Reprezentowanie klientów w sporach sądowych i arbitrażowych to satysfakcjonująca, ale też trudna i odpowiedzialna praca. Wyniesiona ze studiów znajomość prawa materialnego i procesowego to jedynie minimum
potrzebne do jej wykonywania.
Aby prowadzić spory skutecznie i bezpiecznie, zgodnie z zasadami etyki oraz misją zawodu, młody adwokat
lub radca prawny musi zrozumieć, czym w istocie jest proces i jaka jest w nim jego rola.
Musi też nabyć szereg praktycznych umiejętności, a mianowicie:
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nauczyć się pracować z klientem – sprawnie pozyskiwać od niego informacje i materiały, zarządzać nimi i efektywnie korzystać z nich w trakcie procesu, tak by móc podejmować właściwe, etyczne
decyzje w sprawie
nauczyć się pracować z sądem – pisać i występować przed sądem tak, by pozyskiwać i pielęgnować jego zaufanie i móc korzystać z niego w walce o słuszne prawa klienta
nauczyć się funkcjonować w zespole składającym się ze specjalistów z różnych dziedzin i jurysdykcji – co jest często niezbędne w czasach wielowątkowych, skomplikowanych sporów handlowych

Z okazji jubileuszu 30-lecia działalności kancelarii Wardyński i Wspólnicy zapraszamy aplikantów adwokackich i radcowskich oraz studentów ostatnich lat studiów prawniczych na warsztaty prowadzone w ramach Akademii Procesowej.
Podczas warsztatów doświadczeni prawnicy procesowi kancelarii podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem i umiejętnościami, by przygotować ich do etycznego i skutecznego wykonywania roli profesjonalnego
pełnomocnika procesowego.

Warunki udziału
Warunkiem przyjęcia jest przesłanie listu motywacyjnego i zobowiązanie się do udziału we wszystkich trzech
spotkaniach. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres akademia@wardynski.com.pl. Będziemy na nie czekać do 20 września 2018 r. O wynikach poinformujemy Państwa indywidualnie do 27 września 2018 r.
Warsztaty będą się odbywać w warszawskiej siedzibie kancelarii Wardyński i Wspólnicy (Al. Ujazdowskie 10).
Liczba miejsc ograniczona. Udział w Akademii Procesowej jest bezpłatny.

Moduły tematyczne
Zajęcia prowadzone będą na podstawie specjalnie przygotowanego kazusu oraz fikcyjnych akt sprawy.
Obejmować będą symulacje spotkań, symulacje wywiadów z klientem i ze świadkami, symulacje wystąpień
przed sądem oraz inne praktyczne ćwiczenia.
Uczestnicy otrzymają przygotowany przez kancelarię podręcznik oraz inne niezbędne materiały.

Praca z klientem, 13 października 2018 r., 1000 - 1500
czym jest proces i jaka jest rola adwokata/radcy prawnego w procesie
pozyskiwanie informacji i materiałów od klienta, gromadzenie materiału dowodowego, zarządzanie materiałem dowodowym
organizacja pracy własnej i pracy zespołu zajmującego się sprawą procesową
dbanie o relacje z klientem w trakcie procesu
Zajęcia będą miały formę prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych z przeprowadzania wywiadu z klientem i/lub
świadkami, przygotowywania notatek wewnętrznych i korespondencji z klientem oraz zarządzania dokumentami sprawy.

Analiza sprawy i przygotowanie pism procesowych, 20 października 2018 r., 1000 - 1500
metodologia formułowania spójnego stanowiska oraz identyfikowania jego zasadniczych elementów
określanie mocnych i słabych stron sprawy; ustalanie dowodów, które należy przeprowadzić oraz argumentów prawnych, do których należy przekonać sąd
metodologia pracy ze źródłami, przygotowania pism procesowych oraz przekonującego argumentowania na
piśmie
zasady zrozumiałego pisania
Zajęcia będą miały formę prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych z analizy sprawy oraz przygotowywania pism
procesowych w oparciu o kazus.

Występowanie przed sądem, 27 października 2018 r., 1000 - 1500
metodologia przygotowania się do wystąpienia przed sądem i planowania wystąpień oraz przesłuchań
świadków
zasady skutecznego występowania przed sądem oraz przesłuchiwania świadków/stron i biegłych
Zajęcia będą miały formę prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych ze sporządzania planu rozprawy oraz z występowania przed sądem i przesłuchiwania świadków/stron oraz biegłych w oparciu o kazus.

