
          Zrzeszenie Prawników Polskich

Jesteœmy przekonani, i¿ tematyka zwi¹zana z pracami komisji kodyfikacyjnej 
prawa karnego, prawa cywilnego oraz zagadnieñ zwi¹zanych z problematyk¹ ochrony 
dany osobowych tradycyjnie wzbudzi du¿e zainteresowanie. T¹ konferencj¹, 
kontynuujemy cykl spotkañ w Polsce w ramach ZPP i naszej statutowej dzia³alnoœci - 
krzewienia humanizmu prawniczego. Pragniemy, tak¿e zwróciæ uwagê na wa¿ne 
zagadnienia dotycz¹ce praktycznej strony wykonywania zawodu prawnika, czemu 
pos³u¿yæ ma panel dotycz¹cy skutecznej weryfikacji dowodu z opinii z zakresu
szacowania nieruchomoœci.
 
Jako wyk³adowców do wspó³pracy zaprosiliœmy m.in:

? adw. pos³a  na Sejm RP,  Ryszarda Kalisza - Przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji 
   Sprawiedliwoœci i Praw 
   Cz³owieka - zagadnienia zwi¹zane z nowelizacj¹ kpk
? Prof.dr hab. adw. Macieja Gutowskiego - zagadnienia zwi¹zane z wa¿noœci¹ czynnoœci 
   prawnej
? b. Prezesa TK Bohdana Zdziennickiego - zagadnienia zwi¹zane z niezawis³oœci¹ 
   sêdziowsk¹
? dyr.dep.Orzecznictwa i Legislacji GIODO - Monikê Krasiñsk¹ zagadnienia zwi¹zane z 
   ochron¹ danych osobowych
? Zdzis³awa Ma³eckiego - bieg³y s¹dowy - rzeczoznawca maj¹tkowy - skuteczna 
  weryfikacja dowodu z opinii bieg³ego z zakresu szacowania nieruchomoœci.

  

Zrzeszenie Prawników Polskich pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady 
Adwokackiej adw.Andrzeja Zwary oraz Prezydenta Miasta Ko³obrzeg Janusza 
Gromka serdecznie zaprasza do udzia³u w III Ogólnopolskiej Konferencji - szkoleniu 
zawodowym w wymiarze 12 punktów w dniach 11 - 13 kwietnia 2013 r. w Hotelu 
Aquarius SPA***** w Ko³obrzegu.

we wspó³pracy z 
Dziekanem Okrêgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie
Dziekanem Okrêgowej Rady Adwokacjkiej w Szczecinie
Dziekanem Okrêgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu
Dziekanem Okrêgowej Rady Adowkackiej w Gdañski
Dziekanem Okrêgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze
pod patronatem Prezydenta Miasta Ko³obrzeg Janusza Gromka 

serdecznie zaprasza do udzia³u w konferencji - szkoleniu zawodowym w 
wymiarze 12 godzin dla adwokatów w dniach 11 - 13 kwietniu 2013 r. 

w Hotelu AQUARIUS SPA***** w Ko³obrzegu.



RAMOWY PROGRAM:

11.04 czwartek
• przyjazd uczestników
• od 15:00 wyk³ady
• kolacja
• impreza w Aquarius DISCO

12.04 piatek
• panele tematyczne
• œniadanie
• wyk³ady
• obiad
• wyk³ady
• uroczysta kolacja + impreza (wystêp artysty, zabawa przy muzyce)

13.04 sobota
• koniec szkolenia
• œniadanie
• wyjazd

 
 

Koszt szkolenia 699 z³ od osoby, obejmuje
- udzia³ w konferencji
- zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (2 noclegi)
- wy¿ywienie
- udzia³ w programie rozrywkowym
- korzystanie z basenu oraz kompleksu saun
 
Dla osób, które chc¹ byæ zakwaterowane w pokoju 1 osobowym obowi¹zuje dop³ata 
w wysokoœci 271 z³.
 
Zg³oszenia i wp³aty nale¿y kierowaæ poczt¹ elektroniczn¹, faksem lub telefoniczne:

 
Biuro ZG ZPP  tel. 661-888-919

Zg³oszenia udzia³u w konferencji 
 oraz faksem 61 85 52 517

W zg³oszeniu prosimy podaæ : imiê nazwisko, przynale¿noœæ do w³aœciwej izby adwokackiej, 
dane preferowanej do zakwaterowania drugiej osoby.

nr konta 
PRO-SAN M. Jagie³ka i M. Wiszniewski sp.j. z siedzib¹ w Ko³obrzegu przy ul. Kasprowicza 24, 
53 1140 1137 0000 2151 7800 1001
wp³ata tytu³em : konferencja zpp

zrzeszenieprawnikow@op.pl

Hotel AQUARIUS SPA*****

Hotel AQUARIUS SPA*****

Hotel AQUARIUS SPA*****
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