
Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartych wykładach i warsztatach z zakresu edukacji 

prawnej organizowanych przez Fundację Honeste Vivere. Szkolenia będą odbywały się zdalnie, według 

tematyki i terminów wskazanych w poniższym harmonogramie. 

Udział w zajęciach będzie odbywał się przy pomocy platformy Teams. Celem zalogowania się 

na konkretne zajęcia należy skopiować link z tabeli do przeglądarki. Platforma Teams nie wymaga 

posiadania aplikacji, jedynym wymogiem jest wpisanie imienia i nazwiska lub nicku. Platforma Teams 

jest obsługiwana przez każdą z przeglądarek za wyjątkiem Mozilla Firefox.  

Logowanie się na konkretne szkolenie jest możliwe najwcześniej na 5 min przed rozpoczęciem 

każdego spotkania. 

Harmonogram i tematyka szkoleń: 

Lp. 
Data 

szkolenia 
Godzina 

rozpoczęcia 
Temat 

Link do udziału w otwartych wykładach / 
warsztatach 

1 19.10 8.00 
Jak założyć 
działalność 

gospodarczą. 

 
https://teams.live.com/meet/9425641336689  

2 19.10 8.55 

Pierwsza 
rozprawa, czyli 

ABC 
sądownictwa  

w Polsce. 

 
https://teams.live.com/meet/9417400093912  

3 19.10 17.00 

Jak załatwić 
sprawę  

w urzędzie.  
Co powinien 

wiedzieć każdy 
obywatel. 

 
https://teams.live.com/meet/9496494079499  

4 19.10 18.00 

Rozporządzanie 
majątkiem. 
Testament 
darowizna, 

umowa 
dożywocia oraz 

inne formy  
w praktyce cz. I. 

 
https://teams.live.com/meet/9487189903229  

5 19.10 19.00 

Rozporządzanie 
majątkiem. 
Testament 
darowizna, 

umowa 
dożywocia oraz 

inne formy  
w praktyce cz.II. 

 
https://teams.live.com/meet/9449583610032  

6 20.10 18.00 
Jak skutecznie 

złożyć 
reklamację. 

 
https://teams.live.com/meet/9463921902456  

7 20.10 19.00 

Pierwsza 
rozprawa, czyli 

ABC 
sądownictwa  

w Polsce. 

 
https://teams.live.com/meet/9414514753934  

8 21.10 18.00 
Jak kupować  
i sprzedawać  
w Internecie. 

 
https://teams.live.com/meet/9470394289284  
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9 21.10 19.00 

Pierwsza praca. 
Prawa  

i obowiązki 
pracowników 

poniżej 26 roku 
życia. 

 
https://teams.live.com/meet/9472128779316  

10 24.10 18.00 

Dobra osobiste 
w Internecie  

i granice 
swobody 

wypowiedzi. 

 
https://teams.live.com/meet/9443586705875  

11 24.10 19.00 

Prawo pracy  
w praktyce. 

Zasady prawa 
pracy. 

 
https://teams.live.com/meet/9458600253872  

12 25.10 18.00 

Internetowe 
oszustwa. Jak 
rozpoznać i jak 

się chronić. 

 
https://teams.live.com/meet/9480929002602  

13 25.10 19.00 
Jak skutecznie 

złożyć 
reklamację. 

 
https://teams.live.com/meet/9495849480854  

14 26.10 8.00 

Osiemnasty rok 
życia. Prawa  
i obowiązki 
młodego 
dorosłego  
w świetle 
przepisów 

prawa. 

 
https://teams.live.com/meet/9484615632556  

15 26.10 8.55 

Działalność 
nierejestrowa, 
czyli własna 

firma bez 
potrzeby 
rejestracji  

w urzędzie. 

 
https://teams.live.com/meet/9443966602995  

16 26.10 17.00 
Wstęp do praw 
konsumenta. 

 
https://teams.live.com/meet/9422284965605  

17 26.10 18.00 

Instytucje 
powołane do 
ochrony praw 
konsumentów. 

