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V Cykl Szkoleń Zawodowych trwa 

 od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Radca prawny zobowiązany jest do uzyskania w nim minimum 

 40 punktów szkoleniowych 
HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

W II PÓŁROCZU 2021 ROKU 

 
Szkolenia będą się odbywać w formie on-line za pomocą platformy udostępnianej przez OIRP w Poznaniu: 

Termin Termin 

rejestracji 

na 

szkolenie 

Tematyka Prowadzący Punkty 

szkoleniowe 

17.09.2021 r. 

piątek  

godz. 17:00 – 20:00 

tylko w formie  

on-line 

13.09.2021 

w formie 

formularza 

na stronie 

OIRP 

Poznań 

Doręczenia elektroniczne w 

postępowaniu cywilnym oraz e-

rozprawa 
 

SSO we Wrocławiu 

Grzegorz Karaś 
 

6  

punktów 

szkoleniowych 

24.09.2021 r. 

piątek  

godz. 17:00 – 20:00 

tylko w formie  

on-line 

20.09.2021 

w formie 

formularza 

na stronie 

OIRP 

Poznań 

Kontrola formalna aktu oskarżenia 

oraz kontrola merytoryczna sprawy 

przed rozprawą  

 

 

SSA w Poznaniu  

 Henryk Komisarski 

 

 

6  

punktów 

szkoleniowych 

29.09.2021 r. 

środa 

godz. 17:00 – 20:00 

tylko w formie  

on-line 

27.09.2021 

w formie 

formularza 

na stronie 

OIRP 

Poznań 

Upadłość konsumencka   

SSR w Poznaniu  
Przewodniczący  

XI Wydziału 

Gospodarczego do 

spraw Upadłościowych i 

Restrukturyzacyjnych   

Łukasz Lipowicz 

6  

punktów 

szkoleniowych 

01.10.2021 r. 

piątek  

godz. 17:00 – 20:00 

tylko w formie  

on-line 

27.09.2021 

w formie 

formularza 

na stronie 

OIRP 

Poznań 

Kary umowne  
SSR w Poznaniu  

Maciej Hoppe 

6 

 punktów 

szkoleniowych 

09.10.2021 r. 

sobota  

godz. 10:00 – 13:00 

tylko w formie  

on-line 

04.10.2021 

w formie 

formularza 

na stronie 

OIRP 

Poznań 

Konsensualne sposoby zakończenia 

sprawy karnej – skazanie bez 

rozprawy oraz dobrowolne poddanie 

się karze  

 

 

SSA w Poznaniu  

 Henryk Komisarski 

 

 

6  

punktów 

szkoleniowych 

14.10.2021 r. 

czwartek 

godz. 17:00 – 20:00 

tylko w formie  

on-line 

 

11.10.2021 

w formie 

formularza 

na stronie 

OIRP 

Poznań 

Sygnalista- sojusznik czy donosiciel? 

Dyrektywa 2019/1937  

Radca prawny 

Eliza Iwaniszyn 

6  

punktów 

szkoleniowych 

https://ear.oirpwarszawa.pl/pluginfile.php/13367/mod_folder/content/0/2021/Dodatkowe%20szkolenia%20nieodp%C5%82atne/2021.07.02_Dor%C4%99czenia%20elektroniczne%20w%20post%C4%99powaniu%20cywilnym_Grzegorz%20Kara%C5%9B.pdf?forcedownload=1
https://ear.oirpwarszawa.pl/pluginfile.php/13367/mod_folder/content/0/2021/Dodatkowe%20szkolenia%20nieodp%C5%82atne/2021.07.02_Dor%C4%99czenia%20elektroniczne%20w%20post%C4%99powaniu%20cywilnym_Grzegorz%20Kara%C5%9B.pdf?forcedownload=1
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20.10.2021 r. 

środa  

godz. 17:00 – 20:00 

tylko w formie  

on-line 

18.10.2021 

w formie 

formularza 

na stronie 

OIRP 

Poznań 

Sprawy frankowe w świetle 

najnowszego orzecznictwa i praktyki  

 

SSO w Poznaniu  

Małgorzata Ławecka 

- Skóra  

  

 

 

6  

punktów 

szkoleniowych 

22.10.2021 r. 

piątek  

godz. 17:00 – 20:00 

tylko w formie  

on-line 

18.10.2021 

w formie 

formularza 

na stronie 

OIRP 

Poznań 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej radcy prawnego w 

zakresie obowiązkowym i 

nadwyżkowym 

 

Radca prawny  

Marcin Orlicki  

 

 

6  

punktów 

szkoleniowych 

29.10.2021 r. 

piątek  

godz. 17:00 – 20:00 

tylko w formie  

on-line 

25.10.2021 

w formie 

formularza 

na stronie 

OIRP 

Poznań 

Środki probacyjne: 
warunkowe umorzenie postępowania 

karnego,  

warunkowe zawieszenie wykonywania kary, 

warunkowe przedterminowe zwolnienie z 

odbycia reszty kary 

 

 

SSA w Poznaniu  

 Henryk Komisarski 

 

 

6  

punktów 

szkoleniowych 

05.11.2021 r. 

piątek  

godz. 17:00 – 20:00 

tylko w formie  

on-line 

02.11.2021 

w formie 

formularza 

na stronie 

OIRP 

Poznań 

Legalizacja i postępowanie 

naprawcze w świetle nowelizacji 

prawa budowalnego  

 

Sędzia NSA 

Jerzy Stankowski  
 

6  

punktów 

szkoleniowych 

19.11.2021 r. 

piątek 

godz. 17:00 – 20:00 

tylko w formie  

on-line 

 

15.11.2021 

w formie 

formularza 

na stronie 

OIRP 

Poznań 

Pomoc prawna z urzędu w 

postępowaniu cywilnym 
 

SSA w Poznaniu 

Prezes SA w 

Poznaniu  

Andrzej Daczyński 

 

6  

punktów 

szkoleniowych 

26.11.2021 r. 

piątek 

godz. 17:00 – 20:00 

tylko w formie  

on-line 

 

22.11.2021 

w formie 

formularza 

na stronie 

OIRP 

Poznań 

Postępowanie zabezpieczające 

 

SSA w Poznaniu 

Prezes SA w 

Poznaniu  

Andrzej Daczyński 

 

6  

punktów 

szkoleniowych 

 

10.12.2021 r. 

piątek 

godz. 17:00 – 20:00 

tylko w formie  

on-line 

 

06.12.2021 

w formie 

formularza 

na stronie 

OIRP 

Poznań 

Wydanie wyroku 
(wyrok wstępny, częściowy, waluta w jakiej ma być 

zasądzone świadczenie, rozłożenie zasądzonego 

świadczenia na raty, wyznaczenie odpowiedniego 

terminu do spełnienia świadczenia, ograniczenie 

odpowiedzialności pozwanego, zakaz orzekania ponad 

żądanie, zasądzenie odpowiedniej sumy według oceny 

opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności 

sprawy) 

 

SSA w Poznaniu 

Prezes SA w 

Poznaniu  

Andrzej Daczyński 

 

6  

punktów 

szkoleniowych 

 

 


