
ZAPROSZENIE 

 

Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów z Waszej Izby na wyjazdowe szkolenie zawodowe 

organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Bielsku-Białej, które odbędzie się w dniach 

12-14 maja 2023r. (piątek, sobota i niedziela) w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym 

„KOCIERZ” w Targanicach k/Andrychowa. 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniamy w pięknym, komfortowym kompleksie hotelowym 

położonym na Przełęczy Kocierskiej, do którego prowadzi asfaltowa droga z Andrychowa w 

kierunku Targanic oraz od strony Żywca. 

W Ośrodku czynne są: basen, SPA, korty tenisowe. 

Koszt całego pobytu wraz z wyżywieniem wynosi 850.-zł od osoby dorosłej 

zakwaterowanej w 2 lub 3-osobowym pokoju (dzieci do lat 15-tu płacą pełną odpłatność za 

nocleg  (418.-zł) i 50% za wyżywienie (1/2 z kwoty 269.- zł tj. 134.50 zł),  dzieci do lat 3 – 

bezpłatnie).   

Osoby towarzyszące, nie uczestniczące w szkoleniach, ponoszą koszt w wysokości 725.-zł od 

osoby.  

Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 102.50- zł dziennie (w sumie 205.- zł), a dopłata 

za miejsce w apartamencie wynosi 33.- zł dziennie (łącznie 66.- zł) od osoby. 

  

Przewidujemy następujący harmonogram spotkania: 

w dniu 12.05.2023r.: 

- godz. 15.00 - zameldowanie w pokojach osób uczestniczących w turnieju tenisowym, 

- godz. 15.00 - 18.30 - turniej tenisowy, 

- godz. 16.00 - 18.00 - zameldowanie pozostałych uczestników szkolenia, 

- godz. 19.00 - kolacja w Karczmie, 

- godz. 20.30 - wieczór w klubie K2 (zimna płyta),  zabawa przy udziale  DJ-a; 

w dniu 13.05.2023r.:  

- godz. 7.00 - 9.45 - śniadanie, 

- godz. 10.15 - 13.00 – szkolenie, które przeprowadzi SSO Grzegorz Karaś na temat:  

  Reformy postępowania cywilnego. Postępowanie przed sądem I instancji po zmianach 

wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie KPC 

- godz. 14.00 - obiad w Karczmie,  

- godz. 15.45 - 18.30 – szkolenie, które przeprowadzi SSO Grzegorz Karaś na temat:  

  Reformy postępowania cywilnego. Postępowania odwoławcze i odrębne po zmianach 

wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie KPC. 

- godz. 19.00 - kolacja w Karczmie, 

- godz. 20.30 - spotkanie w klubie K2 (zimna płyta), zabawa przy udziale  DJ-a; 

w dniu 14.05.2023r.: 

- godz. 7.00 - 9.45 - śniadanie, 

- godz. 10.15 - 13.00 – szkolenie, które przeprowadzi SSA dr Marcin Ciepiela na temat: 

Karne postępowanie odwoławcze - wybrane kwestie w aspekcie praktycznym.  

- godz. 13.00 - zakończenie szkolenia. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma 9 punktów szkoleniowych. 



 

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń udziału w szkoleniu oraz dodatkowo dla chętnych w turnieju 

tenisa ziemnego o Puchar Dziekana, na adres Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej:  

ora.bielsko-biala@adwokatura.pl  

w terminie do dnia 7 kwietnia 2023r., przy czym prosimy o podawanie ilości osób 

uczestniczących, jak również o wskazanie sugestii dotyczących wspólnego zakwaterowania w 

pokojach 2 lub 3 - osobowych. Zakwaterowanie nastąpi w hotelu Kocierz lub budynku Villa 

Kocierz oddalonym od hotelu o ok. 80 m (przejście przez podwórze). Z uwagi na ograniczoną 

ilość miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie i miejscu zakwaterowania decydować będzie 

kolejność zgłoszeń, przy czym z pierwszeństwa korzystają członkowie Izby Adwokackiej w 

Bielsku-Białej. 

 

Kwoty należne za udział w szkoleniu (stosownie do przedstawionych wcześniej wariantów) 

należy wpłacać po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, w terminie do dnia 14 kwietnia 2023r. 

na konto Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej nr 11 1020 1390 0000 6102 0175 3094 z adnotacją 

w tytule przelewu: Szkolenie Kocierz 2023. 

 

W imieniu organizatora wszelkich informacji udzielać będzie adw. Krzysztof Lewandowski 

pod nr tel. 607 247 633. 

 

Licząc na przychylne przyjęcie zaproszenia i spotkanie w Beskidzie Małym, po koleżeńsku 

pozdrawiam 

 

                Dziekan 

Okręgowej Rady Adwokackiej 

     adw. Krzysztof Stec 
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