
II. Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjno-Szkoleniowe Adwokatów  

05-07 kwietnia 2013 r. Sułkowski Conference Resort Boszkowo 

 

5 kwietnia 2013 r. – piątek: 

14:00 – 17:00 – rejestracja uczestników 

17:30 – 20:00 – dr hab. prof. UWr Maciej Szostak - Nauki sądowe w praktyce 

prawniczej,  "rzecz o jakoś(ci) tzw. wiadomości specjalnych". 

20:15 – kolacja bankietowa 

 

6 kwietnia 2013 r. – sobota: 

8:00 – 10:00 – śniadanie 

10:00 – 12:00 – inż. Józef Ślęzak – Opinia w formie operatu szacunkowego – 

wybrane zagadnienia dotyczące użytkowania wieczystego, służebności przesyłu 

i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz zniesienia współwłasności. 

Formułowanie zarzutów do opinii.  

12:00 – 12:30 – przerwa kawowa 

12:30 – 14:30 – dr Marek Kopyściański – Optymalizacja podatkowa 

przedsiębiorców, w tym kancelarii adwokackich. 

14:30-15:30 – obiad 

15:30 – 18:30 – dr hab. prof. UWr Andrzej Śmieja – Odpowiedzialność 

odszkodowawcza ubezpieczycieli z tytułu szkód komunikacyjnych – zakres, 

wykazanie zasadności roszczenia. 

19:00 – kolacja 

 

7 kwietnia 2013 r. – niedziela: 

8:00 – 10:00 – śniadanie 

10:00 – 12:30 – dr hab. prof. UWr Andrzej Śmieja – Wygórowane odsetki umowne. 

12:30-12:45 – pożegnanie uczestników 

do 14:00 – wymeldowanie 

 

Prelegenci: 

I. Dr hab. prof. UWr Andrzej Śmieja – dr hab. nauk prawnych 

(specjalizacja: prawo cywilne, prawo handlowe); profesor nadzwyczajny 

Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Bankowej; wieloletni 

pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor 

licznych publikacji na temat odpowiedzialności cywilnoprawnej. 



II. Dr hab. prof. UWr Maciej Szostak – dr hab. nauk prawnych 

(specjalizacja: kryminologia, kryminalistyka); dr nauk społecznych w 

zakresie filozofii; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego; 

pracownik naukowy Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Autor publikacji (w 

językach: polskim, angielskim, niemieckim, włoskim) w zakresie teorii i 

metodologii nauk penalnych, psychologii sądowej oraz zjawisk patologii 

społecznej (sekty, kulty, nowe ruchy religijne). 

III. Dr Marek Kopyściański – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze 

Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa 

podatkowego, bankowego oraz finansów publicznych. W praktyce zajmuje 

się zagadnieniami: prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych 

oraz prawa bankowego i finansów publicznych.  

IV. inż. Józef Ślęzak – rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy wpisany na 

listę przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Absolwent Politechniki 

Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych m.in. z zakresu wyceny i 

gospodarki nieruchomościami oraz  komputeryzacji bankowości. 

 

 


