Okręgowa Izba Radców Prawnych

75-401 Koszalin, ul. Jedności 5; tel. 94 3423956; mail: biuro@oirpkoszalin.pl
PKO BP S.A. I O/Koszalin, numer rachunku: 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Koszalin, dnia 15 lutego 2022 r.

Szanowne Koleżanki/ Szanowni Koledzy
Radcowie prawni

ZAPROSZENIE
na szkolenie wyjazdowe
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców
prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu wyjazdowym w dniach 22-24 kwietnia 2022r. w Hotelu
AQUARIUS SPA***** w Kołobrzegu.
Tematy szkoleń:
1) piątek godz. 16.00 – 18.30: „Komunikacja radcy prawnego z klientem” prowadzący Piotr. T. Ruta
- trener, coach, konsultant, negocjator, doradca i mówca motywacyjny z ponad 25 letnim
doświadczeniem. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich (w
tym z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji) oraz niezależny konsultant ds.
komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją
wewnętrzną w firmie (3 godziny lekcyjne – 6 pkt szkoleniowych);
2) sobota godz. 10.30 – 13.45: „Zmiany w otoczeniu prawnym przedsiębiorcy: 1) Przedsiębiorca jako
konsument w świetle ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia
obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1495), 2) Nowa regulacja rękojmi i gwarancji od 01
stycznia 2022r. w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20
maja 2019r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów (…) oraz projektowanych
zmian w ustawie o prawach konsumenta i kodeksu cywilnego. Wybrane zmiany k.p.c.
wprowadzone i projektowane po 07.11.2019r.” - prowadzący SSR w Koszalinie Krzysztof
Pietkowski Przewodniczący V Wydziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie (4
godziny lekcyjne – 8 pkt szkoleniowych)
Odpłatność każdego radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wyjazdowym wynosi 600,00 zł
(sześćset złotych) – uchwała Nr 214/XI/2022 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie wysokości odpłatności za udział w niektórych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez

Radę

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.

Kwota odpłatności obejmuje koszty noclegu, szkolenia i inne wydatki zgodnie z agendą pobytu od
dnia 22 kwietnia 2022r. od godz. 13:00 do dnia 24 kwietnia 2022r. do godz. 11:00.
Kwota odpłatności nie obejmuje kosztów dojazdu.

Zakwaterowanie uczestników odbywać się będzie w pokojach dwu i trzyosobowych.
W przypadku uczestnika chcącego skorzystać z noclegu w pokoju jednoosobowym, koszty pobytu
ponoszone przez uczestnika wzrastają o opłatę dodatkową w wysokości 214,50 zł (dwieście czternaście
złotych 50/100) za każdy nocleg (ww. opłata dodatkowa wnoszona jest wraz z opłatą za uczestnictwo w
szkoleniu wyjazdowym).
Przy zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym proszę wskazać osoby do zakwaterowania na
adres mailowy administracja@oirpkoszalin.pl lub telefonicznie na telefon Biura Izby 94 342 39 56 (osoba do
kontaktu w tej sprawie – p. Sylwia Mieżaniec).

Szczegółowe informacje dotyczące pobytu zawarte są w agendzie, którą załączamy do niniejszego
zaproszenia.
O faktycznym uczestnictwie w szkoleniu wyjazdowym decydować będzie kolejność zgłoszeń w
formie pisemnej lub e-mailowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia odpłatności za szkolenie obciążającej
uczestnika oraz niezaleganie w opłacie składki członkowskiej.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 08 kwietnia 2022r.
Wpłaty proszę dokonać na rachunek bankowy OIRP w Koszalinie PKO BP nr konta: 66 1020 2791
0000 7902 0082 0654.

Z wyrazami szacunku,
Wicedziekan Rady
Jolanta Czepe
Signature Not Verified
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ZGŁOSZENIE RADCY PRAWNEGO
NA SZKOLENIE ZAWODOWE W DNIACH 22-24 kwietnia 2022R.
W HOTELU AQUARIUS SPA***** W KOŁOBRZEGU
……………………………………

……………………………….

(imię i nazwisko radcy prawnego)

(miejscowość, data)
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie
ul. Jedności 5
75-401 Koszalin

Zgłaszam swoje uczestnictwo w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Radę OIRP w
Koszalinie w dniach 22-24 kwietnia 2022r. w Hotelu AQUARIUS SPA***** w Kołobrzegu.
W załączeniu przesyłam potwierdzenie uiszczenia wymaganej odpłatności.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku
nieobecności na szkoleniu z przyczyn leżących po mojej stronie.
………..……..……………..
(podpis radcy prawnego)

