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        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: 28 listopada 2020 r. (sobota), godz. 10:30 – 14:00 

    (przerwa 20 minut ok. godz. 12:00) 

 

Temat: „Energia osobista, czyli jak zadbać o swój dobrostan w życiu prywatnym i 

zawodowym ” 

 

Prowadzący: dr Ewa Hartman   

 

Rejestracja: warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zgłoszenie swojego 

uczestnictwa na adres e-mail: informatyk@oirpkoszalin.pl w terminie do dnia 19 listopada 

2020 r. Proszę o podanie prawidłowego adresu e-mail, na który wysłany zostanie link do 

szkolenia gwarantujący uczestnictwo oraz instrukcja.   

 

Udostępnionych zostanie  98 miejsc. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę osób mogących jednocześnie wziąć udział w 

webinarium, decyduje kolejność zgłoszeń do rejestracji.  

 

Liczba punktów szkoleniowych: 8 punktów. 

 

Zapraszam do udziału w tym szkoleniu także aplikantów radcowskich naszej Izby.  
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Chciałabym zaznaczyć, że na wybór tematyki szkolenia i osoby prowadzącej wpływ 

miały zgłoszenia dokonane przez Państwa na moją prośbę o wskazywanie tematów szkoleń, 

którymi jesteście Państwo zainteresowani.  

 Równocześnie przypominam, że z dniem 31 grudnia 2020r. kończy się trzyletni cykl 

szkoleniowy, w ciągu którego każdy radca prawny ma obowiązek uzyskać co najmniej 40 

punktów szkoleniowych, w tym co najmniej 20 punktów za udział w formach doskonalenia 

zawodowego organizowanego przez samorząd radców prawnych.  

Radcowie prawni wpisani na listę radców prawnych w trakcie cyklu szkoleniowego są 

zobowiązani do uzyskania punktów szkoleniowym w liczbie proporcjonalnej do okresu 

pozostałego do końca tego cyklu, liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych, 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

doskonalenia zawodowego. Wymagana minimalna liczba punktów szkoleniowych  w 

trzyletnim cyklu szkoleniowym ulega zmniejszeniu w przypadku spełnienia jednej z 

przesłanek, o których mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały 

Nr 103/IX/2015  Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie 

Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców 

prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku 

(tekst jednolity – Uchwała Nr  295/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 12 lipca 2018 r.).   

Nieuzyskanie przez radcę prawnego minimalnej wymaganej liczby punktów 

szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego  

i stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub wystąpienia przez 

Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego do Dziekana z wnioskiem o udzielenie radcy 

prawnemu ostrzeżenia (§ 17 ust. 2 Regulaminu). 

Z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są radcowie prawni 

niewykonujący zawodu, będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie 

przedemerytalne.  

Informuję, że na platformie e-learningowej KIRP: http://e-learning.kirp.pl 

udostępnionych jest kilkadziesiąt szkoleń e-learningowych dla radców prawnych, po odbyciu 

których uzyskuje się określoną liczbę punktów szkoleniowych. 

 W celu uzyskania informacji o aktualnej liczbie punktów szkoleniowych proszę 

kontaktować się z Biurem OIRP w Koszalinie: tel. 94 3423956 lub na adres e-mail: 

biuro@oirpkoszalin.pl 

        Z poważaniem,   

          

Wicedziekan Rady  

            Jolanta Czepe  
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