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Koszalin, dnia 13 grudnia 2021 r.
Szanowne Koleżanki/ Szanowni Koledzy
Radcowie prawni
Aplikanci radcowscy
Zaproszenie na szkolenie zawodowe radców prawnych
w formie webinarium
W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam na
szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium.
Termin: 22 stycznia 2022 r. (sobota), godz. 10:30 – 14:00
(przerwa 20 minut ok. godz. 12:00)
Temat:
„Prawo europejskie w praktyce sądów powszechnych – zasady ogólne: zasada
bezpośredniego stosowania i pierwszeństwa (wyrok TK z dnia 07 października 2021r.
sygn. akt K 3/21), regulacje unijne w sprawach cywilnych, w tym zabezpieczenie
roszczeń na rachunkach bankowych (europejski nakaz zabezpieczenia).”
Prowadzący: Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie Marta Knotz
Rejestracja: warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zgłoszenie swojego
uczestnictwa na adres e-mail: informatyk@oirpkoszalin.pl w terminie do dnia 11 stycznia
2022r. (Proszę o podanie prawidłowego adresu e-mail, na który wysłany zostanie link do
szkolenia gwarantujący uczestnictwo oraz instrukcja.)
Udostępnionych zostanie 148 miejsc.
Z uwagi na ograniczoną liczbę osób mogących jednocześnie wziąć udział w
webinarium, decyduje kolejność zgłoszeń do rejestracji.
Liczba punktów szkoleniowych za pełne uczestnictwo w szkoleniu: 8.
Zapraszam do udziału w tym szkoleniu także aplikantów radcowskich naszej Izby.

Zawiadamiam, że powyższe szkolenie zawodowe przeprowadzone będzie z użyciem
platformy Weezycast. Jest to platforma, która umożliwia Izbie weryfikację rzeczywistego
uczestnictwa słuchacza w szkoleniu, która odbywać się może dwutorowo (czas +
potwierdzenia uczestnictwa). System po zakończonym szkoleniu na podstawie ustawionych
przez administratora kryteriów, automatycznie informuje biorącego udział o zaliczeniu, bądź
braku zaliczenia udziału w szkoleniu. Administrator generuje raport, który zawiera imię,
nazwisko, adres e-mail, ilość czasu oraz ogólną informację, czy szkolenie dla danego
słuchacza jest zaliczone, czy też nie.
Proszę zatem mieć na uwadze, że samo zgłoszenie się, bądź chwilowe zalogowanie
się, jako uczestnik szkolenia, nie spowoduje zaliczenia szkolenia i w konsekwencji
przyznania maksymalnej ilości 8 punktów.
Z poważaniem,
Wicedziekan Rady
Jolanta Czepe
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