Agenda szkolenia wyjazdowego radców prawnych OIRP w Koszalinie
w dniach 22-24 kwietnia 2022r. w Hotelu AQUARIUS SPA*****
ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg (+48 94 35 36 580 spa@aquariusspa.pl)
Ciesząc się na nasze spotkanie, jeszcze raz przedstawiam Państwu tematy wykładów na ww. spotkaniu
oraz agendę pobytu:
1) piątek godz. 16.00 – 18.30: „Komunikacja radcy prawnego z klientem” prowadzący Piotr T. Ruta;
2) sobota godz.10.30 – 13.45: „Zmiany w otoczeniu prawnym przedsiębiorcy: 1) Przedsiębiorca jako
konsument w świetle ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1495), 2) Nowa regulacja rękojmi i
gwarancji od 01 stycznia 2022r. w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/771 z dnia 20 maja 2019r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów (…)
oraz projektowanych zmian w ustawie o prawach konsumenta i kodeksu cywilnego. Wybrane
zmiany k.p.c. wprowadzone i projektowane po 07.11.2019r.” – prowadzący SSR w Koszalinie
Krzysztof Pietkowski – Przewodniczący V Wydziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w
Koszalinie
Agenda szkolenia wyjazdowego radców prawnych OIRP w Koszalinie
w Hotelu AQUARIUS SPA*****, ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg
(+48 94 35 36 580 spa@aquariusspa.pl)

w dniach 22-24.04.2022r.
22.04.2022r. – piątek:
13.00 – 14.00 przyjazd
14.00 – 16.00 poczęstunek na PanoramaCafe, Poziom 4 w formie bufetu słodkości i kanapkowego (kawa,
herbata, woda niegazowana, 3-rodzaje soku owocowego, ciasta z hotelowej cukierni, tarrtinki koktajlowe
(wystawione wszystko na raz)
16.00 – 18.30 szkolenie: Panorama, Poziom 4 „Komunikacja radcy prawnego z klientem” prowadzący
Piotr T. Ruta” (3 godziny lekcyjne - 6 pkt szkoleniowych)
(przerwa kawowa 15 minut na sali konferencyjnej)
2015 bankiet na sali Laguna, Poziom 0 uroczysta kolacja serwowana: 2 dania + bufet uzupeł. do 2h, napoje
gorące i zimne do kolacji nielimitowane do 8h (kawa, wybór herbat, woda niegazowana, soki owocowe
Cappy, napoje gazowane), do kolacji przewiduje się wódkę wyborową (0,5l) / wino bankietowe
białe/czerwone 0.7l i oprawę muzyczną DJ

23.04.2022r. – sobota:
- 730 – 900 śniadanie w formie bufetu, w tym kawa z ekspresu ciśnieniowego, wino musujące Proseco
- 915 – 1000 wspólny spacer (opcja dla zainteresowanych - Nordic Walking), w razie niepogody – ćwiczenia
relaksujące na sali ćwiczeń (wymagana karimata) – zbiórka przed Hotelem
- 10.30 – 13.45 szkolenie: Panorama, Poziom 4 „Zmiany w otoczeniu prawnym przedsiębiorcy: 1)
Przedsiębiorca jako konsument w świetle ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w
celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1495), 2) Nowa regulacja rękojmi i
gwarancji od 01 stycznia 2022r. w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771
z dnia 20 maja 2019r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów (…) oraz
projektowanych zmian w ustawie o prawach konsumenta i kodeksu cywilnego. Wybrane zmiany k.p.c.
wprowadzone i projektowane po 07.11.2019r.” – prowadzący SSR w Koszalinie Krzysztof Pietkowski –
Przewodniczący V Wydziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie (4 godziny lekcyjne – 8 pkt
szkoleniowych)
Panorama Cafe, Poziom 4 (przerwa kawowa 15 minut - bufet słodkości kawa, herbata, woda niegazowana,
3-rodzaje soków owocowych, ciasta z hotelowej cukierni (wystawione wszystko raz max.)
1415-1615 wspólny spacer (opcja dla zainteresowanych Nordic Walking), w razie niepogody – ćwiczenia
relaksujące na sali ćwiczeń (wymagana karimata) – zbiórka przed Hotelem
Restauracja Horyzont, Poziom 0: 1700 – 1900 - Kolacja standardowa 2h w formie bufetu, napoje gorące i
zimne do kolacji do 2h (kawa, herbata, woda niegazowana)
Poziom -1, I część strefy rozrywki: od godz. 22,00 dyskoteka (pięć zarezerwowanych bezpłatnych lóż w
sali dyskotekowej strefa rozrywki na hasło „RADCA PRAWNY”)
24.04.2022r. niedziela:
7.30 – 10.30 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, Restauracja Horyzont, Poziom 0
11.00 wyjazd
Ważne!
Na usługi SPA obowiązuje rabat 10% na hasło „RADCA PRAWNY”

Opłata za parking podziemny - po stronie uczestnika - koszt 50zł/doba.
Podczas całego pobytu przewiduje się także nieograniczone korzystanie z basenów, jacuzzi i zespołu saun
parowych (za wyjątkiem balii z zimną wodą, czary lodowej - wg obostrzeń), jacuzzi zewnętrzne, siłownia.
W cenie w pokoju: ręczniki, szlafrok, kapcie, woda gazowana i niegazowana w pokoju, zestaw do parzenia
kawy i herbaty.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 (w miarę możliwości wcześniejsze zameldowanie) i kończy o
godz. 11.00.
Z wyrazami szacunku,
Wicedziekan Rady
Jolanta Czepe
Signature Not Verified
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