
SOBOTY RADCOWSKIE  I-III/2015  

Data Godz. Temat Wykładowca

Poziom 

zaawansowania 

wykładu

13.30
Praktyczne aspekty ustalania treści prawa obcego w postępowaniu 

cywilnym

dr Piotr Rylski
radca prawny, adiunkt WPiA 

Uniwersytetu Warszawskiego

członek Biura Studiów i Analiz Sądu 

Najwyższego

zaawansowany

15.15
Konsorcjum wykonawców robót budowlanych – aktualne 

zagadnienia cywilnoprawne

prof. dr hab. Przemysław Drapała

radca prawny, wspólnik w kancelarii 

Jara & Partners

zaawansowany

13.30
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia w postępowaniu sądowo administracyjnym - cz. I
zaawansowany

15.15
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia w postępowaniu sądowo administracyjnym - cz. II
zaawansowany

13.30 Materialnoprawne i procesowe skutki potrącenia - cz. I zaawansowany

15.15 Materialnoprawne i procesowe skutki potrącenia - cz. II zaawansowany

10.30 Skuteczna promocja i sprzedaż usług prawniczych
prof. nadz. Ryszard Sowiński

profesor WSB, wspólnik Naveo 

Sowiński i Sęk sp. j.

średnio

zaawansowany

12.15

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów oraz administracyjne 

kary pieniężne za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego 

zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub 

krzewów

r.pr. Paula Januszewska-Klimczak

członek etatowy Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w 

Warszawie

średnio

zaawansowany

10.30
Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu 

nieprocesowym

średnio

zaawansowany

12.15 Postępowanie w sprawach działowych
średnio

zaawansowany

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

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

sSA Agata Zając

Sąd Apelacyjny w Warszawie, 

VI Wydział Cywilny

MARZEC 2015

14

sSR dr Marcin Walasik

adiunkt w Zakładzie Postępowania 

Cywilnego Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu, sędzia 

sądu rejonowego

zaprasza na:

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów na 3-

godzinne wykłady w ramach „sobót radcowskich”, które odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym na I piętrze 

lokalu OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16. w następujących godzinach:

- w styczniu i lutym - w godz. 13
30

 - 16
45 

- w marcu - w godz. 10
30

 - 13
45 

Udział w wykładach jest nieodpłatny.

STYCZEŃ 2015

17

LUTY 2015

14
prof. SWPS dr hab           

Agnieszka Góra-Błaszczykowska

 Sędzia WSA w Warszawie

MARZEC 2015

28

LUTY 2015

28


