
Plan szkoleń do 31 grudnia 2014 r.

Data Godz. Temat Wykładowca
Poziom zaawansowania 

wykładu

10.00-11.30 Zażalenie na uchylenie wyroku. Problemy praktyczne.
średnio

zaawansowany

11.45-13.15
Gromadzenie materiału procesowego przez strony i uczestników 

postępowania.

średnio

zaawansowany

13.30- 15.00

Postępowanie w sprawach o rozwód – rozstrzygnięcie w przedmiocie winy, 

roszczeń alimentacyjnych, władzy rodzicielskiej i kontaktów. Postępowanie 

zabezpieczające. - cz. I

średnio

zaawansowany

15.15-16.45

Postępowanie w sprawach o rozwód – rozstrzygnięcie w przedmiocie winy, 

roszczeń alimentacyjnych, władzy rodzicielskiej i kontaktów. Postępowanie 

zabezpieczające. - cz. II

średnio

zaawansowany

17.00-18.30
Nawiązanie stosunku pracy w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu 

Najwyższego
zaawansowany

18.45-20.15
Wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku pracy w świetle aktualnego 

orzecznictwa Sądu Najwyższego
zaawansowany

14.00-15.30 Umowy licencyjne w prawie autorskim – cz. I 
średnio

zaawansowany

15.45-17.15 Umowy licencyjne w prawie autorskim – cz. II
średnio

zaawansowany

15.00-16.30 Skarga pauliańska w ujęciu materialnoprawnym i procesowym - cz. I zaawansowany

16.45-18.15 Skarga pauliańska w ujęciu materialnoprawnym i procesowym - cz. II zaawansowany

17.30-19.00 Kognicja sądu gospodarczego po dniu 3 maja 2012 r. zaawansowany

19.30-21.00 Dowód z opinii biegłego, a działanie sądu z urzędu zaawansowany

17.30-19.00
Wybrane zagadnienia praktyczne dotyczące apelacji jako pisma 

procesowego i jako środka zaskarżenia - cz. I
zaawansowany

19.30-21.00
Wybrane zagadnienia praktyczne dotyczące apelacji jako pisma 

procesowego i jako środka zaskarżenia - cz. II
zaawansowany

GRUDZIEŃ 2014

23 18.30-20.00 Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

dr hab. Łukasz Pisarczyk
radca prawny, profesor nadzwyczajny w 

Katedrze Prawa Pracy i Polityki 

Społecznej WPiA UW, of counsel w 

Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

zaawansowany

GRUDZIEŃ 2014

30 18.30-20.00
Węzłowe problemy ochrony danych osobowych w orzecznictwie sądów 

administracyjnych

sWSA Przemysław Szustakiewicz

sędzia Woj. Sądu Administracyjnego 

w Warszawie, profesor Uczelni 

Łazarskiego

średnio

zaawansowany

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

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

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza  radców prawnych do udziału w 

szkoleniach, które odbędą się w Warszawie - w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym OIRP przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro

Szkoleniowe LAST MINUTE

GRUDZIEŃ 2014

20

MARATON 

SZKOLENIOWY

dr Joanna Studzińska 

Katolicki Uniwersytet Lubelski   

 sSOSylwia Urbańska

 Sąd Okręgowy w Warszawie

sSO Zbigniew Szczuka 

 Sąd Okręgowy w Warszawie

WTORKI RADCOWSKIE

PONIEDZIAŁKI RADCOWSKIE

GRUDZIEŃ 2014

30
sSA Agata Zając

Sąd Apelacyjny w Warszawie, 

VI Wydział Cywilny

GRUDZIEŃ 2014

22
sSR dr Katarzyna Gajda - 

Roszczynialska

Sędzia Sądu Rejonowego

GRUDZIEŃ 2014

29

prof. dr hab. Małgorzata 

Manowska
sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 

prof.  Uczelni im. Łazarskiego w 

Warszawie, autor publikacji dotyczących 

postępowania cywilnego, współautor 

Komentarza do Kodeksu postępowania 

cywilnego

GRUDZIEŃ 2014

29

r.pr. Michał Barta

radca prawny, specjalista w zakresie 

prawa autorskiego, praw własności 

intelektualnej oraz prawa nowych 

technologii 


