnictwa w kwocie 760 zł (z noclegami i
pełnym wyżywieniem w Termach Pałacowych, Pawilonie Angielskim.) albo 300 zł (bez noclegów,
śniadań) na rachunek bankowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie nr:
58124025001111000037641836 z adnotacją: „Opłata za szkolenie - Nałęczów - 2012” oraz
załączenie dowodu przelania opłaty.

