
Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Zielonej Górze

_________________________________________________________________________
Zielona Góra, dnia 9 stycznia 2023 r.

Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze 
serdecznie zaprasza na szkolenie wyjazdowe :

W KRAINIE KATEDR I PAŁACÓW: 
DOLINA LOARY

"Cywilnoprawna odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych, prosta
spółka akcyjna (PSA) jako forma prowadzenia działalności gospodarczej, nowe prawo
holdingowe – z uwzględnieniem zmian Kodeksu spółek handlowych obowiązujących

od 13 października 2022 r."

Wykładowca: Tomasz Biskup, SSO  we Wrocławiu
Termin szkolenia: 19 – 23 maja 2023 r., (piątek – wtorek)

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymaj 16 pkt szkoleniowych.

Koszt uczestnictwa: 1.999,00 zł (dla członków OIRP w Zielonej Górze)

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o pisemne zgłoszenie (na załączonym druku)
w biurze Izby oraz wniesienie opłaty, w terminie do dnia 10 lutego 2023 r., w kwocie 1.000,00 zł
(I rata) oraz 999,00 zł w terminie do 10 kwietnia 2023 r. (II rata) - członkom OIRP w Zielonej
Górze  przewidziane jest dofinansowanie w kwocie 401,00 zł. Pozostali chętni uiszczają opłatę
w pełnej wysokości , tj. w kwocie 2.400,00 zł. (1.500,00 zł do  10 lutego 2023 r. oraz 900,00 zł
do 10 kwietnia 2023 r.)
Członkowie OIRP w Zielonej Górze mają pierwszeństwo udziału w szkoleniu. 
Oferta przeznaczona jest również dla aplikantów.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy ING Bank Śląski 92 1050 1911 1000 0022 5758 2029
lub PKO BP 50 1020 5402 0000 0902 0232 0802.

Serdecznie zapraszamy!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
38 TO MINIMALNA ILOŚĆ OSÓB, ABY SZKOLENIE WYJAZDOWE DOSZŁO DO SKUTKU. 
DECYDUJE  KOLEJNOŚĆ  ZGŁOSZEŃ  DOKONANYCH  WYŁĄCZNIE  NA  PONIŻSZYM
DRUKU WRAZ Z OPŁATĄ.

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze

dr Przemysław Sztejna

UWAGA:

Na podstawie decyzji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze (Uchwała
Nr  248/X/2017  z  dnia  4  lipca  2017  r.)  członkowi  Okręgowej  Izby  Radców  Prawnych
w  Zielonej  Górze  zalegającemu  z  opłatą  składek  członkowskich  za  miesiąc  poprzedzający
wydarzenie dofinansowywane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze nie
przysługuje  dofinansowanie  przewidziane  dla  tego  wydarzenia.  Proszę  zatem o  zwrócenie
szczególnej uwagi na konieczność terminowego opłacania składek  członkowskich.
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________________________________________________________________________________

K A R T A  Z G Ł O S Z E N I O W A

Na wyjazd szkoleniowy: „W KRAINIE KATEDR I PAŁACÓW: DOLINA LOARY”

Temat  szkolenia:  "Cywilnoprawna  odpowiedzialność  członków  organów  spółek
kapitałowych, prosta spółka akcyjna (PSA) jako forma prowadzenia działalności
gospodarczej, nowe prawo holdingowe – z uwzględnieniem zmian Kodeksu spółek
handlowych obowiązujących od 13 października 2022 r."

Wykładowca: Tomasz Biskup, SSO we Wrocławiu

Termin: 19 – 23 maja 2023 r. (piątek - wtorek)

Imię i nazwisko i nr wpisu na listę radców prawnych/ aplikantów radcowskich:
...................................................................................................................................................................

Kontakt w w/w sprawie, tel., e- mail…….................................................................................................

Zał. kopia przelewu / potwierdzenia wpłaty w/w kwoty.

UWAGA:
Rezygnacja  z  udziału  szkoleniu  po  10 lutego  2023  r.  bez  względu  na  jej  przyczynę,  powoduje
powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.
OIRP w Zielonej Górze wystawia rachunki TYLKO na pisemne żądanie złożone na niniejszej karcie
zgłoszeniowej.

