zaprasza na:

PONIEDZIAŁKI RADCOWSKIE WRZESIEŃ 2016 1730 i 1915
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. 1730 - 2045
w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym na I piętrze lokalu OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16
Udział w wykładach jest nieodpłatny.
Data

Godz.

Temat

Wykładowca

Poziom zaawansowania
wykładu

Agnieszka Owczarewicz
17.30

Ciężar dowodu w sprawach gospodarczych.

19.15

Rozdzielność majątkowa - omówienie problematycznych zagadnień, a w
tym: daty ustanowienia rozdzielności majątkowej, zagadnienia "ważnych
powodów". Przykładowe orzecznictwo.

17.30

Pojęcie nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego i rolnika
indywidualnego w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, z
uwzględnieniem zagadnienia warunków zabudowy „WZ” wydanych po 30
kwietnia 2016

WRZESIEŃ 2016

Przewodnicząca XXVI Wydziału Gospodarczego
Sądu Okręgowego w Warszawie, członek komisji
przeprowadzających zawodowe egzaminy
radcowskie, adwokackie i notarialne.
Współautorka publikacji „Sądowe postępowanie
gospodarcze - Vademecum przedsiębiorcy”

średnio
zaawansowany

5

WRZESIEŃ 2016

12

Wioletta Iwańczuk
Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy
Mokotowa, sędzia /del/ do Sądu
Okręgowego w Warszawie VI Wydział
Cywilny, Rodzinny Odwoławczy Mokotowa

średnio
zaawansowany

zaawansowany
dr Helena Ciepła
sędzia SN w stanie spoczynku

19.15

Ogólne zasady obrotu nieruchomościami rolnymi po 30 kwietnia 2016 z
uwzględnieniem prawa pierwokupu i odkupu

zaawansowany

17.30

Reprezentacja spółek osobowych i kapitałowych w obrocie (działanie
przez wspólnika/przez członka organu, teoria agencji v teoria organów)

średnio
zaawansowany

19.15

Szczególne przypadki reprezentacji spółek w obrocie (w czynnościach ze
wspólnikami/członkami organów, przy rezygnacji członków organów,
reprezentacja spółki w organizacji, reprezentacja spółki przez prokurenta,
reprezentacja spółki przez fałszywy organ)

17.30

Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla wierzycieli - cz.I

19.15

Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla wierzycieli - cz.II

WRZESIEŃ 2016

19

dr hab. Konrad Osajda
radca prawny, WPiA UW
średnio
zaawansowany

dr hab. Anna Hrycaj
WRZESIEŃ 2016

26

Uwaga! OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.
Aktualne informacje oraz materiały z wykładów znajdą Państwo na www.oirpwarszawa.pl

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

średnio
zaawansowany

średnio
zaawansowany

