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KOMUNIKAT 
 

Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką we 

Wrocławiu organizuje w dniach 14-17 marca 2013 r. w Pradze w Czechach szkolenie 

zawodowe. 
 

Zakwaterowanie uczestników szkolenia zaplanowano w hotelu Park Inn by Radisson 4*  
(w dniu 14.03.2013 r. od godz. 15.00, wymeldowanie w dniu 17.03.2013 r. do godz. 12.00). 
 

Planowane wykłady: 
 

 SSN  Agnieszka Piotrowska -  w dniu 16.03.2013 r.  godz. 9.30-12.15 

 "Wybrane zagadnienia podziału majątku wspólnego w postaci gospodarstwa rolnego  

 i jego składników oraz spółki osobowej a także rozliczenia udziałów w spółce z o.o." 
 

 SSA Janusz Kiercz  - w dniu 15.03.2013 r.  godz. 9.30-11.00  

"Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego  orzeczenia – analiza 

orzecznictwa, najczęstsze błędy pełnomocników"  

godz. 11.00-12.30  

"Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego po zmianach  k.p.c. 

obowiązujących od 03.05.2012 r.  

      - prekluzja dowodowa /art. 207 § 3 i § 6 i 7 k.p.c./ 

      -  ustalanie okoliczności spornych /art. 212 § 1 k.p.c./ 
 

 Adw. prof. dr hab. Jacek Giezek i Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas 

w dniu 15.03.2013 r. godz. 12.30-14.45  

„Przestępstwa korupcyjne - analiza zakresu odpowiedzialności karnej że szczególnym 

uwzględnieniem charakterystyki podmiotu sprawczego oraz relacji między typami 

określonymi w rozdziale XXIX k.k. a pozostałymi typami korupcyjnymi”,  

w dniu 16.03.2013 r. godz. 12.30-14.45  

„Postępowanie odwoławcze w obowiązującym oraz postulowanymi modelu 

postępowanie karnego”. 

 
 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, które umożliwia 

uzyskanie 12 punktów szkoleniowych wymaganych § 16 uchwały nr 57/2011 NRA z dnia 19.11.2011 

r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”. 
 

 

Opłata za udział w szkoleniu zawodowym wynosi: 
 

- dla adwokatów Izby Adwokackiej w Wałbrzychu –  

   800,00 zł/za miejsce w pokoju dwuosobowym/ 
 

- dla adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Wałbrzychu –  

   1.350,00 zł /za miejsce w pokoju jednoosobowym/ 
 

- dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Wałbrzychu –  

   600,00 zł /za miejsce w pokoju dwuosobowym/ 
 

- dla adwokatów i aplikantów adwokackich spoza Izby Adwokackiej w Wałbrzychu –    

  1.100,00 zł /za miejsce w pokoju dwuosobowym/ 
 

- dla adwokatów i aplikantów adwokackich spoza Izby Adwokackiej w Wałbrzychu –                   

  1.700,00 zł /za miejsce w pokoju jednoosobowym/.    
 

 ORA w Wałbrzychu pokrywa część kosztów uczestnictwa członków swojej izby: 

- adwokaci w kwocie 300 zł (z funduszu szkolenia zawodowego), 

- aplikanci adwokaccy 500 zł (z funduszu szkolenia aplikantów adwokackich). 
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Pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje adwokatom i aplikantom adwokackim Izby Adwokackiej 

w Wałbrzychu oraz Izby Adwokackiej we Wrocławiu – według kolejności zgłoszeń – pod warunkiem 

dokonania pisemnego zgłoszenia i wpłaty w terminie do dnia 15 stycznia 2013 r.   

Liczba miejsc jest ograniczona.   
 

W przypadku wolnych miejsc – pierwszeństwo udziału przysługuje adwokatom  

i aplikantom adwokackim bez względu na przynależność do Izby według kolejności pisemnych 

zgłoszeń, pod warunkiem dokonania zgłoszenia i wpłaty w terminie do dnia 25 stycznia 2013 r. 

