
Szkolenia w OIRP we Wrocławiu w I połowie 2020 r. 

17-19.01 szkolenie wyjazdowe w Karpaczu 

23.01 czwartek 

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych – zagadnienia wybrane – Mirella Lechna   

- radca prawny, członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, 

współautorka książki „Prawo zamówień publicznych” (LexisNexis Polska we współpracy   

z kancelarią Wardyński i Wspólnicy). Doradza przy projektach infrastrukturalnych   

i transportowych, transakcjach PPP oraz w sprawach dotyczących prawa zamówień 

publicznych 

06.02 czwartek 

Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego – praktyczne wskazówki 

dla radcy prawnego – Stanisław Hojda, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

27.02  czwartek 

Biegły w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych - w świetle przepisów i praktyki 

sądowej, z uwzględnieniem zmian przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz innych 

ustaw, wprowadzonych ustawą z 4.07.2019 r, które weszły w życie od 21.08.2019 r. oraz 

7.11.2019 r. – r.pr. Władysław Powszek – współautor książki „By biegli byli biegli. 

Poradnik dla biegłych sądowych i prawników” (2019), współpracuje z Ośrodkiem Badań 

Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, współorganizator ankiety 

przeprowadzonej wśród sędziów, biegłych sądowych, adwokatów i radców prawnych, 

dotyczącej funkcjonowania biegłych w wymiarze sprawiedliwości oraz autor opracowania 

wyników tej ankiety 

29.02   sobota 

Reforma procedury cywilnej – kontynuacja - SSO Grzegorz Karaś 

05.03 czwartek 

Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej z perspektywy profesjonalnego pełnomocnika   

– Michał Nazim - radca prawny, w latach 2009-2017 komornik sądowy, zajmuje się 

problematyką egzekucji sądowej oraz dochodzeniem roszczeń 

19.03 czwartek 

Sztuczna inteligencja w sektorze prawnym – r.pr. Maria Dymitruk – asystentka   

i doktorantka w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji 

Elektronicznej na Uniwersytecie Wrocławskim, członkini Międzynarodowego 



Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i Prawa (IAAIL), członkini Komisji ds. Nowych 

Technologii Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) 

28.03   sobota 

Reforma procedury cywilnej – kontynuacja - SSO Grzegorz Karaś 

02.04 czwartek 

Współpraca radcy prawnego z agencją detektywistyczną. Możliwości i korzyści - Mariusz 

Jarczyński - Licencjonowany detektyw z wieloletnim doświadczeniem w trudnych 

sprawach rodzinnych i gospodarczych, oraz obsłudze spółek notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych. Prowadzi działalność wpisaną do rejestru usług zastrzeżonych 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Legitymującego się certyfikatami 

ukończenia kursów z zakresu technik kontrinwigilacyjnych. W trakcie pracy często 

współpracuje z kancelariami radców prawnych. 

Mariusz Bugajski - Emerytowany funkcjonariusza Policji. Wykładowca uczelni wyższej. 

Ekspert TVN. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa i technik operacyjnych oraz 

wykorzystania wariografu 

23.04 czwartek 

Reforma KPC. Postępowanie gospodarcze – dr Magdalena Skibińska 

22-24.05 szkolenie wyjazdowe 

21.05 czwartek 

Reforma KPC. Postępowanie upominawcze i nakazowe – r.pr. dr Magdalena 

Wasylkowska-Michór 

04.06 czwartek 

Zarządzanie zespołem (leadership) - Marta Rot - manager HR, konsultant efektywności 

organizacyjnej (OE/OD), certyfikowany trener po szkole Moderatora, asesor AC/DC. 

Uczennica Johna Scherera, autorytetu w zakresie tworzenia efektywnych zespołów, 

uznanego przez Stephena Covey’a za jednego ze 100 najlepszych amerykańskich liderów 

rozwoju osobistego. Wykładowca-praktyk na studiach podyplomowych „HR Business 

Partner” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Beata Bocian - ukończyła polsko - austriacką Szkołę Trenerów oraz akredytowane przez 

ICF szkolenia z Coachingu. Uczennica Johna Scherera i Amy Barnes – autorytetów   

w zakresie budowania efektywności organizacyjnej. Od ponad 15 lat zajmuje się 

doskonaleniem umiejętności pracowników różnych szczebli i obszarów oraz tworzeniem 

efektywnych rozwiązań i narzędzi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 

 


