
 

Z a p r o s z e n i e 
 

Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu 

zaprasza adwokatów i aplikantów adwokackich na szkolenie zawodowe, 

które odbędzie się w dniach 29.11.- 01.12.2013 r. w Karpaczu 

w Hotelu Mercure Karpacz Resort (dawna nazwa: Hotel SKALNY) 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu organizuje szkolenie zawodowe dla 

adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Wałbrzychu oraz chętnych 

adwokatów z izb adwokackich na terenie kraju. Jak zwykle organizacji szkolenia przyświeca 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych i integracja środowiska adwokackiego oraz bliższe 

poznanie uroczego miejsca położonego w sercu Karkonoszy. 
 

 

W ramach szkolenia planowane są wykłady Adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej, 

Przewodniczącej Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA 

(Odpowiedzialność cywilnoprawna podmiotów leczniczych), Sędziego Sądu Apelacyjnego we 

Wrocławiu Wojciecha Kociubińskiego (Adwokat w nowym modelu postępowania 

odwoławczego oraz wybrane zagadnienia postępowania dowodowego i proponowanych 

zmian  w  prawie  materialnym),  SSN dr Heleny Ciepłej  (Podział  majątku  wspólnego  

i rozliczenie konkubinatu oraz postępowanie rozwodowe, władza rodzicielska i kontakty  

z dziećmi). 
 

W ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów uczestnictwo 

w szkoleniu umożliwi otrzymanie  12 punktów.  
 

Szkolenie zawodowe odbędzie się w  hotelu  SKALNY w Karpaczu. Hotel zapewnia 

uczestnikom komfortowe warunki pobytu, korzystanie z całego pakietu spa (odpłatnie). W 

ramach kosztów szkolenia możliwość skorzystania z basenu, jacuzzi i innych atrakcji na 

terenie hotelu.   W trakcie szkolenia planowany jest uroczysty bal dziekański,  dyskoteka, 

oraz wieczór grillowy. 
 

Odpłatność za pobyt i udział w szkoleniu /1 osoby:  
 

1. Adwokaci Izby Wałbrzyskiej w pokoju 2-osobowym  - 400,00 zł 
 

2. Aplikanci Izby Wałbrzyskiej (I roku, II roku i III roku) w pokoju 2-osobowym   0 zł  
 

3. Adwokaci i Aplikanci z innych izb adwokackich w pokoju 2-osobowym  - 800,00 zł  
 

Dopłata za pokój 1-osobowy (dotyczy: pkt 1 i 2)  - 160,00 zł 
 

Prosimy  o  nadsyłanie  zgłoszenia  łącznie  z  wpłatą  w  terminie  do  dnia  31.10.2013 roku. 
 

Istnieje możliwość udziału Adwokatów Izby Wałbrzyskiej w samym szkoleniu 

zawodowym, po nadesłaniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2013 roku 

załączonego formularza.  

 

W załączeniu: formularz zgłoszenia 

Serdecznie zapraszamy: 

Przewodniczący Dziekan 

Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej 

i Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich w Wałbrzychu 

Adw. Marek Olejnik Adw. Wojciech Biegański 

 