DANE DO WYSTAWIENIA RACHUNKU: ………………………………………………………….
…

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

podpis ……………………………………. 
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Okręgowa Izba Radców Prawnych
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HARMONOGRAM  SZKOLENIA

1 dzień: 19 maja 2023 r.; piątek
04.00 – wyjazd z Zielonej Góry - parking pod CRS (wjazd od ul. Sulechowskiej);
05.20 – wyjazd z Gorzowa Wlkp. – ul. Orląt Lwowskich;
wyjazd z kraju: Świecko; przejazd przez Niemcy i Francję. 
21.00 – obiadokolacja w restauracji w ST. Dizier
ok. 22.00 – zakwaterowanie w Brithotel*** w St. Dizier; nocleg.

2 dzień: 20 maja 2023 r.; sobota
07.00 – śniadanie
08.00 – wyjazd.
- szkolenie: Cywilnoprawna odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych, prosta

spółka akcyjna (PSA) jako forma prowadzenia działalności gospodarczej, nowe prawo 
holdingowe – z uwzględnieniem zmian Kodeksu spółek handlowych obowiązujących od 13 
października 2022 r.; 4 godz.

- spacer po ORLEANIE (miasto Joanny d'Arc) - katedra, dom i pomnik Joanny d'Arc. - spacer
po TOURS – stare miasto – czas wolny; obiadokolacja w restauracji w Tours;
ok. 21.00 – zakwaterowanie w hotelu** B&B Hotel w Tours Nord. Nocleg.

3 dzień: 21.05.2023 r. niedziela
07.00 – śniadanie;
08.00 – wyjazd, przejazd najpiękniejszym odcinkiem DOLINY LOARY (lista UNESCO):
- zwiedzanie AMBOISE – zamek królewski z grobem Leonarda da Vinci
- zwiedzanie ogrodów VILLANDRY - najsłynniejsze ogrody zamkowe Doliny Loary
- zwiedzanie FONTEVRAUD – opactwo z grobem króla Ryszarda Lwie Serce
obiadokolacja w self service Flunch.                                                                                            
ok. 21.00 – powrót do hotelu w Tours; nocleg. 

4.dzień: 22 maja 2023 r.; poniedziałek
07.00 – śniadanie;
08.00 – wyjazd;
   -szkolenie:   Cywilnoprawna odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych, prosta

spółka akcyjna (PSA) jako forma prowadzenia działalności gospodarczej, nowe prawo 
holdingowe – z uwzględnieniem zmian Kodeksu spółek handlowych obowiązujących od 13 
października 2022 r., 4 godz. 

- zwiedzanie CHENNONCEAU – drugi najsłynniejszy zamek nad Loarą zbudowany na rzece 
Cher - przystanek w CHAMBORD – największy i najsłynniejszy zamek nad Loarą 
("marmurowy tort") z zewnątrz; obiadokolacja w self service Flunch; spacer po 
STRASBURGU - katedra (z zewnątrz), malownicza dzielnica "Mała Francja"; czas wolny.      
ok. 22.00 – zakwaterowanie w hotelu**  B&B Hotel Strasbourg Nord Artisans.
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Okręgowa Izba Radców Prawnych
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5 dzień: 23 maja 2023 r., wtorek 
07.00 – śniadanie;
08.00 – wyjazd; przejazd przez Francję i Niemcy, wjazd do kraju: Świecko;
ok 22.30 - rozwiązanie wycieczki w Gorzowie WLKP. – ul. Orląt Lwowskich;
ok 23.59 - rozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze - parking pod CRS;

Kolejność realizacji programu jak również sam program może ulec zmianie. 

W cenie: 
● autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) – 

3850 km 
● noclegi: 4 x hotel**/*** pokoje 2-osobowe z łazienkami 
● 4 śniadania kontynentalne
● 2 obiadokolacje w self service flunch, 2 obiadokolacja w restauracjach 
● pilot BP EXODUS na całej trasie 
● ubezpieczenie NW, KL, bagaż 
● podatek VAT
● zestawy słuchawkowe
● wstępy do obiektów turystycznych: Amboise, Villandry, Fontevraud, Chennanceau,  
● taxy klimatyczne    
● Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 

Uwaga: przy  długich  przejazdach  autokar  zatrzymuje  się  na  15-minutowe  postoje
każdorazowo  po  około  3-godzinnej  jeździe.  Nie  bierzemy  odpowiedzialności  za  punkty
programu niezrealizowane z przyczyn od nas niezależnych.

Organizator: Biuro Podróży EXODUS s.j., Zielona Góra
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