
      

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ W II PÓŁROCZU 2021 ROKU 

 

Data i godzina 
Filar 

Akademii 
Temat Prowadzący Gdzie? 

06.10.2021 

(środa) 

 

17:00-20:00 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

Wiedza 

multidyscypli-

narna 

Ocena wyników 

działalności 

gospodarczej 

(szkolenie) 

dr Artur Stefański Webinar (online) 

 

Rejestracja: 

https://bit.ly/3AQLb9q  

Więcej informacji: kliknij tutaj 

21.10.2021 

(czwartek) 

 

17:00-20:00 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

Nowoczesne 

technologie 

Jak zapewnić 

bezpieczeństwo 

prowadzenia rozmów 

z klientami - offline 

oraz online  

(szkolenie) 

Paweł Tomczyk Webinar (online) 

 

https://bit.ly/3DEJ61k  

Więcej informacji: kliknij tutaj 

06.11.2021 

(sobota) 

 

10:00-13:00 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

Wizerunek 

radcy 

prawnego 

Jak przygotować i 

realizować efektywne 

wystąpienia  

(szkolenie) 

Wojciech 

Grzybowski 

Webinar (online) 

 

https://bit.ly/3pSgGgy  

Więcej informacji: kliknij tutaj 

20.11.2021 

(sobota) 

 

10:00-13:00 

Wiedza 

multidyscypli-

narna 

Wypalenie zawodowe 

w kontekście pracy 

radcy prawnego  

(szkolenie) 

dr n. hum. 

Mateusz Zatorski 

Webinar (online) 

 

https://bit.ly/3CdDgCU   

Więcej informacji: kliknij tutaj 

https://bit.ly/3AQLb9q
https://bit.ly/3DEJ61k
https://bit.ly/3pSgGgy
https://bit.ly/3CdDgCU


      

 

01.12.2021 

(środa) 

 

17:00-20:00 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

Wiedza 

multidyscypli-

narna 

Modern legal English 

writing skills for 

trends in modern 

lawyering 

(szkolenie w języku 

angielskim) 

Simon Porter 

 

 

Webinar (online) 

 

Rejestracja od 22.11.2021*: 

www.poznan.oirp.pl/radca-

prawny/harmonogram 

Więcej informacji: kliknij tutaj 

15.12.2021 

(środa) 

 

17:00-20:00 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

Legal Tech Zwinne zarządzanie 

projektami dla 

prawników  

(szkolenie) 

Marcin 

Nowakowski 

Webinar (online) 

 

Rejestracja od 06.12.2021*: 

www.poznan.oirp.pl/radca-

prawny/harmonogram 

Więcej informacji: kliknij tutaj 

 

* - w wyjątkowych sytuacjach termin rozpoczęcia rejestracji może ulec przesunięciu.  

Limit uczestników każdego wydarzenia: 500 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Webinary będą realizowane 

za pośrednictwem platformy ClickMeeting (dostęp poprzez przeglądarkę internetową). 

 

Organizator: Komisja ds. Innowacji przy OIRP w Poznaniu (komisja.innowacji@poznan.oirp.pl). 

http://www.poznan.oirp.pl/radca-prawny/harmonogram
http://www.poznan.oirp.pl/radca-prawny/harmonogram
http://www.poznan.oirp.pl/radca-prawny/harmonogram
http://www.poznan.oirp.pl/radca-prawny/harmonogram
mailto:komisja.innowacji@poznan.oirp.pl


      

 

Ocena wyników działalności 

gospodarczej 
 

 

Data: 06.10.2021 (środa) 

godz. 17:00-20:00 

Cel szkolenia: 

 

▪ Przybliżenie metod służących do oceny 

wyników finansowych jednostek 

gospodarczych oraz interpretacja 

wskaźników finansowych i metod 

służących do prognozowania ryzyka 

bankructwa. 

 

Ramowy program szkolenia: 

 

1. Istota oraz zadania analizy 

wskaźnikowej. 

2. Analiza rentowności działalności 

gospodarczej. 

3. Ocena płynności finansowej i zadłużenia 

jednostki. 

4. Ocena zarządzania kapitałem 

obrotowym w jednostce. 

5. Metody prognozowania bankructwa 

jednostek gospodarczych. 

Prowadzący: 

 

dr Artur Stefański 

– dr nauk 

ekonomicznych, 

wykładowca akademicki 

związany z WSB  

w Poznaniu, a także 

trener prowadzący 

szkolenia z zakresu 

finansów 

przedsiębiorstwa, 

analizy finansowej, 

oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych czy 

oceny ryzyka finansowego. Łącznie ponad 20-letnie 

doświadczenie dydaktyczne.  

