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W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
oraz Europejskiego Stowarzyszenia Prawników
(AEA-EAL) serdecznie zapraszamy radców prawnych,
adwokatów, notariuszy, przedsiębiorców oraz wszystkich
zainteresowanych praktycznym zastosowaniem nowych
technologii w działalnosci biznesowej do udziału w Forum
Prawników i Biznesu, które będzie mieć miejsce w dniach
17 - 19 października 2019 roku w Łodzi.
Celem Forum Prawników i Biznesu jest przedstawienie
praktycznego
stosowania
nowych
technologii
w codziennej pracy. Chcemy skupić naszą uwagę na takich
tematach jak: transformacja cyfrowa w kancelariach,
wpływ i stosowanie konkretnych narzędzi IT (Blockchain,
inteligentne umowy itd.) w świetle zmieniającej się praktyki
zawodowej przewidywanie rozstrzygnięć wymiaru
sprawiedliwości, czy sztuczna inteligencja oraz robotyka
w prawie i w regulacjach. Priorytetem będzie dla nas
omówienie bardzo konkretnych innowacji i technologii
oraz ich wpływu na wykonywanie zawodów prawniczych
i biznes.
Zachęcamy do zapoznania się z programem Forum
Prawników i Biznesu i do udziału w tym wydarzeniu,
które będzie okazją nie tylko do zdobycia wartościowej
wiedzy, ale również do wymiany doświadczeń, nawiązania
cennych kontaktów i odwiedzin w “polskim Manchesterze”
- mieście Łodzi.

Program Forum (I)
Czwartek, 17 października
		Przyjazdy uczestników
Piątek, 18 października
09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji i wystąpienia powitalne
			- Grzegorz Wyszogrodzki, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
			w Łodzi
			- Maria Ślązak, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA			EAL)
10:30 – 11:25 Panel I - Digitalizacja/zmiana technologiczna na rynku usług praw		nych (działalność kancelarii w obecnej dobie rozwoju społecznego
		
i ekonomicznego. Prawnik 2.0. Nowy rynek usług prawnych. Konkurencja ze strony
		
podmiotów legal tech)
			- Jędrzej Klatka, radca prawny, Przewodniczący Komisji Zagranicznej Kra			
jowej Rady Radców Prawnych
			- Valentine Hollier-Roux, Współprzewodnicząca Komisji Innowacji i Wykonywa			
nia Zawodu Rady Adwokackiej w Lyonie
			- Jakub Barwaniec, twórca i CEO startupu Pergamin
		
		Dyskusja
11:25 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 12:40 Panel II - Nowe technologie i narzędzia IT w praktyce prawnej (inteligentne sa		
mowykonujące kontrakty, podpisy elektroniczne i profil zaufany, sztuczna inteli		
gencja, otwarty dostęp do danych dotyczących decyzji i wyroków, sprawiedliwość
		prognostyczna)
			- Maria Dymitruk, radca prawny, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekono			
micznych Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Wrocławski
			- Anna Atanasow, adwokat, Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Prawni			ków (AIJA)
			- Marcin Jan Wachowski, adwokat, specjalista w doradztwie prawnym dla
			
firm i startupów z branży technologii, mediów i telekomunikacji (tbc)
		
		Dyskusja

Program Forum (II)
Piątek, 18 października - cd.
12:45 - 13:40 Panel III Nowe technologie a gwarancje praw człowieka (wykorzystnie nowych technologii, w tym
		
sztucznej inteligencji, ryzyko płynące z automatycznie podejmowanych przez algorytm decyzji, a prawa
		
człowieka, niedyskryminacja i prawo do rzetelnego procesu w dobie wykorzystywania sztucznej inteli		
gencji i nowych technologii, podmiotowość prawna sztucznej inteligencji)
			- Chris Rees, były Prezydent Brytyjskiego Stowarzyszenia Komputerowego (BSC)
			- Katharina Miller, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Kobiet (EWLA)
			- Jacek Harasimowicz, radca prawny, pełnomocnik osób pokrzywdzonych w sprawach zwią			
zanych z używaniem walut wirtualnych - bitcoinów
		
