Zaprasza na:

PIĄTKI RADCOWSKIE ON-LINE: wrzesień – grudzień 2020 r. 1715
Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów na 2-godzinne
wykłady transmitowane on-line w ramach „piątków radcowskich” w SIEDLCACH, które odbywają się w godz. 17:15 – 18:45 na
platformie e-learningowej EAR.
Udział w wykładach jest nieodpłatny.
Data

WRZESIEŃ
2020

Temat

17.15

Konstruowanie zarzutów
apelacyjnych na podst. art. 438 § 4
kpk – okoliczności przedmiotowe
i podmiotowe wpływające na
kształtowanie wymiaru kary, środków
karnych i kompensacyjnych
w orzeczeniach karnych

17.15

Praktyczne aspekty związane z
tajemnicą zawodową w przypadku
kontroli UOKiK

Maciej Boryczko
radca prawny

średniozaawansowany

17.15

Sądowy podział majątku wspólnego –
wybrane problemy praktyczne

dr hab. Joanna Studzińska
Akademia Leona Koźmińskiego

średniozaawansowany

17.15

Po drodze z prokuratorem. Co
można, a czego nie można radcy
prawnemu w postępowaniu
przygotowawczym i wyjaśniającym

Mariusz Piłat
prokurator Prokuratury
Okręgowej

średniozaawansowany
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Wykładowca

Poziom zaawansowania
wykładu*

Godz.

Piotr Bojarczuk
Sędzia Sądu Okręgowego
w Warszawie

średniozaawansowany

*Opis poziomów:
Poziom podstawowy – uczestnicy nie znają przepisów prawa lub instytucji prawnych, które będą omawiane podczas szkolenia, a tym
samym nie posiadają praktyki w ich interpretacji lub stosowaniu. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy
w obszarze objętym tematyką szkolenia, w celu dalszego i samodzielnego jej pogłębiania, w tym także w zakresie orzecznictwa
sądowego
Poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane
będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej;
nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej
wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.
Poziom zaawansowany – uczestnicy dobrze znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, które objęte są zakresem przedmiotowym
szkolenia i mają bieżącą lub częstą możliwość ich interpretacji lub stosowania w swojej praktyce zawodowej. Posiadają także wiedzę
w zakresie orzecznictwa sądowego w obszarze zagadnień objętych tematyką szkolenia. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi
uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy.

