
                            

 

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 2022 ROKU 

 

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

OIRP w Poznaniu.  

Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, będzie możliwość uczestniczenia 

w PIĄTKOWYCH oraz SOBOTNICH szkoleniach w siedzibie OIRP w Poznaniu.. 
 

Termin Tematyka Prowadzący Punkty 

szkoleniowe 

09.09.2022 r. 

piątek  

godz. 17:00 – 

20:00 

tylko w formie  

on-line 

Przedawnienie w sprawach o 

postępowanie i wykroczenia 

 z uwzględnieniem regulacji 

związanych ze stanami epidemii i 

zagrożenia epidemicznego 

 

 

SSA w Poznaniu  

 Henryk Komisarski 

 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

 

05.10.2022 r. 

środa  

godz. 17:00 – 

20:00 

TYLKO w formie  

on-line !!! 

Sposoby dochodzenia wierzytelności 

w postępowaniu upadłościowym  

 

SSR w Poznaniu 

Łukasz Lipowicz 
Przewodniczący  

XI Wydziału 

Gospodarczego do spraw 

Upadłościowych i 

Restrukturyzacyjnych   

 

6 punktów 

szkoleniowych 

 

 

 

21.10.2022 r. 

piątek  

godz. 17:00 – 

20:00 

 

Apelacja i zażalenie 

 w postępowaniu cywilnym 

SSA w Poznaniu 

Prezes SA w 

Poznaniu  

Andrzej Daczyński 

6 punktów 

szkoleniowych 

26.10.2021 r. 

środa  

godz. 17:00 – 

20:00 

TYLKO w formie  

on-line !!! 

 

 

Sprawy frankowe w świetle 

najnowszego orzecznictwa i praktyki SSO w Poznaniu  

Małgorzata Ławecka 

- Skóra  

 

6 punktów 

szkoleniowych 

 

 

 

 

 

29.10.2022 r. 

sobota 

godz. 10:00 – 

13:00 

 

Czyny współukarane.  

Czynny żal i odstąpienie od 

dokonania przestępstwa  

SSA w Poznaniu  

 Henryk Komisarski 

  

6 punktów 

szkoleniowych 



                            

 

18.11.2022 r. 

piątek  

godz. 17:00 – 

20:00 

 

Sprostowanie, uzupełninie, wykładnia 

orzeczeń w postępowaniu cywilnym  

 

SSA w Poznaniu 

Prezes SA w 

Poznaniu  

Andrzej Daczyński 

 

6 punktów 

szkoleniowych 

19.11.2022 r. 

sobota 

godz. 10:00 – 

13:00 

 

Bezwzględne podstawy odwoławcze – 

konstruowanie zarzutów i wniosków 

apelacji i kasacji   

SSA w Poznaniu  

 Henryk Komisarski 

  

6 punktów 

szkoleniowych 

 

ZASADY REJESTRACJI NA SZKOLENIA, KTÓRE ODBĘDĄ 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 
 

 

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

