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                                                                                  Szanowne Koleżanki 

                                                                                  Szanowni Koledzy 

                                                                                  Radcowie prawni OIRP w Toruniu 

 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu uprzejmie zaprasza radców  

prawnych na szkolenie wyjazdowe organizowane w dniach 1 - 3.10.2020 r. na temat :  

 

1.  „Wybrane problemy z egzekucji sądowej: skarga na czynności komornika oraz zbieg 

egzekucji sądowej i administracyjnej.’’ 

2. „Koszty komornicze i koszty sądowe w aktualnym stanie prawnym.” 

3. „Ugoda sądowa w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw  

z zakresu prawa pracy.” 

4. „Rozwiązywanie umów o pracę w dobie pandemii.’’ 

 

 

Miejsce szkolenia: HOTEL HAFFNER ***** ul. J.J. Haffnera 59,  81- 715 Sopot;   

tel. (58) 550 99 99, Prowadzący: Wiceprezes Sądu Rejonowego w Grudziądzu, SSR Andrzej 

Antkiewicz, SSR w Toruniu Andrzej Kurzych. 

 

Koszt uczestnictwa: 550,- zł/osoba. 

 

Ilość miejsc : 67  

 

Zgłoszenia – pisemne na załączonym formularzu, wraz z kopią przelewu kosztów uczestnictwa 

o tytule wpłaty : Szkolenie OIRP w Toruniu, 1 - 3 października 2020 roku, Imię, Nazwisko 

uczestnika, prosimy kierować drogą mailową na adres : szkolenia@torun.oirp.pl, lub pocztą na 

adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych, 87-100 Toruń, ul. Chełmińska 16, w terminie do 23 

września 2020 r.  
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Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na konto OIRP  w BANK MILLENNIUM 

SA 58 1160 2202 0000 0000 5530 4407 

 

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o kolejności zgłoszenia decyduje termin przesłania 

formularza wraz z kopią w/w przelewu. 

 Rezygnacja z udziału w szkoleniu /potwierdzona na piśmie /7 dni przed jego rozpo-

częciem. 

Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania po-

krycia pełnych kosztów udziału. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc  

o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. Ponadto OIRP w To-

runiu zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w razie gdy na szkolenie nie zgłosi się 

odpowiednia liczba osób. 

Informacje: tel. (56) 657-00-57; szczegóły szkolenia w załącznikach. 

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa osobiście w siedzibie 

Izby 

lub drogą elektroniczną na adres szkolenia@torun.oirp.pl   
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu. 

 

Jednocześnie informujemy, że plan szkoleń stacjonarnych (także w formie on – 

line) organizowanych w okresie październik – grudzień 2020 r. zostanie udostępniony na 

stronie internetowej OIRP Toruń i przesłany Państwu drogą elektroniczną w terminie do 

14 września 2020 r. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Rady                 Dziekan Rady OIRP 

ds. Szkolenia Zawodowego                  Ryszard Wilmanowicz 

Elżbieta Cichocka 
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