
PLAN SZKOLEŃ 
Z ZAKRESU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADWOKATÓW W KATOWICKIEJ IZBIE ADWOKACKIEJ W OKRESIE WRZESIEŃ - 

GRUDZIEŃ 2021 r. 
 
 

LP. DATA GODZINA WYKŁADOWCA TEMAT MIEJSCE PUNKTY 
WRZESIEŃ 2021  

 
1.  07.09.2021 r. 17:00 – 20:00 SSO Henryk Komisarski Apelacja w sprawie karnej - czynności przed wniesieniem 

apelacji oraz elementy struktury apelacji ze szczególnym 
uwzględnieniem przyporządkowania zaistniałych uchybień 
pod odpowiednie przyczyny odwoławcze oraz formułowania 
wniosków apelacyjnych 

on line 3 punkty 

2. 14.09.2021 r. 17:00 – 20:00 SSO Grzegorz Karaś  Doręczenia elektroniczne oraz inne zmiany w procedurze 
cywilnej wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o 
zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090) 

on line 3 punkty 

3. 21.09.2021 r. 17:00 – 18:30 dr hab.n.med. prof. 
UMW, mgr prawa 
Tomasz Jurek 

Błąd medyczny. Epidemiologia zjawiska. Kultura winy i 
represji a kultura bezpieczeństwa 

on line 2 punkty 
 

PAŹDZIERNIK 2021 
 

1.  05.10.2021 r. 17:00 – 19:30 adw. dr Agnieszka Zemke 
– Górecka  

Sądowa i pozasądowa droga dochodzenia roszczeń z tytułu 
szkód medycznych 

on line 3 punkty 

2.  19.10.2021 r.  17:00  - 18:30 dr hab.n.med. prof. 
UMW, mgr prawa 
Tomasz Jurek 

Opinia sądowo-lekarska w sprawach o błędy medyczne, 
konstrukcja opinii, pytań i odpowiedzi  

on line 2 punkty 

3. 26.10.2021 r.  17:00 – 20:00 SSO Henryk Komisarki Wybrane zagadnienia dotyczące realnego zbiegu 
przestępstw (kara łączna), czynu ciągłego, ciągu przestępstw 
oraz recydywy. Przedawnienie w przypadku kumulatywnego 
zbiegu przepisów oraz przedawnienie wykroczenia 

on line 3 punkty  

 
 



LISTOPAD 2021  
 

1.  02.11.2021 r. 17:00 – 20:00 SSO Tomasz Chojnacki  Prosta spółka akcyjna – nowy rodzaj spółki kapitałowej  on line 3 punkty  
2. 09.11.2021 r. 17:00 – 18:30  dr hab.n.med. prof. 

UMW, mgr prawa 
Tomasz Jurek 

Sądowo-lekarska ocena narażenia na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu 

on line  2 punkty 

3. 16.11.2021 r.  17:00 –19:30 SSR Karolina Sosińska 
SSO Tomasz Bac 

Kuratele w postępowaniu cywilnym  on line  3 punkty  

GRUDZIEŃ 2021 
 

1. 03.12.2021 r. 17:00- 20:00 SSO Tomasz Chojnacki Kontrola uchwał wspólników spółek kapitałowych 
dokonywana przez sąd rejestrowy i sąd procesowy. Zakres 
kognicji obu sądów. Reprezentacja spółek kapitałowych na 
różnych etapach ich działalności oraz związana z tym 
odpowiedzialność korporacyjna i odszkodowawcza 
członków zarządu 

on line  3 punkty 

2. 07.12.2021 r. 17:00-18:30 dr hab.n.med. prof. 
UMW, mgr prawa 
Tomasz Jurek 

Opiniowanie sądowo-lekarskie o uszczerbku na zdrowiu w 
sprawach karnych 

on line  2 punkty 

3. 17.12.2021 r.  17:00 – 19:30  SSR Karolina Sosińska 
SSR Tomasz Bac 

"ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY" czyli wszystko o przyjęciach do 
placówek innych niż szpitale (ZOL-DPS), przyjęcia do 
szpitali psychiatrycznych bez zgody pacjenta - poznaj tajniki 
ustawy o zdrowiu psychicznym 

on line  3 punkty 

 


