
 
 Zaprasza na:  

  SOBOTY RADCOWSKIE ON-LINE: wrzesień – grudzień 2020 r. 1000  i  1145 

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów na 2-godzinne 
wykłady transmitowane on-line w ramach „sobót radcowskich”, które odbywają się w godz. 10:00 – 11:30 oraz 11:45 – 13:15 na 
platformie e-learningowej EAR. 

Udział w wykładach jest nieodpłatny. 

Data Godz. Temat Wykładowca 
Poziom 

zaawansowania 
wykładu* 

WRZESIEŃ 
2020 

12 

10.00 
Licencje prawnoautorskie w praktyce 

 - podstawowe zagadnienia  

 

Dominika Strupiechowska  

radca prawny 

 

podstawowy 

11.45 
Czynności procesu cywilnego online       

w teorii i w praktyce 

Sylwia Urbańska 

Sędzia Sądu Okręgowego w 

Warszawie 

średniozaawansowany 

PAŹDZIERNIK 
2020 

10 

10.00 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 
Skarbu Państwa za bezprawne działania 

organów administracji i sądów - cz. I 
 Tomasz Wojciechowski 

Sędzia Sądu Okręgowego w 

Warszawie 

średniozaawansowany 

11.45 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 
Skarbu Państwa za bezprawne działania 

organów administracji i sądów - cz. II 
 

średniozaawansowany 

LISTOPAD 
2020 

14 

10.00 Fundacje i stowarzyszenia w praktyce 
dr Paweł Suski 

radca prawny 
średniozaawansowany 

11.45 
Sprawy o rozwód, ze szczególnym 

uwzględnieniem kontaktów z dzieckiem 
 i alimentów 

Wioletta Iwańczuk 

sędzia Sądu Rejonowego, 

wizytator ds. rodzinnych i 

nieletnich przy SO                  

w Warszawie  

średniozaawansowany 

GRUDZIEŃ 
2020 

12 

10.00 
Spory o naruszenie prawa do znaku  

towarowego 

Paweł Kurcman 

radca prawny, rzecznik 

patentowy 

średniozaawansowany 

11.45 

Zdalne posiedzenia zarządu spółki 
kapitałowej - problemy prawne 

 i wyzwania technologiczne  
z omówieniem przykładów praktycznych 

m. in. posiedzeń z użyciem aplikacji 
Whatsapp i Teams 

 dr hab. Konrad Osajda 

radca prawny 
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.  


