
PONIEDZIAŁKI RADCOWSKIE  I-III/2015  17
30

 i 19
30

Data Godz. Temat Wykładowca
Poziom zaawansowania 

wykładu

17.30 Charakter prawny zobowiązania wekslowego 
średnio

zaawansowany

19.30 Odpowiedzialność dłużników wekslowych 
średnio

zaawansowany

17.30
Wykonywanie zawodów prawniczych w świetle orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej

r. pr. Hanna Winnicka

radca prawny,  autorka szeregu 

publikacji dotyczących problematyki 

wykonywania zawodu w świetle 

prawa europejskiego

średnio

zaawansowany

19.30 Regulamin pracy i wynagradzania - treść i zasady tworzenia

dr Magdalena Rycak 

radca prawny, zastępca sędziego 

Trybunału Administracyjnego przy 

Radzie Europy  

średnio

zaawansowany

17.30
Dochodzenie roszczeń od małżonków pozostających w umownych 

ustrojach majątkowych

prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek 
kierownik Katedry Postępowania 

Cywilnego UKSW, autor wielu publikacji z 

zakresu postępowania cywilnego i prawa 

cywilnego

średnio

zaawansowany

19.30
Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych w zakresie oceny ofert i 

waloryzacji wynagrodzenia 

dr Włodzimierz Dzierżanowski

b. wiceprezes Urzędu Zamówień 

Publicznych, współautor 

Komentarza do ustawy prawo 

zamówień publicznych

zaawansowany

17.30
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Aktualne orzecznictwo Sądu 

Najwyższego i zagadnienia praktyki.

dr Tomasz Czech 
radca prawny, redaktor naczelny 

„Monitora Prawa Bankowego”, autor 

cenionych komentarzy do przepisów o 

hipotece, kredycie konsumenckim oraz 

ustawy deweloperskiej

średnio

zaawansowany

19.30 Argumentacja konstytucyjna w procesie sądowym 
dr hab. Marcin Wiącek

Wydział Prawa i Administracji UW

średnio

zaawansowany

17.30 Podział majątku - aspekty procesowe 
średnio

zaawansowany

19.30 Podział majątku - aspekty materialnoprawne 
średnio

zaawansowany

17.30
Upadłość konsumencka po nowelizacji. Oddłużanie osób fizycznych. - cz. 

I

średnio

zaawansowany

19.30
Upadłość konsumencka po nowelizacji. Oddłużanie osób fizycznych. - cz. 

II

średnio

zaawansowany

17.30
Odpowiedzialność solidarna oraz in solidum w ujęciu materialnoprawnym 

i procesowym  - cz. I

średnio

zaawansowany

19.30
Odpowiedzialność solidarna oraz in solidum w ujęciu materialnoprawnym 

i procesowym  - cz. II

średnio

zaawansowany

17.30 Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające

sSA Roman Dziczek

sędzia Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie, specjalista w zakresie 

prawa rzeczowego i spółdzielczego

średnio

zaawansowany

19.30

Koszty uzyskania przychodów CIT i PIT (w szczególności wydatki na 

podwyższenie kapitału, niedostateczna kapitalizacja, wydatki na 

reprezentację w spółce) 

sNSA Jan Rudowski

przewodniczacy Wydziału w Izbie 

Finansowej NSA właściwego m.in. w 

sprawach podatków dochodowych

zaawansowany

17.30
Nowe zasady uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych 

w Unii Europejskiej (zniesienie exequatur) - cz. I

19.30
Nowe zasady uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych 

w Unii Europejskiej (zniesienie exequatur) - cz. II

17.30 Problematyka praw do artystycznych wykonań 
średnio

zaawansowany

19.30 Fonogram, wideogram, utwór audiowizualny w polskim prawie autorskim 
średnio

zaawansowany

17.30
Zagadnienia prawa dowodowego w kontekście najnowszych wypowiedzi 

judykatury

dr hab. Krystian Markiewicz

adiunkt UŚ, sędzia, członek Zespołu 

Problemowego Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

zaawansowany

19.30

Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej i walnego zgromadzenia  

(zgromadzenia wspólników) spółki kapitałowej przez odwołanych 

członków zarządu w świetle orzecznictwa sądowego (obrona przed 

odwołaniem,problem absolutorium)

dr Marta Litwińska-Werner

radca prawny, specjalista z zakresu 

prawa handlowego i prawa spółek 

handlowych

średnio

zaawansowany

17.30
Skarga na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej w 

rozumieniu art. 3 par. 2 pkt 4 p.p.s.a. 

r.pr. Marcin Kopeć

radca prawny, autor publikacji z 

zakresu prawa i postępowania 

administracyjnego

średnio

zaawansowany

19.30
Wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego, a wznowienie 

postępowania cywilnego - różnice i podobieństwa (zagadnienia wybrane)

prof. SWPS dr hab.           

Agnieszka Góra-Błaszczykowska

sędzia WSA w Warszawie

średnio

zaawansowany

 Uwaga! OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

 Aktualne informacje oraz materiały z wykładów znajdą Państwo na www.oirpwarszawa.pl

MARZEC 2015

23

zaprasza na:

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów na                

3-godzinne wykłady w ramach „poniedziałków radcowskich”, które odbywają się w godz. 17
30

 - 21
00 

w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym na I piętrze lokalu OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16

Udział w wykładach jest nieodpłatny.
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STYCZEŃ 2015
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sSA Agata Zając

sędzia Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie, VI Wydział Cywilny

sSR  dr hab. Anna Hrycaj
sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. 

Upadłościowych i Naprawczych Sądu 

Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, 

kierownik studiów podyplomowych 

Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w 

postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca 

Zespołu powołanego przez Ministra 

Sprawiedliwości ds. reformy prawa 

upadłościowego  

prof. UAM dr hab. Paweł 

Grzegorczyk

Zakład Postępowania Cywilnego 

WPiA Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu

MARZEC 2015

30

dr Beata Kozłowska-Chyła

radca prawny, adiunkt w Katedrze 

Prawa Handlowego na Wydziale 

Prawa i Administracji UW, arbiter w 

Sądzie Arbitrażowym KIG

sSR Kamila Paluszkiewicz

sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy

r.pr. Ewa Laskowska

radca prawny, specjalista w 

zakresie prawa autorskiego, 

prawa własności intelektualnej 

oraz prawa nowych technologii 

zaawansowany


