
Forma doskonalenia zawodowego

Szkolenia nieodpłatne 1 wykład 2 wykłady

Poniedziałki radcowskie 4 pkt. 8 pkt.

Wtorki radcowskie 4 pkt. 8 pkt.

Inne

Szkolenia e-learningowe

Szkolenia odpłatne jednodniowe

4 godziny szkoleniowe

6,5 godziny szkoleniowej

Szkolenia odpłatne warsztatowe

4 godziny szkoleniowe

6,5 godziny szkoleniowej

Szkolenia odpłatne i nieodpłatne 

organizowane przez KIRP
 (liczba punktów za 

1 godz. szkoleniową = 45 minut )

Szkolenia e-learningowe 

organizowane przez KIRP

(Ak@demia KIRP)

Szkolenia organizowane przez inne 

instytucje szkoleniowe
-  z zakresu prawa

- z zakresu nauki prawniczego języka obcego
 (liczba punktów za 1 godz. szkoleniową = 45 minut )

Konferencje/Seminaria naukowe z zakresu 

prawa organizowane przez 

inne instytucje szkoleniowe
 (liczba punktów za całą konferencję/seminarium 

naukowe, bez względu na czas jej trwania )

Studia podyplomowe lub doktoranckie 

z zakresu prawa

Zaświadczenia można przesyłać do OIRP:

1. przez Extranet - zakładka Doskonalenie zawodowe/Dodaj zgłoszenie

2. mailem - na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl 

3. faxem - na numer (0 22) 862 41 73

4. pocztą zwykłą - na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16,  01-014 Warszawa

5. zgłosić sie osobiście do biura OIRP przy ul. Żytniej 15 lok.16, II piętro

1 pkt. 

Na podstawie zaświadczenia wystawionego przez 

organizatora szkolenia.

Informacja o możliwościach przesyłania zaświadczenia do 

OIRP znajduje się pod tabelką.

Pozostałe formy szkoleniowe

20 pkt. 

Na podstawie certyfikatu ukończenia studiów 

podyplomowych z zakresu prawa.

Informacja o możliwościach przesyłania certyfikatu do 

OIRP znajduje się pod tabelką.

5 pkt. 

Na podstawie zaświadczenia wystawionego przez 

organizatora szkolenia.

Informacja o możliwościach przesyłania zaświadczenia do 

OIRP znajduje się pod tabelką.

Szkolenia organizowane poza OIRP w Warszawie 

Punkty naliczane są w zależności 

od czasu trwania szkolenia

Punkty naliczają się automatycznie na indywidualnym 

koncie radcy prawnego (widocznym w Extranecie w 

zakładce "Doskonalenie zawodowe") po odsłuchaniu 

wykładu i zaliczeniu testu sprawdzającego.

8 pkt. Na podstawie wpisu na listę obecności.

Punkty wprowadzane są po szkoleniu przez pracowników 

OIRP bezpośrednio do systemu.13 pkt.

8 pkt. Na podstawie wpisu na listę obecności.

Punkty wprowadzane są po szkoleniu przez pracowników 

OIRP bezpośrednio do systemu.13 pkt.

Szkolenia organizowane przez KIRP 

2 pkt. 

Na podstawie list uczestników przesłanych przez KIRP do 

OIRP. 
(Listy przesyłane są do OIRP raz na pół roku. Punkty 

wprowadzane są  przez pracowników OIRP bezpośrednio do 

systemu.)

Punkty naliczane są w zależności od czasu 

trwania szkolenia

(2 pkt. za 1 godz. szkoleniową = 

= 45 minut )

Na podstawie zaświadczenia wystawionego przez KIRP.

Informacja o możliwościach przesyłania zaświadczenia do 

OIRP znajduje się pod tabelką.

Punkty naliczane są w zależności 

od czasu trwania szkolenia

Punktacja w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych 

w okresie: 1.01.2016 r.- 31.12.2017 r.
(na podstawie tekstu jednolitego Uchwały 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r.)

JESTEM UCZESTNIKIEM SZKOLENIA

Punktacja za szkolenie Sposób weryfikacji punktacji

Szkolenia organizowane przez OIRP w Warszawie 
(2 pkt. za 1 godz. szkoleniową = 45 minut)

Na podstawie wpisu na listę obecności (papierową lub ELO).

Punkty wprowadzane są po szkoleniu przez pracowników 

OIRP bezpośrednio do systemu.