		Dyskusja
13:45 - 14:30 Obiad
14:30 – 15:25 Panel IV: Prawnik i kancelaria prawna wspierające klienta biznesowego w nowej rzeczy		
wistości technologicznej i ekonomicznej (perspektywa prawników i przedsiębiorców w przed		
miocie pomocy prawnej i aktualnych zagadnień prawnych w swoim biznesie)
			- Jakub Barwaniec, moderator panelu
			- Ryszard Manteuffel, adwokat, partner w Deloitte Legal i członek projektu Legaltech Tu Prawnik
			- Dr Dominik Lubasz, radca prawny, specjalista ochrony danych i obsługi biznesu
		
		Dyskusja
15:25 – 16:10 Panel V: Technologia blockchain (wykorzystanie w ramach ochrony własności intelektualnej,
		
w spółkach handlowych, w powiązaniu ze stosowaniem kryptowaluty – bitcoin)
			- Damian Klimas, członek AEA-EAL, Członek grupy roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie
			Cyfryzacji
			- Maciej Krasowski, programista, ekspert blockchain, współzałożyciel BinarApps sp. z o.o.
			- Amirali Nasir, Wiceprezydent Stowarzyszenia Prawników Hong Kongu
16:10 – 16:40 Prezentacje narzędzi technologicznych (zarządzanie kancelarią)
16:40 - 17:00 Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji
Sobota, 19 października
09:30 - 14:00 Warsztat: Zarządzanie kancelarią w dobie zmian technologicznych
		
Warsztat dla radców prawnych na temat projektowania działań marketingowych w praktyce kancelarii
		prawnej.
			- Marcin Tomczak, specjalista ds. marketingu internetowego
			- Jacek Stanisławski, prawnik, specjalista ds. marketingu usług prawniczych
Udział w konferencji: 100,00 PLN
Udział w warsztacie o zarządzaniu kancelarią: 150 PLN
informacje i zgłoszenia: ewa.kawczynska@oirplodz.pl

Organizatorzy
Europejskie Stowarzyszenie
Prawników AEA-EAL
AEA-EAL powstało w 1986 roku z inicjatywy byłych członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (AIJA), którzy chcieli kontynuować współpracę i wzajemne kontakty, wymieniać doświadczenia w sprawach zawodowych, zwłaszcza w obszarach transgranicznych i poszerzać wiedzę o prawie
europejskim. Szczególną uwagę przywiązujemy do praktycznej strony wykonywania zawodu zapewniając szkolenia w takich dziedzinach jak zarządzanie kancelarią, marketing usług prawniczych, zarządzanie siecią kontaktów czy pozyskiwanie klientów. W ciągu tych lat zorganizowaliśmy między innymi letnią
szkołę europejskiego prawa gospodarczego w Kolegium Europejskim w Brugii oraz byliśmy konsultowani
przez Komisję Europejską w procesie legislacyjnym. Nasi członkowie pochodzą z różnych krajów i kontynentów, na przykład z Argentyny, Belgii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Kazachstanu, Mołdawii,
Polski, Rumunii, Rosji, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii czy z USA. Rosnąca sieć profesjonalistów wspiera naszych członków w rozwoju zawodowym, nawiązywaniu nowych kontaktów i poszerzaniu zakresu ich działalności. Nasz statut umożliwia członkostwo prawnikom ze wszystkich krajów i kontynentów, jeżeli akceptują podstawowe wartości naszego zawodu takie jak niezależność, samorządność
oraz ochrona tajemnicy zawodowej. Zapraszamy na naszą stronę www.aea-eal.eu oraz na Facebooka
fb.com/europeanassociationoflawyers

Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Łodzi
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi (OIRP w Łodzi) jest samorządem zawodowym radców prawnych i aplikantów radcowskich. OIRP w Łodzi zrzesza ponad dwa tysiące dwustu radców prawnych
z regionu łódzkiego, których przynależność do samorzadu jest obowiązkowa. Izba sprawuje nadzór
nad należytym wykonywaniem zawodu przez swoich członków, prowadzi postępowania dyscyplinarne w przypadku naruszenia etyki zawodowej, a także organizuje kształcenie aplikantów i kształcenie
ustawiczne radców prawnych. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej oraz reprezentowaniu klientów przed sądami i trybunałami wszystkich instancji oraz przed
urzędami i sądami administracyjnymi. Przy wykonywaniu zawodu radca prawny ma zagwarantowaną
pełną niezależność. Ochronie podlegają także podstawowe zasady etyki zawodowej: tajemnica zawodowa i unikanie konfliktu interesów. Wszyscy radcowie prawni podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi aktywnie współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi w organizacji specjalistycznych konferencji i seminariów.

