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Nowe technologie to obszar, którego rozwój jest nierozerwalnie złączony z
prawem. Regulacje mogą przyśpieszyć rozwój danej dziedziny, jak i również
skutecznie go powstrzymać. Nie inaczej sytuacja wygląda z Blockchainem i
walutami cyfrowymi. Jest to na tyle dynamiczna i rewolucyjna dla wielu obszarów
naszego życia technologia, że prawnicy znający specyfikę prawną związaną z tą
technologią są na rynku bardzo pożądani.
Blockchain to jednak nie tylko melodia przyszłości, ale także już istniejące i
działające, realne rozwiązania. W obszarze prawnym to przede wszystkim
wszelkiego rodzaju rejestry, jak funkcjonujący w Gruzji rejestr gruntów.
Dodatkowo, ważnym obszarem Blockchaina są kryptowaluty, które od początku
swojego istnienia oskarżane są o bycie bardziej rozwiązaniem dla terrorystów i
przestępców, niż narzędziem zmieniającym świat na lepsze. Niemniej w najbliższej
przyszłości Blockchain może wpłynąć na standardy AML lub nawet zmienić oblicze
standardowych działań prawnych, np. licytacji komorniczych.
Mówi się, że Blockchain to technologia która zmieni funkcje i zakres zawodów
prawniczych na zawsze. Minimalizacja roli notariuszy to tylko najprostszy przykład.
Smart kontrakty, ich rola i zastosowanie w tym aspekcie może zmienić naprawdę
wiele, ale o tym najlepiej jednak opowiedzą specjaliści na naszych szkoleniach
Celem głównym szkoleń jest nabycie kompetencji w zakresie wykorzystania
technologii Blockchain przez przedstawicieli zawodów prawniczych w kontekście
ich działalności zawodowej.

Przed przystąpieniem do kursów wyspecjalizowanych, zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu
podstawowym, które pozwoli na zapoznanie z technologią Blockchain. Terminy takich kursów znaleźć
można na stronie www.blockchainedu.pl
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Kurs: Smart kontrakty dla prawników
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 8 h
Liczebność grupy: 5 - 8 osób
Opłata: 5000 zł brutto / osoba
Adresaci: kancelarie adwokackie, radcowskie i notarialne, studenci prawa, przedstawiciele
instytucji publicznych, podmioty zajmujące się obsługą prawną
Opis
Smart kontrakty to jedno z najciekawszych zastosowań technologii Blockchain. To
rozwiązanie, które w najbliższych latach może zmienić obraz wielu branż, a w szczególności
branży prawniczej. Już teraz w wielu krajach zostały wprowadzone (np. w Gruzji) bądź
testowane są rozwiązania w zakresie rejestru gruntów opartych właśnie na technologii
Blockchain. Kurs organizowany przez nas to szansa na zwiększenie przewagi nad konkurencją.
Cele
Zapoznanie uczestników z zasadami działania, zastosowania oraz tworzenia smart kontraktów
w oparciu o Blockchain Ethereum.
Program
1.
2.
3.
4.

Opis założeń technologii Blockchain
Opis działania smart kontraktów
Przedstawienie możliwych zastosowań smart kontaktów
Nauka pisania i obsługi smart kontraktów

Wymagania
Szkolenie skierowane jest do osób związanych z prawem, wymagana jest podstawowa wiedza
w tym zakresie, a także podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Mile widziana także
podstawowa wiedza w zakresie technologii Blockchain (rekomendowany kurs Podstawy
technologii Blockchain).

Więcej informacji:
www.blockchainedu.pl
kontakt@blockchainedu.pl
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Kurs: Technologia Blockchain a administracja publiczna
Forma zajęć: wykład
Czas trwania: 150 minut
Liczebność grupy: 5 - 25 osób
Opłata: 6 000 zł brutto
Adresaci: urzędnicy oraz funkcjonariusze administracji publicznej, prawnicy, instytucje
publiczne, organy samorządu terytorialnego
Opis
Szkolenie skierowane jest głównie do przedstawicieli instytucji publicznych, ale także do
prawników współpracujących z organami administracji publicznej. Ma ono charakter
wprowadzający. W jasny sposób przedstawia ono koncepcję funkcjonowania Blockchaina,
a także podstawowe informacje techniczne, niezbędne do zrozumienia technologii Blockchain.
Zostaną na nim
poruszone zagadnienia związane z wykorzystaniem Blockchaina
w administracji publicznej.
Cele
Przedstawienie technologii Blockchain oraz możliwości jej zastosowania w administracji
publicznej.
Program
1. Przedstawienie technologii Blockchain
2. Opis założeń technicznych
3. Omówienie przykładowych zastosowań w administracji publicznej
Wymagania
Szkolenie ma charakter wprowadzający i nie jest wymagana żadna dodatkowa wiedza na
temat technologii Blockchain.