 

Praktyk gospodarczy, do którego doświadczeń 

zawodowych można zaliczyć ponad 7-letnie 

doświadczenie w zakresie analizy ryzyka kredytowego 

podczas pracy w bankowości, ponad 7-letnie 

doświadczenie na stanowiskach dyrektora 

finansowego, a także blisko 9-letnie doświadczenie w 

zakresie konsultacji finansowych i biznesowych. 

 



      

 

Jak zapewnić bezpieczeństwo 

rozmów z klientami – offline 

oraz online 
 

 

Data: 21.10.2021 (czwartek) 

godz. 17:00-20:00 

Ramowy program szkolenia: 

 

1. Współczesne zagrożenia naruszenia 

prywatności/tajemnicy 

przedsiębiorstwa, wycieki informacji, 

wywiad gospodarczy.  

2. Rodzaje i charakterystyka urządzeń 

podsłuchowych.  

3. Metody zabezpieczania pomieszczeń.  

4. Metody wykrywania urządzeń 

podsłuchowych. 

5. Metody zabezpieczania spotkań online, 

zasady bezpieczeństwa podczas spotkań 

online.  

Prowadzący: 

 

Paweł Tomczyk - 

absolwent Wojskowej 

Akademii Technicznej  

i Akademii Sztabu 

Generalnego, oficer 

rezerwy. Specjalista w 

zakresie ochrony 

informacji niejawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Jak przygotować i realizować 

efektywne wystąpienia 
 

 

Data: 06.11.2021 (sobota) 

godz. 10:00-13:00 

Ramowy program szkolenia: 

 

1. Wzmocnienie wiedzy z zakresu 

przygotowywania wystąpień 

publicznych 

▪ przygotowanie „na owacje na 

stojąco”, 

▪ dekalog prelegenta, 

▪ sesja Q&A na spotkania z 

dziennikarzami. 

2. Radzenie sobie ze stresem i tremą 

▪ oswajanie „Demona”. 

3. Radzenie sobie ze stresem i tremą 

▪ laboratorium komunikacji w 

prezentacji, 

▪ 3 scenariusze, „które się dobrze 

sprzedają”. 

Prowadzący: 

 

Wojciech 

Grzybowski - 

trener biznesu od 

21 lat, twórca gier i 

narzędzi 

rozwojowych dla 

biznesu, autor 

programów 

szkoleniowych dla 

kadry 

menadżerskiej, trenerów i handlowców.  

 

Autor artykułów o charakterze biznesowym dostępnych 

w mediach, właściciel firmy szkoleniowej Business 

Training. Współwłaściciel firmy ALEgra Twórczy Rozwój, 

autor gry strategicznej „Wschód Dzikiego Zachodu®". 

Lider projektu: RozeGRAj dobrą LEKCJE dla nauczycieli 

przedsiębiorczości i doradców zawodowych. 

Autoryzowany partner gry “Podróż Bohatera®“. Jest 

autorem wielu artykułów na łamach prasy dla biznesu, 

dostępne również w internecie, LinkedIN, Facebooku. 

 

Wykształcenie: Absolwent Akademii Ekonomicznej w 

Poznaniu, Kierunek ekonomia i bankowość; Wyższa 

Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Kierunek 

zarządzanie i marketing, Absolwent austriackiej szkoły 

trenerów WIFI w Wiedniu; Studia coachingu w Instytucie 

Mukoid według licencji ACSTH w trakcie akredytacji ICF 

na poziomie ACC i PCC; Absolwent rocznej szkoły 

trenerskiej oraz posiadacz licencji na realizacje szkoleń 

menadżerskich Hause of Skills. 

 

Prywatnie: Mąż i ojciec 3 dzieci, kochający podróże 

rodzinne, z zamiłowania żeglarz, fotograf, reżyser i 

monter filmowy, wielbiciel biegania, tenisa i polskiej 

siatkówki.  



      

 

Wypalenie zawodowe w 

kontekście pracy radcy 

prawnego 
 

 

Data: 20.11.2021 (sobota) 

godz. 10:00-13:00 

Wypalenie zawodowe jest jednym z 

najczęściej występujących, poważnych 

kryzysów życiowych. Ze względu na szerokie 

konsekwencje dla funkcjonowania człowiek, 

w najnowszej Klasyfikacji Statystycznej 

Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11), 

syndrom wypalenia zawodowego 

identyfikuje się jako problem natury 

zdrowotnej.  

  

Spotkanie będzie poświęcone trzem 

aspektom wypalenia. Po pierwsze, 

identyfikacji problemu wypalenia (definicje, 

składowe, kierunek zainteresowań 

praktycznych i badawczych), z 

uwzględnieniem jego aspektu klinicznego. 

