
                            

 

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 I PÓŁROCZU 2021 ROKU 

 

Szkolenia będą się odbywać w formie on-line za pomocą platformy 

udostępnianej przez OIRP w Poznaniu: 

 
 

Termin Tematyka Prowadzący Punkty 

szkoleniowe 

24.03.2021 r. 

środa 

godz. 17:00 – 

19:00 

tylko w formie  

on-line 

 

(poprzez ZOOM) 

 

Czy można używać Zoom, MS 

Teams i Clickmeeting do kontaktu z 

klientami kancelarii prawnej? 

Ocena zgodności wykorzystania 

wybranych usług 

wideokonferencyjnych do 

komunikacji przez radców z 

klientami w ramach wykonywania 

zawodu 

 
UDZIAŁ TYLKO I WYŁĄCZNIE PO 
WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI 

TUTAJ: 
  

 http://bit.ly/OIRP1 
 

Radca prawny 

Maciej Gawroński 
 

4 punkty 

szkoleniowe 

26.03.2021 r. 

piątek 

godz. 17:00 – 

20:00 

tylko w formie  

on-line 

Doręczenia w postępowaniu cywilnym  

SSA w Poznaniu 

Prezes SA w 

Poznaniu Andrzej 

Daczyński 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

 

7.04.2021 r. 

środa 

godz. 17:00 – 

19:00 

tylko w formie  

on-line 

 

(poprzez ZOOM) 

Bezpieczna chmura 

 w działalności radcy prawnego 

 
UDZIAŁ TYLKO I WYŁĄCZNIE PO 

WCZEŚNIEJSZEJ  
TUTAJ: 

http://bit.ly/OIRP2 

 

Radca prawny 

Karol Wątrobiński 

4 punkty 

szkoleniowe 

http://bit.ly/OIRP1
http://bit.ly/OIRP2


                            

 

9.04.2021 r. 

piątek  

godz. 17:00 – 

20:00 

tylko w formie  

on-line 

Prosta spółka akcyjna 

 

SSO w Poznaniu 

Tomasz Chojnacki 

6 punktów 

szkoleniowych 

14.04.2021 r. 

środa  

godz. 17:00 – 

20:00 

tylko w formie  

on-line 

Prawo autorskie w obszarze IT 

Radca prawny 
Włodzimierz 

Głowacki 

6 punktów 

szkoleniowych 

23.04.2021 r. 

piątek 

godz. 17:00 – 

20:00 

tylko w formie  

on-line 

 

Wymogi formalne pism procesowych  

SSA w Poznaniu 

Prezes SA w 

Poznaniu Andrzej 

Daczyński 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

 

24.04.2020 r. 

sobota 

godz. 10:00 – 

13:00 

tylko w formie  

on-line 

Kontakty z dzieckiem- wybrane 

zagadnienie materialne i procesowe, w 

tym postepowanie wykonawcze   

SSO w Kaliszu 

Henryk Haak 

6 punktów 

szkoleniowych 

 

29.04.2021 r. 

czwartek  

godz. 17:00 – 

20:00 

tylko w formie  

on-line 

Postępowanie w sprawie praktyk 

ograniczających konkurencję, ze 

szczególnym uwzględnieniem zmów 

przetargowych   

Radca prawny 

Wiceprezes UOKiK 

w latach 2014-2019 

Dorota Karczewska  

6 punktów 

szkoleniowych 

 

28.05.2021 r. 

piątek 

godz. 17:00 – 

20:00 

tylko w formie  

on-line 

 

Udział radcy prawnego jako 

pełnomocnika w postępowaniu 

cywilnym  

SSA w Poznaniu 

Prezes SA w 

Poznaniu Andrzej 

Daczyński 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

 

 

 
 

 


