
 

K o m u n i k a t  

Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu zaprasza adwokatów i aplikantów 

adwokackich Izby Wałbrzyskiej na szkolenie zawodowe, które odbędzie się w dniach                  

1-4 grudnia 2016 roku  w Hotelu COTTONINA  w Świeradowie Zdroju.  

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 obok 

kwestii dydaktycznych przyświeca integracja środowiska adwokackiego oraz bliższe 

poznanie uroczego miejsca położonego w sercu Gór Izerskich.  
 

Szkolenie zawodowe odbędzie się w hotelu COTTONINA Villa & Mineral SPA 

RESORT w Świeradowie-Zdroju (www.cottonina.pl).  

Hotel ten tworzy kompleks budynków, które zachwycają zaciszną, pełną relaksującego 

spokoju i elegancji atmosferą. Ten wyjątkowy obiekt znajdujący się w sercu Gór Izerskich, 

zlokalizowany w uzdrowiskowej miejscowości Świeradów-Zdrój. To idealne miejsce dla 

osób, które pragną odnowić swoje siły witalne poprzez połączenie pielęgnacyjnych zabiegów 

SPA z aktywnym wypoczynkiem w górach.  
 

 Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w czwartek – 1 grudnia 2016 r. (zakwaterowanie 

w pokojach od godz. 15.00), a  kończy śniadaniem w niedzielę -  4 grudnia  2016  r. 

(wykwaterowanie do godz. 12.00). 

 

W ramach szkolenia planowane są wykłady:  

 02.12.2016 r. (piątek) w godzinach 9.30 – 12.30   SSA dr Krzysztof Eichstaedt  

sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa                     

 i Prokuratury, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology oraz Basic & 

Clinical Psychiatry, autor oraz współautor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych  

z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pogranicza 

prawa i psychiatrii., w tym współautor dwóch wydań dużego komentarza do Kodeksu 

postępowania karnego i Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a także Metodyki pracy 

biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz 

wykroczeń i X tomu Systemu prawa karnego procesowego.   
 

Temat: Ocena poczytalności oraz orzekanie o badaniach i obserwacji psychiatrycznej 
 

 02.12.2016 r. (piątek) w godzinach 13.00 – 16.30, z przerwą na obiad 

Marek Stodulski 
członek Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do spraw Wypadków Drogowych, 

magister inżynier, certyfikowany rzeczoznawca samochodowy, członek Kolegium 

Opiniodawczego ds. Ruchu Drogowego przy Radzie Naczelnej Stowarzyszenia 

Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, biegły sądowy Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Jerzy Kula 
członek Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do spraw Wypadków Drogowych, 

magister inżynier, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Temat: Praktyczne aspekty rekonstrukcji wypadków drogowych.  
              Błędy popełniane przez organy ścigania.  
 

 03.12.2016 r. (sobota) w godzinach 10.00 – 14.30   SNN Jarosław Matras  

Temat: Trzy procedury.  Konsekwencje procesowe przepisów przejściowych zawartych      

             w ustawach z dnia 27 września 2013 r. oraz z dnia 11 marca 2016 r. 

            Wyrok łączny po nowelizacji procedury karnej. 

 

 

 



W czasie pobytu, oprócz szkolenia zawodowego,  Komisja Doskonalenia Zawodowego                    

i Szkolenia Aplikantów Adwokackich  wraz z Dziekanem ORA organizuje:  

 spotkanie w dniu 1 grudnia 2016 r. o godz. 20:00 z Panią Aleksandrą Dzik - młodą 

alpinistką i himalaistką, właścicielką agencji trekingowej i globtroterką; 
 

 spotkanie integracyjne w dniu przyjazdu (w czwartek) – dyskoteka z DJ-em; 
 

 uroczystą kolację  - w piątek, na której obowiązkowe będą przebrania w stylu lat 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, również z udziałem DJ. 

Jednocześnie informujemy, iż na uroczystej kolacji będą dostępne stoliki 8 osobowe. 

Wobec tego prosimy o wstępną informację do 20 listopada 2016, o składach 

poszczególnych stolików, aby zapewnić każdemu miejsce zgodnie z oczekiwaniem.   
 

 kolację grillową z beczką piwa i grzanym winem oraz dyskoteką z DJ –em.  

