
Szkolenia w OIRP we Wrocławiu w II połowie 2019 r. 

6-7.09  piątek-sobota 

 warsztaty Akademia Procesowa: Naczelne wartości w pracy pełnomocnika 

procesowego. Warsztaty z metody analizy sprawy – adw. Jakub Barański, 

adw. Stanisław Drozd, adw. Łukasz Lasek, r.pr. Piotr Golędzinowski 

13-14.09 piątek-sobota 

warsztaty Akademia Procesowa: Ustne i pisemne wystąpienia przed sądem: 

Symulacja rozprawy arbitrażowej - adw. Jakub Barański, adw. Stanisław 

Drozd, adw. Łukasz Lasek, r.pr. Piotr Golędzinowski 

26.09 czwartek 

Postępowanie administracyjne po zmianach – Stanisław Hojda, Prezes Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego 

28.09 sobota 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych - Mariola Więckowska  

Ogólnie o bezpieczeństwie systemów informatycznych. Jakie są zagrożenia, jak nimi 

przeciwdziałać. Np. firewall, DLP, szyfrowanie danych, jakie klucze szyfrowania wybrać, 

jak zanonimizować dane.  Aktualne metody włamań. Wykład połączony z prezentacją 

zabezpieczeń, kazusami z praktyki. Językiem strawnym dla prawników.  

10.10 czwartek 

Tajemnica przedsiębiorstwa – Roman Bieda radca prawny i rzecznik patentowy 

w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje 

się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. 

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra 

Cyfryzacji. Przewodniczący podgrupy prawnej w zespole eksperckim Ministerstwa 

Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. Pracę zawodową łączy z praktyką 

wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej 

oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Instytucie Podstaw 

Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym 

oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii 

prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów 

podyplomowych Inspektor Ochrony Danych prowadzonych przez GWSH w Katowicach. 



Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła 

Biznesu, IPI PAN).  

24.10 czwartek 

Postępowanie reklamacyjne i dochodzenie roszczeń na rynku finansowym - wybrane 

zagadnienia– dr Piotr Rodziewicz, radca prawny, pracownik naukowo-dydaktyczny na 

Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

26.10 sobota 

Warsztaty - Sporządzanie i weryfikacja dokumentacji RODO - Mariola Więckowska  

(Polityka bezpieczeństwa, wydawanie upoważnień, rejestr czynności itp. – jak pisać 

dokumentację; Analiza na co PUODO zwraca uwagę przy kontrolach – na podstawie 

pierwszych doświadczeń, jaka dokumentację sprawdza  itp.)  

7.11 czwartek 

Rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązywania 

Marta Rot - manager HR, konsultant efektywności organizacyjnej (OE/OD), certyfikowany 

trener po szkole Moderatora, asesor AC/DC. Pasjonat pracy na postawach, wyczulony na 

relacje międzyludzkie i ich wpływ na komfort życia ludzi i organizacji. Uczennica Johna 

Scherera, autorytetu w zakresie tworzenia efektywnych zespołów, uznanego przez Stephena 

Covey’a za jednego ze 100 najlepszych amerykańskich liderów rozwoju osobistego.  

Wykładowca-praktyk na studiach podyplomowych „HR Business Partner” na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Beata Bocian - ukończyła polsko - austriacką Szkołę Trenerów oraz akredytowane przez 

ICF szkolenia z Coachingu.   Uczennica Johna Scherera i Amy Barnes – autorytetów   

w zakresie budowania efektywności organizacyjnej. Od ponad 15 lat zajmuje się 

doskonaleniem umiejętności pracowników różnych szczebli i obszarów oraz tworzeniem 

efektywnych rozwiązań i narzędzi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 

16.11 sobota 

Elektronizacja zamówień publicznych - Mirella Lechna - radca prawny, członek założyciel 

Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, współautorka książki „Prawo zamówień 

publicznych” (LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy). 

Doradza przy projektach infrastrukturalnych i transportowych, transakcjach PPP oraz   

w sprawach dotyczących prawa zamówień publicznych 



21.11 czwartek 

Przestępstwa w obrocie gospodarczym - wybrane zagadnienia materialnoprawne   

– Sędzia Sądu Apelacyjnego Andrzej Kot 

23.11 sobota 

Warsztaty – Efektowana ocena ryzyka. Wymagania RODO i ustawy o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa - Robert Wójcik 

5.12 czwartek 

Zasady ustalania statusu MŚP na gruncie aplikowania o dofinansowanie ze środków 

unijnych – r.pr. Suzana Zatoń 

7.12 sobota 

Warsztaty – Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) - Tomasz Izydorczyk  

Wykonanie DPIA dla kancelarii.  Uczestnicy dostają w grupach kazus, identyfikują ryzyka 

jakie mogą wystąpić w kancelarii, oceniają te ryzyka, dobierają środki zaradcze. Korzystają 

też z wiedzy zdobytej na poprzednich wykładach.  

 


