
Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej 

V edycja Konkursu na najlepsze projekty zagraniczne  

Okręgowych Izb Radców Prawnych 

 

W dniu 13 listopada 2018 r. Komisja konkursowa w składzie:  

1. r.pr. Beata Kołsut 

2. r.pr. Marzena Kucharska-Derwisz 

3. r.pr. Aleksandra Siewicka-Marszałek  

4. r.pr. Dariusz Gibasiewicz 

5. r.pr. Igor Wilczek 

6. r.pr. Jacek Klimowicz 

7. r.pr. Szymon Koterba 

 

rozstrzygnęła konkurs na najlepsze projekty zagraniczne Okręgowych Izb Radców Prawnych. 

 

Do konkursu zgłoszono następujące projekty: 

1. „Międzynarodowe Forum Kancelarii Prawnych (ang. International Forum of Law Firms) 

zgłoszony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, 

2. „Reklama zawodu radcy prawnego, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” zgłoszony przez 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu, 

3. „Partnerski Twinning Wschodni” zgłoszony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych  

w Gdańsku, 

4. „OIRP Poznan: European Lawyers about law and more” – Grupa na portalu 

społecznościowym” zgłoszony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, 

5. „Kobieta w niebieskim kapeluszu”. Gra kooperacyjna przybliżająca zagadnienia z Karty Praw 

Podstawowych UE” zgłoszony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu, 

6. „Following the best – mediation in Dutch and German administrative judicial system. 

Transferring good practices in the use of mediation in administrative courts to the countries 

of the Visegrad Group” zgłoszony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. 

 

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 Opolu za projekt 

„Kobieta w niebieskim kapeluszu”. Gra kooperacyjna przybliżająca zagadnienia z Karty Praw 

Podstawowych UE”  

- przyznaniu drugiego miejsca i dofinansowaniu w kwocie 5.000 zł dla OIRP w Krakowie za projekt 

„Following the best – mediation in Dutch and German administrative judicial system. Transferring 

good practices in the use of mediation in administrative courts to the countries of the Visegrad 

Group”  

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

„Partnerski Twinning Wschodni”.  

 

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 Poznaniu za projekt „OIRP 

Poznan: European Lawyers about law and more” – Grupa na portalu społecznościowym”  

 

ex aequo: 

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

PRACTICAL ENGLISH FOR LAWYERS Wydawnictwa C.H. Beck dla OIRP w Toruniu za projekt „Reklama 

zawodu radcy prawnego, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” 

- 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 Forum Kancelarii Prawnych (ang. International Forum of Law Firms).  

 

Członkowie Komisji konkursowej: 

1. 1. r.pr. Beata Kołsut 

2. r.pr. Marzena Kucharska-Derwisz 

3. r.pr. Aleksandra Siewicka-Marszałek  

4. r.pr. Dariusz Gibasiewicz 

5. r.pr. Igor Wilczek 

6. r.pr. Jacek Klimowicz 

7. r.pr. Szymon Koterba 

 

 