 

Warunki odpłatności:  

Adwokaci Izby Wałbrzyskiej - kwota 470,00 zł dla osób nie posiadających zaległości                     

w składkach korporacyjnych i 950 zł w przypadku osób zadłużonych; 
 

Aplikanci Izby Wałbrzyskiej - kwota 350,00 zł (w przypadku osób zadłużonych opłata 950 zł); 

Adwokaci i Aplikanci z innych izb adwokackich - kwota 950,00 zł.  

Dopłata za korzystanie z pokoju 1-osobowego - kwota 243,00 zł.   

Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.  

Udział  tylko w szkoleniu zawodowym - Adwokaci spoza Izby Wałbrzyskiej – kwota 150,00 

zł;  Adwokaci/aplikanci z Izby Wałbrzyskiej – 0 zł. 

Nie przewidujemy pobytów skróconych.  

W cenie mieszczą się posiłki, udział w imprezach oraz dostęp do strefy wellness: basen                   

z przeciwprądem, ścieżka Kneippa, prysznic doznań, jacuzzi zewnętrzne, sauna fińska, sauna 

Infraded, łaźnia parowa (z wyłączeniem zabiegów)  oraz monitorowany parking na terenie 

resortu. Osoby, które są zainteresowane zabiegami, proszone są o zgłoszenie tego faktu wraz 

z wyborem zabiegów najpóźniej na tydzień przez rozpoczęciem szkolenia. Ulotka zawierająca 

informację o rodzaju zabiegów i ich cenie, zostanie przesłana odrębnym mailem.   

Informujemy, że Adwokaci i Aplikanci Izby Wałbrzyskiej korzystają z dofinansowania                    

z funduszy: szkolenia zawodowego adwokatów oraz szkolenia aplikantów adwokackich.  

Udział adwokatów i aplikantów z Izby Wałbrzyskiej w wykładach jest bezpłatny po 

uprzednim zgłoszeniu za pośrednictwem formularza. Liczba miejsc na wykładach jest 

ograniczona.  

Udział w wykładach tych aplikantów, którzy korzystają z dofinansowania,  jest 

obowiązkowy.   

Do dnia 15.10. 2016 roku pierwszeństwo w zakwaterowaniu w Hotelu Cottonina i udziału                

w szkoleniu zawodowym przysługuje członkom Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. Po dniu 

15.10.2016 r., w przypadku pozostawania wolnych  miejsc hotelowych, będzie możliwość 

dokonywania zgłoszeń przez adwokatów spoza Izby.  

Adwokaci i aplikanci spoza Izby Adwokackiej w Wałbrzychu, nie korzystający z usług 

hotelowych i imprez integracyjnych, ponoszą koszt uczestnictwa w samym szkoleniu                  

w wysokości 150,00 zł. Zastrzegamy, że udział w samych wykładach będzie możliwy jedynie        

w przypadku  pozostawania wolnych miejsc na sali wykładowej.  

 



Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń łącznie z wpłatą w terminie do dnia 15 października 2016 r. 

(decyduje kolejność zgłoszeń) na adres e-mail: ksiegowosc.ora@gmail.com Rezerwacja 

będzie uznana za dokonaną tylko  w przypadku uiszczenia pełnej wpłaty. 

 Zgłoszenia wyłącznie na wykłady można przesyłać do dnia 15 listopada 2016 r. 

W ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów, uczestnictwo                   

w szkoleniu zapewnia przyznanie 12 punktów. Osoby spoza Izby Wałbrzyskiej otrzymają 

pisemne potwierdzenie uczestnictwa.  Potwierdzeniem odbycia szkolenia dla  adwokatów 

Izby Wałbrzyskiej zakwaterowanych w hotelu jest lista  uczestników prowadzona przez ORA 

zaś dla osób biorących udział tylko w wykładach oraz aplikantów adwokackich podpisana 

lista obecności.  

W załączeniu: formularz zgłoszenia  

 

Serdecznie zapraszamy, 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu  

Adw. Jerzy Lachowicz  
 

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego i Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich  

Adw. Witold Studziński 
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