Więcej informacji:
www.blockchainedu.pl
kontakt@blockchainedu.pl
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Kurs: Aspekty prawne Technologii Blockchain
Forma zajęć: wykład
Czas trwania: 6 h
Liczebność grupy: 6 - 18 osób
Opłata: 5 000 zł brutto/osoba
Adresaci: kancelarie adwokackie, radcowskie i notarialne, studenci prawa, przedstawiciele
instytucji publicznych
Opis
Szkolenie skierowane jest w głównej mierze do prawników. Podczas tego szkolenia zostaną
przedstawione najważniejsze zagadnienia prawne związane z technologią Blockchain.
Omówione zostaną również przykładowe problemy, z jakimi mierzy się współcześnie prawo w
tym obszarze.
Cele
Przedstawienie i szczegółowe omówienie najważniejszych aspektów prawnych technologii
Blockchain.
Program
1. Omówienie podstawowych aktów prawnych niezbędnych do analizy problemów
związanych z technologią Blockchain
2. Studium przypadków związanych z technologią Blockchain
3. Problem ochrony danych osobowych w kontekście RODO
4. Ryzyka prawne
Wymagania
Szkolenie skierowane jest do osób związanych z prawem, wymagana jest podstawowa wiedza
w tym zakresie. Mile widziana także podstawowa wiedza w zakresie technologii Blockchain
(rekomendowany kurs Podstawy technologii Blockchain).

Więcej informacji:
www.blockchainedu.pl
kontakt@blockchainedu.pl
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Kurs: Aspekty prawne ICO
Forma zajęć: wykład
Czas trwania: 4 h
Liczebność grupy: 6-25 osób
Opłata: 2 500 zł brutto/osoba
Adresaci: kancelarie adwokackie, radcowskie i notarialne, studenci prawa
Opis
ICO to innowacyjna metoda zbierania funduszy na rozwój projektów, oparta o crowdfunding.
Obecnie trwa debata na temat tego, co zrobić dalej z tym rozwiązaniem. Część głosów popiera
zalegalizowanie i stworzenie prawa regulującego kwestię ICO, tak jak ma to miejsce w Zug w
Szwajcarii. Inni z kolei popierają delegalizację zbiórek ICO, tak jak jest obecnie w USA. Na
szkoleniu omówione zostaną prawne aspekty ICO, a także przykładowe przepisy funkcjonujące
na świecie w tym obszarze.
Cele
Przedstawienie możliwości ICO oraz skonfrontowanie ich z sytuacją prawną w Polsce i UE
Program
1. Podejście organów państwowych do technologii Blockchain, kryptowalut i ICO (KNF,
NBP, MF)
2. Ryzyka prawne
Wymagania
Szkolenie skierowane jest do osób związanych z prawem, wymagana jest podstawowa wiedza
w tym zakresie. Mile widziana także podstawowa wiedza w zakresie technologii Blockchain
(rekomendowany kurs Podstawy technologii Blockchain).

Więcej informacji:
www.blockchainedu.pl
kontakt@blockchainedu.pl
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Kurs: Działalność przestępcza z wykorzystaniem walut cyfrowych
Forma zajęć: wykład
Czas trwania: 16 h
Liczebność grupy: 6 - 24 osób
Opłata: 5 000 zł brutto/osoba
Adresaci: kancelarie adwokackie, radcowskie i notarialne, pracownicy prokuratury, studenci
prawa
Opis
W ramach szkolenia zostaną omówione najczęstsze metody wykorzystywania walut cyfrowych
do działalności przestępczej oraz prania pieniędzy, a także sposoby przeciwdziałania tego typu
zjawiskom. Poruszone zostaną m.in. takie tematy jak: kryptowaluty i blockchain, a
cyberprzestępczość, status kryptowalut na gruncie prawa karnego i kryminalistyki, rodzaje
przestępstw popełnianych z ich wykorzystaniem, zachowanie reguł bezpieczeństwa celem
uniknięcia przestępstwa „kryptowalutowego”, zabezpieczanie śladów i dowodów popełnienia
takiego przestępstwa.
Cele
Przedstawienie technologii Blockchain, możliwości jej wykorzystania w przeciwdziałaniu
działalności przestępczej oraz mechanizmów wykorzystania walut cyfrowych w działalności
przestępczej.
Program
1.
2.
3.
4.

Wprowadzenie
Charakterystyka technologii Blockchain pod kątem działalności przestępczej
Analiza prawa obowiązującego w Polsce dotyczącego omawianych tematów
Omówienie najciekawszych case study

Wymagania
Szkolenie skierowane jest do osób związanych z prawem, wymagana jest podstawowa wiedza
w tym zakresie. Mile widziana także podstawowa wiedza w zakresie technologii Blockchain
(rekomendowany kurs Podstawy technologii Blockchain).

Więcej informacji:
www.blockchainedu.pl
kontakt@blockchainedu.pl
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To tylko podstawowa oferta szkoleń. Jeżeli Twoje potrzeby w zakresie wiedzy
na temat technologii Blockchain są inne, napisz do nas na adres:
kontakt@blockchainedu.pl

Przygotujemy szkolenie specjalnie dla Ciebie!

Więcej informacji dostępne jest na naszej stronie internetowej
www.blockchainedu.pl

Organizator

Współpraca

