Punktacja w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych
w cyklu szkoleniowym 01.01.2021 r.- 31.12.2023 r.
(na podstawie Uchwały nr 209/X/2020 KRRP z dnia 24.10.2020 r. )

JESTEM WYKŁADOWCĄ, PROWADZĄCYM, AUTOREM, PATRONEM
Forma doskonalenia zawodowego

Punktacja

Sposób weryfikacji punktacji

Szkolenia organizowane przez OIRP w Warszawie (stacjonarne i online)
Poniedziałek radcowski
8 punktów za 1.30 h (jeden wykład szkoleniowy)
Wtorek radcowski
4 punkty za 45 minut
Całkowita liczba punktów zależna od czasu
prowadzenia szkolenia

Inne, w tym szkolenia nieodpłatne,
odpłatne,
e-learningowe oraz warsztaty

Punkty naliczane są automatycznie na
indywidualnym koncie radcy prawnego w Extranecie.

Szkolenia organizowane przez KIRP oraz inne OIRP (stacjonarne i online)
4 punkty za 45 minut
Całkowita liczba punktów zależna od czasu trwania
szkolenia

Szkolenia nieodpłatne, odpłatne,
e-learningowe oraz warsztaty

Zaświadczenie wystawione przez KIRP lub OIRP
wskazujące:
formę doskonalenia zawodowego, temat
oraz termin i liczbę godzin **
(wystawione także w formie elektronicznej)

Szkolenia organizowane poza KIRP i OIRP (stacjonarne i online)
Szkolenia organizowane przez
inne instytucje szkoleniowe

2 punkty za 45 minut
Całkowita liczba punktów zależna od czasu trwania
szkolenia

Zaświadczenie podpisane przez organizatora
wskazujące:
formę doskonalenia zawodowego, temat
oraz termin i liczbę godzin **

Pozostałe formy szkoleniowe
Publikacja książkowa o tematyce
prawniczej adresowana do prawników

15 punktów / każda publikacja

Glosa
(ze wskazaniem, że autor jest radcą
prawnym)

6 punktów / każda glosa

Komentarz
(ze wskazaniem, że autor jest radcą
prawnym )

4 punkty / każdy komentarz

Tekst publicystyczno-prawny
(ze wskazaniem, że autor jest radcą
prawnym )

4 punkty / każdy tekst

Konferencja lub seminarium naukowe
z zakresu prawa

Patronat nad aplikantem radcowskim

2 punkty za każde 45 min trwania prelekcji

4 punkty / pełny rok
szkoleniowy

1 punkt / każde pełne trzy
miesiące *

Dowód publikacji. W przypadku publikacji w języku
obcym dodatkowo oświadczenie radcy prawnego
o tym, że jest to publikacja z zakresu prawa
(oryginał lub skan) **

Zaświadczenie podpisane przez organizatora
konferencji wskazujące: temat konferencji, termin i
liczbę godzin
oraz adresatów konferencji **
Opinia dostarczona przez patrona do działu aplikacji
**

*w przypadku jeśli okres sprawowania patronatu jest krótszy niż pełny rok szkoleniowy
** Dokumenty można dostarczyć do OIRP:

1. przez Extranet - zakładka Doskonalenie zawodowe/Dodaj zgłoszenie
2. e-mailem - na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl
3. faxem - na numer (022) 862 59 20 lub (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. osobiście do biura OIRP przy ul. Żytniej 15 lok.16, II piętro

