
Okrggowalzba Radc6w Prawnych w Toruniu

L. dz.?.69tzozz Torufi, dnia 4 kwietnia 2022 roku.

Szanowne Kole2anki
lJzanowni Koledzy
lRadcowie prawni OIRP w Toruniu

Rada Olaggowej Izby Radc6w Prawnych w lloruniu uprzejmie informuje o szkoleniach
zaplanowanych w II kwartale 2022 roku:

I. Szkolenia (w trybie on - line; stacjonarne):
1. ,,Postgpowanie karne po ostatnich zmianach,'

Termin: 23 kwietnia 2022 roku w godz. 10.00 - 14.00 (sobota), szkolenie w trybie
on-line
Prelegent: SSN dr hab. prof. Utr Dariusz Swiecki

2. ,,Postgpowanie administracyjne i postgpowanie egzekucyjne w administracji - stan
obowi4zuj4cy"
Termin: 18 czerwca 2022 rokuw godz. 10.00 - 14.00 (sobota), szkolenie stacjoname
Prowadz4cy: rudcaprawny dr Dorota Sylwestrzak
Miejsce szkolenia: Hala Sportowo - Widowiskowa przy ul. Bema 73-89, parter, sala
Bankietowa (wejScie od Hotelu Meeting)

Osoby zainteresowane proszone sQ o dokonanie zgloszenia uczestnictwa telefonicznie
(56-657-00-57) lub drog4 elektroniczn4 na adres szkolenia@torun.oirp pl z co najmniej
czterodniowym wyprzedzeniem. Brak zgloszenia uniemozliwia udzialw sz.koleniu.

II. Szkolenie wyjazdowe w dniach 19 maja -21maja2022 roku
1. ,,Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej - rvybrane zagadnienia i przegl4d

orzecznicttva')
Prelegent: SSA Jakub Rusiriski

2. ,,Naprawienie szkody rvyniklej z rvypadku przy pracy na gruncie przepis6w k.c.
- naj nows ze orzecznictwo D

,rZakaz konkurencji - wgzlowe zagadnienia',
Prelegent: SSR Andrzej Kurzych
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Miejsce szkolenia: Primavera Jastrzgbia G6ra, ul. Rozewska40142;te1.5g17744551
Koszt uczestnictwa: 600,00 zll osoba.

o tytule wplaty : Szkolenie OIRP w Toruniu, 19 maja - 2l maja 2022 roku,Imig, Nazwisko
uczestnika, prosimy kierowad drog4 mailowq na adres : szkolenia@.torun.oirp.pl ,lub pocztqna
adres: Okrggowa Izba Radc6w Prawnych, 87-100 Toruri, ul. Chelmiriska 16, w terminie do
2 maja2022 r.
NaleznoSd zaudzial w szkoleniunale4r przekazadna konto OIRP w BANI( MILLENNIUM
sA s8 11602202 0000 0000 5530 4407

Re4rgnacja z udzialu w szkoleniu /potwierdzona na piSmie/l0 dni przed jego
rozpoczgciem. Rezygnacja p6iniejsza, bez wzglgdu na jej prryczyng, powoduje powstanie
zob ow iqzaurti a pokry ci a p elny ch ko szt6w udzialu.

Ze wzglgdu na ograniczon4 liczbg miejsc o udziale w szkoleniu decyduje
kolejnoSd zgloszefi i dokonywania wplat.

Ponadto OIRP w Toruniu zastrzega sobie prawo do odwolania szkoleni aw razie gdy
na szkolenie nie zglosi sig odpowiednia liczba os6b.

Informacje: tel. (56) 657 -00-57 .

Serdecznie zapraszamy do udzialu w szkoleniach.

ds. Szkolenia Zawodowego
Elabieta Cichocka

Dziekan Rady OIRP
Ryszard Wilmanowicz
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