
Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej 

IV edycja Konkursu na najlepsze projekty zagraniczne  

Okręgowych Izb Radców Prawnych 

 

W dniu 21 września Komisja konkursowa w składzie: 

1. r. pr. Maja Kokowska 

2. r. pr. Szymon Koterba 

3. r. pr. Jacek Klimowicz 

 

rozstrzygnęła konkurs na najlepsze projekty zagraniczne Okręgowych Izb Radców Prawnych. 

 

Do konkursu zgłoszono następujące projekty: 

1. „Legalizacja pobytu, zatrudnienia i prowadzenia działalności przez cudzoziemców  

w Polsce i na Ukrainie” zgłoszony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, 

2. „SUMMERSCHOOL OF INTERNATIONAL LAW – letni kurs prawa międzynarodowego OIRP 

Opole i Uniwersytetu Opolskiego” zgłoszony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu, 

3. „Brexit – nowe wyzwania dla radców prawnych i przedsiębiorców” zgłoszony przez 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, 

4. „Law in Poland, Russia and Lithuania” zgłoszony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych  

w Olsztynie, 

5. „Od polskiego ucznia do europejskiego prawnika – projekt pilotażowy” zgłoszony przez 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, 

6. „ILC (International Lawyers’ Communication)” zgłoszony przez Okręgową Izbę Radców 

Prawnych w Szczecinie, 

7. „Udział radcy prawnego w alternatywnych procedurach rozwiązywania sporów” zgłoszony 

przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu, 

8. „Radca prawny za granicą – prawnik zagraniczny w Polsce” zgłoszony przez Okręgową Izbę 

Radców Prawnych w Warszawie, 

9. „Międzynarodowe Targi Prawnicze „Doing business in Eastern Europe” we Wrocławiu (ang. 

„Doing business in Eastern Europe” – Wrocław Legal Fair)” zgłoszony przez Okręgową Izbę 

Radców Prawnych we Wrocławiu. 

 

Stwierdzono, że wszystkie zgłoszone wnioski spełniły wymogi formalne przewidziane  

w regulaminie Konkursu. Przeprowadzono dyskusję. Komisja wysoko oceniła wszystkie zgłoszone 

projekty podkreślając ich zgodność z priorytetami Konkursu i użyteczność dla radców prawnych. 



Podjęto decyzję o: 

- przyznaniu pierwszego miejsca i dofinansowaniu w kwocie 10 000 zł dla OIRP w Olsztynie za projekt 

„Law in Poland, Russia and Lithuania”, 

- przyznaniu drugiego miejsca i dofinansowaniu w kwocie 5.000 zł dla OIRP w Szczecinie za projekt „ILC 

(International Lawyers’ Communication)”, 

- przyznaniu trzeciego miejsca i dofinansowaniu w wysokości 5.000 zł dla OIRP w Opolu za projekt 

„SUMMERSCHOOL OF INTERNATIONAL LAW – letni kurs prawa międzynarodowego OIRP Opole  

i Uniwersytetu Opolskiego”. 

 

Podjęto decyzję o przyznaniu trzech wyróżnień: 

- w postaci trzech darmowych dostępów do trzymiesięcznego kursu językowego e-learningowego 

PRACTICAL ENGLISH FOR LAWYERS Wydawnictwa C.H. Beck dla OIRP w Warszawie za projekt „Radca 

prawny za granicą – prawnik zagraniczny w Polsce”, 

- w postaci trzech darmowych dostępów do trzymiesięcznego kursu językowego e-learningowego 

PRACTICAL ENGLISH FOR LAWYERS Wydawnictwa C.H. Beck dla OIRP we Wrocławiu za projekt 

Międzynarodowe Targi Prawnicze „Doing business in Eastern Europe” we Wrocławiu (ang. „Doing 

business in Eastern Europe” – Wrocław Legal Fair)”, 

- w postaci trzech darmowych dostępów do trzymiesięcznego kursu językowego e-learningowego 

PRACTICAL ENGLISH FOR LAWYERS Wydawnictwa C.H. Beck dla OIRP w Poznaniu za projekt „Od 

polskiego ucznia do europejskiego prawnika – projekt pilotażowy”. 

 

Pozostałe izby uczestniczące w konkursie otrzymają kody rabatujące o 50% indywidualne zakupy 

dowolnego Wydawnictwa C.H. Beck ze strony http://e-learning.beck.pl oraz publikację z zakresu prawa 

międzynarodowego. 

 

Członkowie Komisji konkursowej: 

1. r. pr. Maja Kokowska 

2. r. pr. Szymon Koterba 

3. r. pr. Jacek Klimowicz 

 

 

Joanna Wisła-Płonka 

radca prawny  

koordynator działalności zagranicznej OIRP 