Po drugie, prezentacji specyfiki wypalenia w 

kontekście zawodu radcy prawnego (a także 

szerzej – środowiska prawników). Wypalenie, 

zgodnie z obowiązującymi standardami, 

będzie opisywane wielowymiarowo i 

relacyjnie. Oznacza to szukanie 

mechanizmów tego procesu w relacji osoba 

– miejsce pracy – kontekst realizowanych 

zadań. Ostatnia część spotkania poświęcona 

będzie na wskazanie możliwych form 

prewencji wypalenia zawodowego wśród 

radców prawnych. 

  

Prezentowane podczas spotkania informacje 

opierać się będą zarówno na aktualnych 

badaniach i raportach dotyczących 

wypalenia zawodowego wśród środowiska 

prawniczego, jak i na doświadczeniach pracy 

klinicznej wykładowcy. Spotkanie zakończy 

czas na zadawanie pytań wykładowcy 

dotyczących omawianego problemu. 

Prowadzący: 

 

dr n. hum. Mateusz 

Zatorski - adiunkt  

w Zakładzie 

Psychologii 

Klinicznej i Zdrowia 

Uniwersytetu SWPS 

w Poznaniu.   

 

Badacz – dydaktyk – praktyk.  Autor i współautor 

publikacji naukowych, a także uczestnik projektów 

badawczych.  

 

Psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji. Praktyk – od 

ponad 15 lat prowadzi praktykę psychologiczną z 

osobami zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi i 

doświadczającymi kryzysów życiowych. Autor licznych 

szkoleń, dedykowanych także problematyce wypalenia 

zawodowego, kierowanych do środowiska medycznego, 

a także biznesowego. 



      

 

Modern legal English writing 

skills for trends in modern 

lawyering  

Szkolenie w języku angielskim 
 

 

Data: 01.12.2021 (środa) 

godz. 17:00-20:00 

O wydarzeniu: 

 

The title to my training session essentially 

asks three questions that I hope to briefly 

answer: 

▪ What are legal English writing skills? 

▪ What are modern English writing 

trends? 

▪ How are legal English writing and 

modern lawyering connected? 

 

In answering those questions, I will address 

a number of topics that will help to improve 

your writing skills both practically and in 

terms of the legal working context. These 

include: 

▪ common legal English writing mistakes, 

▪ the commonly accepted principles of 

“successful writing”, 

▪ the development of international 

writing standards & how this affects 

lawyers, 

▪ consumer and professional 

experiences of receiving bad writing & 

the effects of bad writing, 

▪ the business rationale for improving 

your writing, and 

▪ how to ensure your writing best reflects 

you. 

Prowadzący: 

 

Simon Porter 

▪  Plain English 

Language Expert 

▪  LLB Law & Sociology 

from Cardiff University, 

2001 

▪  CELTA from Reading 

University, 2006 

 

 

Have worked with SK&S (Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak) 

since 2010 

 

Specialised in legal & business English writing from 2012 

 

Have proofread and copy edited thousands of 

documents for both Polish and international law offices, 

private companies, and public entities including from 

native-speaking jurisdictions 

 

Currently part of a team helping to draft international 

plain language standards 

 

 

 

 

 



      

 

Zwinne zarządzanie projektami 

dla prawników 
 

 

Data: 15.12.2021 (środa) 

godz. 17:00-20:00 

O wydarzeniu: 

 

Wprowadzenie do zarządzania projektami 

prawnymi (LPM Legal Project Management) 

▪ Specyfika i wyzwania projektów 

prawnych  

▪ Metody projektowe 

▪ Proste narzędzia 

▪ Metody standardowe (“waterfall”), 

metody zwinne - Agile scrum, metody 

zwinne - Agile kanban, metody 

procesowe 

▪ Jak dobrać metodę do zadania? 

▪ Obszary projektowe, uczestnicy 

projektów, fazy projektu 

▪ Role projektowe w kancelarii 

▪ Benefity (i zagrożenia) dla prawnika i 

klienta 

▪ Wprowadzać czy nie wprowadzać LPM? 

Gdzie szukać informacji i jak rozwijać 

wiedzę o zarządzaniu projektami 

prawnymi? 

Prowadzący: 

 

Marcin Nowakowski 

▪  20 lat doświadczenia 

▪  Prawnik, doradca 

podatkowy 

▪  Certyfikowany project 

manager, scrum master, 

change manager 

▪  Kilkadziesiąt 

projektów prawnych, compliance, podatkowych, 

regulacyjnych 

▪ Założyciel Agile-lawyer.com 

 


