Zaprasza na:

WTORKI RADCOWSKIE ON-LINE:

wrzesień-grudzień 2022

1730 i 1915

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów na 3-godzinne
wykłady transmitowane on-line w ramach „wtorków radcowskich”, które odbywają się w godz. 17:30 - 20:45 na platformie
e-learningowej EAR. Udział w wykładach jest nieodpłatny.
Poziom zaawansowania
Data
Godz.
Temat
Wykładowca
wykładu*
prof. dr hab. Mirosław Jarosz
Dyrektor Instytutu Edukacji
Żywieniowej i Stylu Życia
Profesora Jarosza, wieloletni
Jak zachować zdrowie i być
aktywnym do setki – sukces
17.30
Dyrektor Instytutu Żywności i
średniozaawansowany
budowany zdrowymi nawykami
WRZESIEŃ
Żywienia oraz kierownik Kliniki
2022
Chorób Metabolicznych i
Gastroenterologii Instytutu
Żywności i Żywienia
Dodatkowe produkty
zabezpieczenia emerytalnego
Marcin Wojewódka
dostępne w Polsce.
19.15
podstawowy
radca prawny
(IKE/IKZE/PPK/PPE). Podejście
praktyczne
Marcin Mazur
Stosunki radcy prawnego
radca prawny,
z uczestnikami procesu świadczenia
17.30 pomocy prawnej oraz samorządem
Zastępca Rzecznika
średniozaawansowany
WRZESIEŃ
Dyscyplinarnego
OIRP
radców prawnych
2022
w Warszawie
dr Sławomir Peszkowski
Zasady techniki prawodawczej mediator stały Sądu
charakter
prawny ZTP i ich zakres
19.15
podstawowy
Polubownego
przy Prokuratorii
zastosowania
Generalnej RP

6

20

PAŹDZIERNIK
2022

4

PAŹDZIERNIK
2022

17.30

Radca Prawny przewodnikiem
Klienta w gąszczu przepisów komunikacja biznesowa a język
prawniczy

19.15

Asertywność w pracy radcy
prawnego a unikanie konfliktu

17.30

Wolność a kultura słowa
w działalności zawodowej radcy
prawnego

19.15

Jesteś swoim brandem. Sztuka
autoprezentacji

18

dr Iwona Jaroszewska
– Ignatowska
radca prawny
dr hab. Jacek Wasilewski
polski medioznawca, doktor
habilitowany nauk społecznych,
dziennikarz, pisarz, scenarzysta
Arkadiusz Karasiński
radca prawny,
Zastępca Rzecznika
Dyscyplinarnego OIRP
w Warszawie
Agnieszka Jelonkiewicz
trenerka i konsultantka
wizerunku

Uwaga! OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.
Aktualne informacje oraz materiały z wykładów znajdą Państwo na www.oirpwarszawa.pl

podstawowy

podstawowy

średniozaawansowany

podstawowy

17.30
LISTOPAD
2022

8
LISTOPAD
2022

22

GRUDZIEŃ
2022

6

19.15

17.30

Komunikacja marketingowa
z klientem
Work – Life Balance – jak zarządzać
emocjami, stresem i swoim
czasem, by zwiększyć swój
dobrostan w pracy i w życiu
osobistym
Informowanie o wykonywaniu
zawodu a promocja i reklama. Co
jest dozwolone a co zakazane.

Sławomir Ciupa
radca prawny

średniozaawansowany

Agnieszka Olejnik
trener biznesu

średniozaawansowany

Sławomir Ciupa
radca prawny

średniozaawansowany

Justyna Qunio
ekspert ds. kreowania wizerunku,
specjalista ds. personal branding

podstawowy

19.15

Zarządzanie energią grupy w
biznesie

17.30

Etykieta w komunikacji biznesowej
i oficjalnej – część 1

19.15

Etykieta w komunikacji biznesowej
i oficjalnej – część 2

17.30

Tajemnica zawodowa jako
podstawowa wartość zawodu radcy
prawnego. Czy istnieją sytuacje
eskalujące odpowiedzialność za jej
naruszenie.

Bartosz Miszewski
radca prawny,
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP
w Warszawie

średniozaawansowany

19.15

Jak zwiększać jakość i skuteczność
komunikacji? - wykorzystanie
stylów komunikacji oraz
mechanizmów wpływu
społecznego

Anna Dąbrowska
trener i coach, wykładowca na
studiach podyplomowych w
Akademii Koźmińskiego

średniozaawansowany

GRUDZIEŃ
2022

20

Paweł Grotowski
ekspert, trener i wykładowca
akademicki z zakresu etykiety
w biznesie, protokołu
dyplomatycznego, komunikacji
międzykulturowej i dress code,
etykiety stołu i kultury wina

średniozaawansowany

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.

Uwaga! OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.
Aktualne informacje oraz materiały z wykładów znajdą Państwo na www.oirpwarszawa.pl

