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DATA TEMAT OIRP Link do strony www 

5 września 2022 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego – procedura, 
wprowadzenie, odszkodowania 

OIRP  
w Warszawie 

https://www.oirpwarszawa.pl/doskonalenie-
zawodowe/ 

5 września 2022 Samowola budowlana   
OIRP  

w Warszawie 
https://www.oirpwarszawa.pl/doskonalenie-

zawodowe/ 

7 września 2022  
Wybrane problemy dotyczące umów 

najmu lokali użytkowych  (najem 
komercyjny) 

OIRP  
w Krakowie 

https://oirp.krakow.pl/dzialy/dla-
radcow/doskonalenie-zawodowe/szkolenia-

wlasne/ 

08 września 2022 

Granice wolności wypowiedzi a 
nowelizacje  

kodeksu karnego (rozdział XXXII 
„Przestępstwa przeciwko porządkowi 

publicznemu” i rozdział XXIV 
„Przestępstwa przeciwko wolności 

sumienia   
i wyznania”)” 

OIRP we 
Wrocławiu 

https://oirp.wroclaw.pl/kalendarz/szkolenia  

12 września 2022  
Wyrokowanie na posiedzeniu 

niejawnym w postępowaniu cywilnym 
OIRP  

w Warszawie 
https://www.oirpwarszawa.pl/doskonalenie-

zawodowe/  

12 września 2022  
Praktyka postępowania w zakresie 

zażaleń w postępowaniu cywilnym w 
świetle najnowszego orzecznictwa  

OIRP  
w Warszawie 

https://www.oirpwarszawa.pl/doskonalenie-
zawodowe/  

12 września 2022 
Wyrok ustalający nieważność umowy 

„frankowej” – i co dalej? 
OIRP  

w Rzeszowie 
https://www.oirp.rzeszow.pl/szkolenia/najnowsze  

13 września 2022 
Dowód z opinii biegłego w 
postępowaniu cywilnym 

OIRP  
w Krakowie 

https://oirp.krakow.pl/dzialy/dla-
radcow/doskonalenie-zawodowe/szkolenia-

wlasne/ 

13 września 2022 
Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych 
w postępowaniu karnym  z perspektywy 

radcy prawnego ”  

OIRP  
w Katowicach 

https://oirp.katowice.pl/szkolenia/szkolenia.html  

14 listopada 2022  
Status prawny biegłego                           w 

postępowaniu cywilnym 
OIRP  

w Warszawie 
https://www.oirpwarszawa.pl/doskonalenie-

zawodowe/  

19 września 2022 
Zmiany w prawie pracy w 2022 r. – 
oczekiwania, nadzieje, zagrożenia 

OIRP  
w Warszawie 

https://www.oirpwarszawa.pl/doskonalenie-
zawodowe/ 

19 września 2022 

Czynności operacyjne Policji i służb 
specjalnych. Rola sądu w zarządzaniu 

kontroli operacyjnej. Procesowe 
wykorzystanie dowodów pozyskanych w 

wyniku kontroli operacyjnej 

OIRP  
w Warszawie 

https://www.oirpwarszawa.pl/doskonalenie-
zawodowe/  

19 września 2022 

Droga do subsydiarnego aktu oskarżenia 
jako przeciwstawienie się 

oportunistycznej decyzji prokuratora w 
ściganiu przestępstw 

OIRP  
w Warszawie 

https://www.oirpwarszawa.pl/doskonalenie-
zawodowe/  

22 września 2022 
Aktualne problemy postępowania 

egzekucyjnego i najnowsze orzecznictwo 
Sądu Najwyższego 

OIRP we 
Wrocławiu 

https://oirp.wroclaw.pl/kalendarz/szkolenia  

26 września 2022  
Mobbing i dyskryminacja w pracy – 
karnoprawna kwalifikacja zachowań 

niepożądanych 

OIRP  
w Warszawie 

https://www.oirpwarszawa.pl/doskonalenie-
zawodowe/  
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26 września 2022  

Dochodzenie roszczeń z zakresu 
ubezpieczeń społecznych                     w 
sprawach należących do kognicji sądów 

rejonowych 

OIRP  
w Warszawie 

https://www.oirpwarszawa.pl/doskonalenie-
zawodowe/  

27 września 2022 Wypowiedź. Jak nad nią zapanować 
OIRP  

w Katowicach 
https://oirp.katowice.pl/szkolenia/szkolenia.html  

28 września 2022 

Kontrola uchwał wspólników spółek 
kapitałowych dokonywana przez sąd 
rejestrowy i sąd procesowy. Zakres 

kognicji obu sądów  

OIRP w 
Bydgoszczy 

https://oirp.bydgoszcz.pl/ 
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