
Szkolenia w OIRP we Wrocławiu 

I półrocze 2021 r. 

 

 

21.01  Narzędzia mediatora w pracy prawnika – mediator Grażyna Górska 

23.01 Umowy IT w praktyce VOL.2 – r.pr. Marcin Maruta 

28.01  Nowe zamówienia publiczne 2021 z uwzględnieniem nowelizacji   

oraz wykonawczych aktów prawnych – r.pr. Wojciech Piórkowski 

 

 

11.02 Opodatkowanie spółek komandytowych i wybranych spółek jawnych   

w roku 2021 – r.pr. Piotr Szubert 

22.02 Dematerializacja akcji – r.pr. Krzysztof Libiszewski, r.pr. Katarzyna 

Jaroszyńska 

25.02 Rozstrzyganie sporów związanych z udzieleniem świadczeń 

zdrowotnych na płaszczyźnie odpowiedzialności zawodowej lekarzy,   

w oparciu o praktykę organów dyscyplinarnych Dolnośląskiej Izby 

Lekarskiej – Aleksandra Stebel   

 

 

11.03 Praktyczne problemy reformy postępowania cywilnego - postępowanie 

rozpoznawcze (I instancyjne) - stan obecny i projektowane zmiany   

–  SSR Monika Biała 

13.03 Zdalne posiedzenia wspólników – Kamila Kurkowska, r.pr. Michał 

Skrzywanek 

25.03 Zmiany w postępowaniu arbitrażowym. Arbitraż online   

– prof. dr hab. r.pr. Łukasz Błaszczak 

 

 



08.04 Ustawa deregulacyjna a nowe uprawnienia osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą na przykładzie funkcjonowania 

sklepu internetowego. Polityka prywatności oraz polityka cookies sklepu 

internetowego – Wojciech Lamik 

22.04 Praktyczne problemy reformy postępowania cywilnego - postępowania 

odwoławcze (apelacja, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza)   

- stan obecny i projektowane zmiany – SSO Grzegorz Karaś 

 

 

13.05 Kontrola działalności Kontrola działalności gospodarczej w świetle 

przepisów prawa przedsiębiorców – r.pr. Paweł Chrupek 

22.05 Nowe technologie w prawie własności intelektualnej   

– r.pr. dr Zbigniew Okoń 

27.05 Postępowanie gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem pozycji 

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą po zmianach 

wprowadzonych Ustawą z dnia 31 lipca 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych  (Dz.U. z 2019, 

poz.1495). Postępowanie w sprawach konsumenckich - projektowane 

rozwiązania – SSR Monika Biała 

 

 

10.06 Szkolenie z SSO Zbigniewem Woźniakiem 

24.06 System doręczeń w postępowaniach sądowych z uwzględnieniem 

rozwiązań zawartych w ustawie  z dnia 18 listopada 2020 r.   

o doręczeniach elektronicznych (e-doręczenia) – SSO Grzegorz Karaś 

 

 

08.07 Wybrane pozwy z zakresu prawa zobowiązaniowego – adw. Andrzej 

Malicki 

 

 