 

Opłata w szkoleniu obejmuje: 

- zakwaterowanie, 

- wykłady, 

- trzy śniadania (piątek, sobota, niedziela), dwa obiady (piątek, sobota), a także kawę, herbatę,  

  zimne napoje oraz drobną przekąskę podane w przerwach szkolenia zawodowego w piątek 

  i sobotę, 

- zwiedzanie starej Pragi z zawodowymi przewodnikami w sobotnie popołudnie w godzinach    

  16.30 – 19.30. 
 

Wszystkie popołudnia są do indywidualnego zagospodarowania.  

 

Opłata w szkoleniu nie obejmuje: 

- wspólnej kolacji w piątkowy wieczór  w restauracji „U Fleku” (www.ufleku.cz), na 

zasadach dobrowolnego w niej udziału, której koszt wynosi ok. 600 KCz. Przy okazji tej 

kolacji istnieje możliwość zwiedzania browaru „U Fleku” za dodatkową opłatą, która 

aktualnie wynosi 160 KCz.  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kolacji (w piątek w restauracji „U Fleku”) 

powinny dokonać wpłaty kwoty 100 zł  jednocześnie z opłatą za szkolenie.  
 

- kosztów przejazdu autokarem dla adwokatów Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. W 

przypadku chęci skorzystania ze zorganizowanego przejazdu na trasie Wałbrzych-Jelenia 

Góra-Zgorzelec Praga/Praga-Zgorzelec-Jelenia Góra, Wałbrzych, należy w formularzu 

zgłoszenia uczestnictwa (obok podpisu) umieścić dopisek „przejazd autokarem”.  

Koszt przejazdu autokarem w obie strony wynosi 100 zł.  

Osoby zainteresowane przejazdem autokarem powinny dokonać wpłaty kwoty 100 zł 

jednocześnie z opłatą za szkolenie. 
 

Istnieje także możliwość zorganizowania przejazdu autokarem z Wrocławia do Pragi, 

którego koszt będzie uzależniony od ilości zainteresowanych  osób. W tym celu osoby 

zainteresowane tą formą podróży proszone są o dokonanie zgłoszenia Pani adw. Jadwidze 

Banaszewskiej na adres e-mail j.banaszewska@interia.eu     (tel. 508 241 374). 

 
 

 

Hotel Park Inn by Radisson jest jednym z lepszych hoteli w Pradze, znajduje się w pobliżu starówki 

oraz szlaków komunikacyjnych, niedaleko Wełtawy i Zamku Wyszehradzkiego. Do dyspozycji gości 

hotelu jest bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu oraz centrum fitness. Do wszystkich 

ważnych zabytków można stąd łatwo dojść lub dojechać środkami transportu publicznego. Przystanek 

tramwajowy Albertov oddalony jest od obiektu o 100 metrów, a stację metra Karlovo namesti dzieli 

od hotelu 400 metrów (informacja za: www.booking.com). Bliższe dane na temat hotelu można 

uzyskać pod linkiem http://www.parkinn.com/hotel-prague/ 

http://www.ufleku.cz/
mailto:j.banaszewska@interia.eu
http://www.booking.com/
http://www.parkinn.com/hotel-prague/
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W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszenia, który należy kierować do ORA w Wałbrzychu listem 

poleconym, lub mailem na adres: ksiegowosc.ora@gmail.com   
 

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty na rachunek bankowy Izby Adwokackiej  

w Wałbrzychu nr:  89 1050 1908 1000 0023 2534 4238  

z dopiskiem „szkolenie-Praga-marzec 2013 r.”   
 
 

Osoby, które zgłoszą i opłacą uczestnictwo w szkoleniu, otrzymają na podane przez siebie adresy e-

mail dodatkowe informacje dotyczące odbywających się w okresie szkolenia imprez kulturalnych w 

Pradze. 
 

Uprzejmie zapraszamy 

 

                 Dziekan                       Dziekan  

Okręgowej Rady Adwokackiej      Okręgowej Rady Adwokackiej 

             w Wałbrzychu                 we Wrocławiu  
                    

      Adw. Wojciech Biegański              Adw. Andrzej Malicki 
 
     

            Przewodniczący          Przewodniczący 

Komisji Doskonalenia Zawodowego    Komisji Doskonalenia Zawodowego 

         ORA w Wałbrzychu      ORA we Wrocławiu 

 

         Adw. Marek Olejnik          Adw. Jadwiga Banaszewska 

mailto:ksiegowosc.ora@gmail.com

