
Forma doskonalenia zawodowego

Szkolenia nieodpłatne 1 wykład 2 wykłady

Poniedziałki radcowskie 8 pkt. 16 pkt.

Wtorki 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 )

Publikacja ksiązkowa o tematyce 

prawniczej adresowana do prawników

Publikacja o charakterze naukowym 

Tekst publicystyczno-prawny

Zaświadczenia można przesyłać do OIRP:

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

15 pkt. za 1 publikację 

10 pkt. za 1 publikację

Punktacja w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych 

w cyklu szkoleniowym 1.01.2018 r.- 31.12.2020 r.  
(na podstawie tekstu jednolitego Uchwały 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 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)

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

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.

4 pkt. za 1 publikację

Na podstawie skanu publikacji, który zawiera imię i nazwisko 

autora wraz ze wskazaniem w publikacji, że autor jest radcą 

prawnym, datę publikacji, tytuł, spisi treści lub treść w 

zależności od formy publikacji;                                                                                                        

Informacja o możliwościach przesyłania skanu publikacji do 

OIRP znajduje się pod tabelką.

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.

4 pkt. za każdą godzinę uczestnictwa      w 

szkoleniu (45 minut) ;                                                        

4 pkt. za każde 25 ekranów;


