
Planowany program Sympozjum Szkoleniowego w Hotelu Astor w 

Jastrzębiej Górze 19-22 kwietnia 2018r. 

 

CZWARTEK 19.04.2018r. 

 

12.00 – wyjazd z Ostrołęki przez Ciechanów, Mławę, Nidzicę (godz. 12.00) – w przypadku 

zebrania grupy powyżej 10 osób 

14.30 – wyjazd z Olsztyna przez Ostródę, szkolenie w autokarze : ustawa o radcach prawnych 

i zasady etyki radcy prawnego 

17.30-18.30 – czas wolny -  Puck 

od godz. 16.00 Zakwaterowanie dla osób nie korzystających z transportu OIRP Olsztyn 

19.00- planowany przyjazd do Hotelu Astor w Jastrzębiej Górze 

 

19.00-22.00  kolacja  

 

PIĄTEK 20.04.2018r. 

 

7.00 – 16.00 wyjazd dla chętnych na połowy dorsza (płatnie odrębnie) 

9.30 – 15.00 wyjazd dla chętnych do Helu lub Pucka, czas wolny. 

14.00-16.00 obiad 

16.00-17.30 wykład : Najnowsze zmiany w kpc – zagadnienia praktyczne - SSO w Gdańsku 
Teresa Karczyńska-Szumilas 
  
17.30-17.45  przerwa kawowa  

17.45-19.15 wykład : Najnowsze zmiany w kpc – zagadnienia praktyczne - SSO w Gdańsku 
Teresa Karczyńska-Szumilas 
 
20.30-3.00 uroczysta kolacja z dj  

 



SOBOTA 21.04.2017r.  

 

10.00-11.30 wykład : Nowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych – r pr. 
Liliana Chmiel Nowacka 

11.30-11.45 przerwa kawowa  

11.45-13.15 wykład : Nowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych – r pr. 
Liliana Chmiel Nowacka 

13.15-15.15 obiad  
 
14.15-15.45 wykład : Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dla każdego radcy prawnego – r pr. Przemysław Rosiak,, szef Zespołu Prawa Europejskiego i 
Prawa Konkurencji Kancelarii D.Dobkowski sp.k stowarzyszonej z KPMG w Polsce, 
pełnomocnik w postępowaniach przed UOKiK, Komisją Europejską, Sądem UE oraz 
Trybunałem Sprawiedliwości UE. Jest polskim przedstawicielem w Stałej Delegacji CCBE przy 
Trybunale Sprawiedliwości UE, krajowym korespondentem European State Aid Law 
Quarterly oraz autorem i współautorem publikacji książkowych oraz autorem artykułów 
naukowych nt. prawa europejskiego i prawa konkurencji. 
 
 
15.45-16.00  przerwa kawowa  
 
16.00-17.30 wykład : Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dla każdego radcy prawnego – r pr. Przemysław Rosiak 
 
18.00-21.00 kolacja  

20.00 – dla chętnych wizyta w Domu Whisky w Jastrzębiej Górze (degustacja na koszt 
własny) 

 
NIEDZIELA 22.04.2018r. 

10.00-11.30 wykład (bez przerwy kawowej) – Odpowiedzialność karna, administracyjna i 
odszkodowawcza za naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne w 
związku z odprowadzaniem wód opadowych i ścieków , wysokość opłat i obowiązki 
właścicieli przedsiębiorstw, nieruchomości i budynków w tym zakresie- r.pr. Sławomir 
Matczak 
 
12.00-wyjazd i wykwaterowanie uczestników 
 

OIRP Olsztyn zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie z przyczyn niezależnych 
od organizatora. 


