
Forma doskonalenia zawodowego

Szkolenia nieodpłatne 1 wykład 2 wykłady

Poniedziałki radcowskie 8 pkt. 16 pkt.

Wtorki z prawem karnym 8 pkt. 16 pkt.

Soboty radcowskie 8 pkt. 16 pkt.

Inne

Szkolenia odpłatne stacjonarne

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

 (liczba punktów za 1 godz. szkoleniową = 45 minut )

Prowadzenie zajęć w ramach aplikacji 

radcowskiej i adwokackiej

PUBLIKACJE
- opracowania z zakresu prawa, 

- artykuły w czasopismach fachowych, w tym 

wydawanych przez organy samorządu radców 

prawnych, adwokatów i notariuszy,

- głosy do orzeczeń sądów oraz Trybunałów

- komentarze prawnicze

Zaświadczenia można przesyłać do OIRP:

Na podstawie umowy zawartej z OIRP.

Punkty wprowadzane są po szkoleniu przez pracowników 

OIRP bezpośrednio do systemu.
Punkty naliczane są w zależności 

od czasu trwania szkolenia

Punktacja w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych 

w okresie 1.01.2015 r.- 31.12.2015 r.  
(na podstawie tekstu jednolitego Uchwały 30B VII 2008 KRRP z dnia 6.06.2008 r. )

JESTEM WYKŁADOWCĄ, AUTOREM PUBLIKACJI

Punktacja za szkolenie Sposób weryfikacji punktacji

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

Szkolenia organizowane poza OIRP w Warszawie 

16 pkt. Na podstawie umowy zawartej z OIRP.

Punkty wprowadzane są po szkoleniu przez pracowników 

OIRP bezpośrednio do systemu.26 pkt.

16 pkt. Na podstawie umowy zawartej z OIRP.

Punkty wprowadzane są po szkoleniu przez pracowników 

OIRP bezpośrednio do systemu.26 pkt.

Szkolenia organizowane przez KIRP 

4 pkt. 

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

(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.

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

2 pkt. 

Na podstawie zaświadczenia wystawionego przez 

organizatora szkolenia.

Informacja o możliwościach przesyłania zaświadczenia do 

OIRP znajduje się pod tabelką.

Pozostałe formy szkoleniowe

1 pkt. 

za 1 godz. szkoleniową = 45 minut 

Na podstawie wykazu ilości przeprowadzonych zajęć na 

Aplikacji radcowskiej.

Punkty wprowadzane są po każdym roku kalendarzowym 

przez pracowników OIRP bezpośrednio do systemu.

6 pkt. za 1 publikację

Na podstawie skanu publikacji, który zawiera imię i 

nazwisko autora, datę publikacji, tytuł, spis treści lub treść 

w zależności od formy publikacji;

Informacja o możliwościach przesyłania skanu publikacji 

do OIRP znajduje się pod tabelką.


