
                            

 

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 - I PÓŁROCZE 2023 ROKU 

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

 

Na czerwono zaznaczono szkolenia, które będą transmitowane również stacjonarnie (Chwaliszewo 69) 

 
Termin Tematyka Prowadzący Punkty 

szkoleniowe 

24.01.2023 r. 

wtorek 

godz. 17:00 – 20:00 

tylko w formie  

on-line 

ODBYŁO SIĘ 

Najważniejsze zmiany podatkowe na 

rok 2023 z uwzględnieniem specyfiki 

branży prawniczej 

 

Przewodniczący Zarządu 

Wielkopolskiego Oddziału 

Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych 

 

Remigiusz Pytlik 

6 punktów 

szkoleniowych 

17.02.2023 r. 

piątek 

godz. 17:00 – 20:00 

w formie  

on-line 

oraz 

Sala Wykładowa na 

 I piętrze z 

transmisją 

szkolenia. 

Odpowiedzialność korporacyjna i 

odszkodowawcza członków 

organów spółek kapitałowych 

SSA w Poznaniu 

Tomasz Chojnacki 

6 punktów 

szkoleniowych 

24.02.2023 r. 

piątek 

godz. 17:00 – 20:00 

w formie on-line 

oraz 

Sala Wykładowa na 

 I piętrze z 

transmisją 

szkolenia. 

Udział radcy prawnego jako 

obrońcy w postępowaniu karnym – 

aktualne i praktyczne problemy 

 

SSA w Poznaniu  

 Henryk Komisarski 

 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

03.03.2023 r. 

piątek 

godz. 17:00 – 20:00 

tylko w formie  

on-line 

Zażalenie  

w postępowaniu cywilnym 

 

SSA w Poznaniu 

Prezes SA w 

Poznaniu  

Andrzej Daczyński 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

04.03.2023 r. 

sobota 

godz. 10:00 – 13:00 

tylko w formie  

on-line 

Skarga kasacyjna 
SSA w Poznaniu 

Tomasz Chojnacki 

6 punktów 

szkoleniowych 



                            

 

10.03.2023 r. 

piątek 

godz. 17:00 – 20:00 

w formie on-line 

oraz 

stacjonarnej,  

Sala Wykładowa na 

I piętrze. 

Upadłość konsumencka  

SSR w Poznaniu 

Łukasz Lipowicz  
Przewodniczący  

XI Wydziału 

Gospodarczego do spraw 

Upadłościowych i 

Restrukturyzacyjnych   

 

6 punktów 

szkoleniowych 

11.03.2023 r. 

sobota 

godz. 10:00 – 13:00 

tylko w formie  

on-line 

Umowa franczyzy i systemy 

franczyzowe 

 

Adam Puchalski 

Radca prawny 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

17.03.2023 r. 

piątek 

godz. 17:00 – 20:00 

w formie on-line 

oraz 

Sala Wykładowa na 

 I piętrze z 

transmisją 

szkolenia. 

Najnowsze zmiany 

 w Kodeksie karnym  

 

SSA w Poznaniu  

 Henryk Komisarski 

 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

24.03.2023 r. 

piątek 

godz. 17:00 – 20:00 

w formie on-line 

oraz 

 stacjonarnej,  

Sala Wykładowa na 

I piętrze. 

Podział funduszów  

masy upadłości  

SSR w Poznaniu 

Łukasz Lipowicz  
Przewodniczący  

XI Wydziału 

Gospodarczego do spraw 

Upadłościowych i 

Restrukturyzacyjnych   

 

6 punktów 

szkoleniowych 

31.03.2023 r. 

piątek 

godz. 17:00 – 20:00 

w formie on-line 

oraz 

Sala Wykładowa na 

 I piętrze z 

transmisją 

szkolenia. 

Kumulacja roszczeń w 

postępowaniu cywilnym  

 

SSA w Poznaniu 

Prezes SA w 

Poznaniu  

Andrzej Daczyński 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

14.04.2023 r. 

piątek 

godz. 17:00 – 20:00 

w formie on-line 

oraz 

Sala Wykładowa na 

 I piętrze z 

transmisją 

szkolenia. 

Radca prawny jako pełnomocnik w 

postępowaniu karnym, 

postępowaniu karno-skarbowym i w 

postępowaniu w sprawach o 

wykroczenia   

 

SSA w Poznaniu  

 Henryk Komisarski 

 

 

6 punktów 

szkoleniowych 



                            

 

ZASADY REJESTRACJI NA SZKOLENIA ONLINE, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ 

W DANYM TYGODNIU:  

 

W poniedziałki o godz. 12:00 można zarejestrować się poprzez 3 dowolne sposoby:  

 

1. Link w Extranecie Radców https://nextranet.kirp.pl/radca/login?izba=poznan , znajdujący się w 

zakładce Ogłoszenia  

2. Link wysłany do osób należących do listy dystrybucyjnej OIRP (mailing)  

3. Link zamieszczony w kalendarzu na https://www.poznan.oirp.pl/radca-prawny/kalendarz/  

 

Uwagi:  

1. Aby uczestniczyć w webinarze, należy się zarejestrować  

2. Następnie uczestnik otrzyma link do webinaru w osobnym e-mailu (czas od rejestracji do 

otrzymania linku nie przekracza 24h)  

3. ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce internetowej  

4. Nie jest wymagana uprzednia instalacja specjalnego oprogramowania 
 

Serdecznie zapraszamy 

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego przy OIRP w Poznaniu 

 

https://nextranet.kirp.pl/radca/login?izba=poznan
https://www.poznan.oirp.pl/radca-prawny/kalendarz/

