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    Zaprasza na:  
  WTORKI RADCOWSKIE:  styczeń-czerwiec 2023 r.  1730 i 1915 
Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów na 3-godzinne 
wykłady w ramach „wtorków radcowskich”, które odbywają się w godz. 17:30 - 20:45 w formie hybrydowej.  Udział w wykładach 
jest nieodpłatny. 

Data Godz. Temat Wykładowca 
Poziom zaawansowania 

wykładu* 

STYCZEŃ 
2023 

10 

17.30 
Reklama i e-commerce  

– zagadnienia formalno-prawne 
Artur Piechocki 

radca prawny 
podstawowy 

19.15 
Multitasking i efektywność 

osobista 

Marta Krawczyk 

trener biznesu, konsultant, 

psycholog 

podstawowy 

STYCZEŃ 
2023 

24 

17.30 
Zarządzanie energią grupy                          

w biznesie 

Justyna Qunio 

ekspert ds. kreowania 

wizerunku, specjalista ds. 

personal branding 

podstawowy 

19.15 Wycena usług prawnych 
Iwona Kordjak 

doradca podatkowy 
podstawowy 

LUTY 
2023 

7 

17.30 

Savoir-vivre i dress-code                                   
w biznesie, czyli zasady etykiety 

wspierające budowanie 
profesjonalnego wizerunku 

Agnieszka Jelonkiewicz 

trenerka i konsultantka 

wizerunku 

podstawowy 

19.15 
Sztuka prezentacji  

i autoprezentacji – wystąpienia 
publiczne 

Agnieszka Olejnik 

trener biznesu 
podstawowy 

LUTY 
2023 

28 

17.30 Współpraca z dziennikarzami 

dr hab. Jacek Wasilewski 

polski medioznawca, 

dziennikarz, pisarz, 

scenarzysta 

podstawowy 

19.15 
Kiedy zmęczenie pracą 

przechodzi w wypalenie 
zawodowe?  

Kamila Goryszewska 

trener i coach 
podstawowy 

MARZEC 
2023 

7 

17.30 
Nowelizacja kodeksu karnego  
 - zmiany które wejdą w życie 

14.03.2023 r. 
prof. dr hab. Dariusz Świecki 

sędzia Sądu Najwyższego 

średniozaawansowany 

19.15 

Nowelizacja kodeksu 
postępowania karnego  

- zmiany które wejdą w życie 
14.03.2023 r. 

średniozaawansowany 
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MARZEC 
2023 

14 

17.30 
Wdrażanie systemów 

przeciwdziałania korupcji 

Krzysztof Krak 

specjalista w zakresie 

rozwiązań compliance oraz 

systemów przeciwdziałania 

korupcji i nadużyciom 

podstawowy 

19.15 
Negocjacje i mediacje jako 

narzędzie pracy radcy prawnego 
Maria Młotkowska  

radca prawny 
podstawowy 

MARZEC 
2023 

28 

17.30 Istota i rola relacji z klientem 
Marta Stryjek 

radca prawny podstawowy 

19.15 
Godność wykonywania zawodu 

radcy prawnego 
Arkadiusz Karasiński  

radca prawny 
podstawowy 

KWIECIEŃ 
2023 

11 

17.30 Trening pewności siebie 
Emilia Kryczka 

trener biznesu, coach 
podstawowy 

19.15 Innowacyjność i kreatywność 
Joanna Femiak 

psycholog, trener 
podstawowy 

KWIECIEŃ  
2023 

25 

17.30 
Budowanie marki radcy 

prawnego 
Renata Brukiewicz 

trenerka etykiety, kreatorka 

marki i dobrego stylu 

podstawowy 

19.15 Budowanie zaufania i relacji podstawowy 

MAJ 
2023 

9 

17.30 
Prawne aspekty bezpieczeństwa 

systemów informatycznych 
Agnieszka Wachowska 

radca prawny 
podstawowy 

19.15 
Chmura obliczeniowa i jej 

zabezpieczenia 
Michał Kaczorowski  

radca prawny 
podstawowy 

MAJ 
2023 

23 

17.30 
ABC prawnych aspektów 

cyberbezpieczeństwa – mapa 
obecnych i przyszłych regulacji 

Agnieszka Wachowska 

radca prawny 
podstawowy 

19.15 

Najważniejsze ryzyka  
w umowach IT – o co warto 

walczyć w negocjacjach umów 
IT 

Marcin Ręgorowicz 

radca prawny 
podstawowy 

CZERWIEC 
2023 

6 

17.30 
Asertywność jako narzędzie do 

budowania sztucznej 
komunikacji 

Anna Dąbrowska 

trener i coach, wykładowca 

na studiach podyplomowych 

w Akademii Koźmińskiego 

podstawowy 

19.15 
Zarządzanie stresem i trening 

antystresowy 

Anna Krawcewicz 

trener rozwoju osobistego, 

coach 

podstawowy 
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CZERWIEC 
2023 

20 

17.30 

Zmiana umowy w sprawie 
zamówienia publicznego  

z uwagi na nadzwyczajny wzrost 
cen 

Luiza Modzelewska 

Wiceprezes Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej 

średniozaawansowany 

19.15 
Reprezentacja Skarbu Państwa                 

w postępowaniu cywilnym 

Wojciech Murawski 

radca Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej 

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.  


