ZASADY UDZIAŁU W WYKŁADACH SZKOLENIOWYCH TRANSMITOWANYCH ONLINE
1. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie („OIRP w Warszawie”) umożliwia udział w
„wykładach szkoleniowych online”.
2. „Wykładami szkoleniowymi online” są wybrane wykłady, które odbywają w tematach, terminach
i godzinach ustalonych na dany okres dla poniedziałków radcowskich lub wtorków radcowskich
albo w tematach i terminach ustalonych odrębnie.
Lista wybranych „wykładów szkoleniowych online” będzie udostępniona do wiadomości na
stronie oirpwarszawa.pl.
3. Uczestnikiem „wykładów szkoleniowych online” organizowanych przez OIRP w Warszawie może
być radca prawny oraz aplikant radcowski posiadający aktywne konto na platformie elearningowej EAR („uczestnik”).
4. Każdy „wykład szkoleniowy online” trwa jednorazowo 90 minut i dostępny jest dla uczestnika po
zalogowaniu w Extranecie, bądź bezpośrednio na platformie e-learningowej EAR (w przypadku
radców prawnych i aplikantów radcowskich spoza OIRP w Warszawie). W trakcie „wykładu
szkoleniowego online” nie ma możliwości zadawania pytań lub innej komunikacji z
prowadzącym.
5. Udział w „wykładzie szkoleniowym online” zgodnie z opisanymi zasadami uprawnia uczestnika
do uzyskania punktów szkoleniowych („punkty szkoleniowe”), przyznawanych zgodnie z uchwałą
nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z 24 października 2020 roku w sprawie
Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i
zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
6. Z tytułu udziału w całym „wykładzie szkoleniowym online” trwającym 90 minut uczestnik może
otrzymać 4 punkty szkoleniowe. Punkty szkoleniowe w przypadku radców prawnych należących
do OIRP w Warszawie naliczane będą automatycznie bez konieczności składania przez uczestnika
odrębnego wniosku, natomiast radcy prawni spoza OIRP w Warszawie chcący uzyskać punkty z
tytułu uczestnictwa wykładzie powinni przesłać wygenerowany certyfikat uczestnictwa z
platformy e-learningowej EAR do Izby do której przynależą.
7. Warunkiem uzyskania punktów szkoleniowych za udział w „wykładzie szkoleniowym online” jest
potwierdzenie obecności przez uczestnika. Uczestnik może potwierdzić obecność tylko przez 30
minut od momentu rozpoczęcia transmisji danego „wykładu szkoleniowego online”.
8. Potwierdzenie obecności następuje poprzez wciśnięcie ikony obecności umieszczonej u dołu
ekranu. Nie ma możliwości potwierdzenia obecności po upływie 30 minuty od momentu
rozpoczęcia transmisji „wykładu szkoleniowego online”.
9. Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem „wykładów szkoleniowych online” powinny
być
zgłaszane
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres:
pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl

