
Okrggowalzba Radc6rv Prawnych u, Toruniu

r a,lil nozz Toru6, dnia 12 wrze6nia 2022roku"

Szanowne Koleianki

SzanowniKoledzy

Radcowie prawni OIRP w Toruniu

Rada Okrqgowej lzby Radc6w Prawnych w Toruniu uprzejmie informuje o szkoleniach

zaplanowanych w lV kwartale 2022 roku:

I. Szkolenie wyjazdowe 5-8 paidziernika 2022 r.:

1. ,,Zmiany w Kodeksie sp6tek handlowych wprowadzone ustawq z dnia 9 lutego 2022 roku o

zmianie ustawy- Kodeks sp6lek handlowych oraz niekt6rych ustaw (Dz.U. 22022.po2.807)"

Prelegent: dr hab. prof. UMK Jerzy P. Naworski, SSO w Toruniu;

2.,, Dochodzenie roszczef odszkodowawczych w postqpowa niu cywil nym"

3. ,, Stosowanie art. 162 k.p.c. i skutki jego naruszenia"

4. ,,Zarzuty i wnioski apelacyjne w apelacji cywilnej w 5wietle orzecznictwa sqdowego"

5.,, Stosowanie art. 1561 oraz art. 1562k.p.c. iskutki ich naruszenia"

Prelegent: dr hab. prof. UMK Agnieszka Laskowska-Hulisz, radca prawny.

Miejsce szkolenia: Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection, Plac Konstytucji 3 Maja 3,81--704 Sopot

tel.58/5555800

Koszt uczestnictwa: 600,00 zl / osoba.

o tytule

wplaty : Szkolenie OIRP w Toruniu, 6 - 8 paidziernika 2022 roku, lmiq, Nazwisko uczestnika, prosimy

kierowa6 drogq mailowq na adres : szkolenia@torun.oirp.pl, lub pocztq na adres: Okrqgowa lzba

Radc6w Prawnych, 87-100 Toru6, ul. Chelmi6ska 16, w terminie do 30 wrzeSnia2022r.

Nale2no56zaudzialwszkoleniunale2yprzekazacnakontoOlRP wBANKMILLENNIUMSA 58 1160

22020000 0000 s530 4407

Rezygnacja z udzialu w szkoleniu /potwierdzona na piSmie/10 dni przed jego rozpoczqciem. Rezygnacja

p62niejsza, bez wzglqdu na jej przyczynq, powoduje powstanie zobowiqzania pokrycia pelnych koszt6w

udzialu.

Ze wzglqdu na ograniczonq liczbq miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejnoS6 zgloszef i

dokonywania wplat.
Ponadto OIRP w Toruniu zastrzega sobie prawo do odwotania szkolenia w razie gdy na szkolenie nie

zglosi siq odpowiednia liczba os6b lub zostanq wprowadzone obostrzenia zwiqzane z COVID-19

uniemo2liwiajqce przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego.

87-100 Torun, ul. Cheimi6ska 15, tel, 56 622 89 17, e-mail: oirp@torun.oirp.pl
Bank Millennium S.A. nr konta 58 1160 2202OOOO 0000 5530 4407



Okrggowalzba Radc6w Ptawnych w Toruniu

I Szkolenia w trybie on - line:

t.,,Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej - wybrane zagadnienia i przeglqd orzecznictwa" (na

pro6bq radc6w prawnych, powt6rzenie szkolenia przeprowadzonego na szkoleniu wyjazdowym w

Jastrzqbiej G6rze)

Prelegent: Jakub Rusiriski, SSA w Gdarisku

Termin: 29 paidziernika 2022 roku w godz. 10.00 - L4.00 (sobota).

2. ,,Zmiany w prawie pracy wynikajqce m.in. z wdrozenia dyrektywy w sprawie r6wnowagi miqdzy

2yciem zawodowym a prvwatnym rodzic6w i opiekunow oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i

przewidywalnych warunk6w pracy w Unii Europejskiej"

Prelegent: Andrzej Kurzych, SSR w Toruniu

Termin: 26 listopada 2022roku w godz. 10.00-L4.00 (sobota).

3. ,,Zmiany w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego"

Prelegent: Grzegorz Wyszogrodzki, radca prawny, Czlonek Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP

Termin: L0 grudnia 2022roku w godzinach 10.00-14.00 (sobota).

Osoby zainteresowane proszone sE o dokonanie zgloszenia uczestnictwa telefonicznie

(56-657-00-57) lub drogq elektronicznq na adres szkolenia@torun.oirp.pl z co najmniej

czterodniowym wyprzedzeniem. Brak zgloszenia uniemo2liwia udzial w szkoleniu.

lnformacje: tel. (56) 657-OO-57.

Serdecznie zapraszamy do udzialu w szkoleniach.
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Przewodni czqca Komisji Rady

d s. Szkol eni o Zowod owego

Elibieta Cichocka

Dziekan Rodlt OIRP
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