 
https://teams.live.com/meet/9467975535781  

18 26.10 19.00 

Internetowe 
oszustwa. Jak 
rozpoznać i jak 

się chronić. 

 
https://teams.live.com/meet/9454319935608  

19 27.10 17.00 

Działalność 
nierejestrowa, 
czyli własna 

firma bez 
potrzeby 
rejestracji  

w urzędzie. 

 
https://teams.live.com/meet/9495643156464  

20 27.10 18.00 
Wstęp do praw 
konsumenta. 

 
https://teams.live.com/meet/9485881978428  

21 27.10 19.00 

Jak załatwić 
sprawę  

w urzędzie.  
Co powinien 

wiedzieć każdy 
obywatel. 

 
https://teams.live.com/meet/9410300595280  
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22 28.10 17.00 

Rozporządzanie 
majątkiem. 
Testament 
darowizna, 

umowa 
dożywocia oraz 

inne formy  
w praktyce cz. I. 

 
https://teams.live.com/meet/9459415278042  

23 28.10 18.00 

Rozporządzanie 
majątkiem. 
Testament 
darowizna, 

umowa 
dożywocia oraz 

inne formy  
w praktyce cz. II 

 
https://teams.live.com/meet/9489333789098  

24 28.10 19.00 
Wstęp do praw 
konsumenta. 

 
https://teams.live.com/meet/948816256300  

25 31.10 18.00 

Pierwsza 
rozprawa, czyli 

ABC 
sądownictwa  

w Polsce. 

 
https://teams.live.com/meet/9467514066131  

26 31.10 19.00 

Internetowe 
oszustwa. Jak 
rozpoznać i jak 

się chronić 

 
https://teams.live.com/meet/9445569321573  

27 03.11 8.00 
Wstęp do praw 
konsumenta. 

 
https://teams.live.com/meet/9494102831602  

28 03.11 8.55 

Jak załatwić 
sprawę  

w urzędzie.  
Co powinien 

wiedzieć każdy 
obywatel. 

 
https://teams.live.com/meet/9410890313427  

29 03.11 9.50 

Pierwsza praca. 
Prawa  

i obowiązki 
pracowników 

poniżej 26 roku 
życia. 

 
https://teams.live.com/meet/9418781323432  

30 03.11 10.45 

Pierwsza 
rozprawa, czyli 

ABC 
sądownictwa  

w Polsce. 

 
https://teams.live.com/meet/9434106365146  

31 03.11 11.35 
Jak założyć 
działalność 

gospodarczą. 

 
https://teams.live.com/meet/9493726905433  

32 03.11 12.30 

Jak załatwić 
sprawę  

w urzędzie.  
Co powinien 

wiedzieć każdy 
obywatel. 

 
https://teams.live.com/meet/948203586890  

33 04.11 18.00 
Jak skutecznie 

złożyć 
reklamację. 

 
https://teams.live.com/meet/9468613962941  

34 04.11 19.00 

Jak kupować  
i sprzedawać  
w Internecie. 

 

 
https://teams.live.com/meet/9419967841088  
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35 10.11 8.00 

Pierwsza praca. 
Prawa  

i obowiązki 
pracowników 

poniżej 26 roku 
życia. 

 
https://teams.live.com/meet/9473752852308  

36 10.11 8.55 
Jak założyć 
działalność 

gospodarczą. 

 
https://teams.live.com/meet/9431658225452  

37 10.11 9.50 

Pierwsza 
rozprawa, czyli 

ABC 
sądownictwa  

w Polsce. 

 
https://teams.live.com/meet/941170420936  

38 10.11 10.45 
Wstęp do praw 
konsumenta. 

 
https://teams.live.com/meet/9429938856241  

39 10.11 18.00 

Pierwsza praca. 
Prawa  

i obowiązki 
pracowników 

poniżej 26 roku 
życia. 

 
https://teams.live.com/meet/9444711757722  

40 10.11 19.00 
Jak założyć 
działalność 

gospodarczą. 
https://teams.live.com/meet/9441257904437  

 
 

Zapraszamy! 
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