
Planowany program Sympozjum Szkoleniowego w Hotelu Astor w 

Jastrzębiej Górze 25-28 maj 2017r. 

 

CZWARTEK 25.05.2017r. 

 

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 

17.30-19.00 – czas wolny -  Gdynia 

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

20.30- przyjazd do Hotelu Astor w Jastrzębiej Górze 

 

19.00-22.00  kolacja  

 

PIĄTEK 26.05.2017r. 

 

7.00 – 15.00 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 : Ochrona dóbr osobistych – zagadnienia praktyczne i orzecznictwo, - SSO w 

Gdańsku Teresa Karczyńska-Szumilas 
 

17.30-17.45  przerwa kawowa  

17.45-19.15 wykład : Ochrona dóbr osobistych – zagadnienia praktyczne i orzecznictwo, - SSO w 

Gdańsku Teresa Karczyńska-Szumilas 
 
20.30-3.00 uroczysta kolacja z dj  

 

SOBOTA 27.05.2017r. 

 

10.00-11.30 wykład : Odpowiedzialność za wykonywanie władzy publicznej 

Węzłowe problemy odpowiedzialności deliktowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle najnowszego 
orzecznictwa; Odpowiedzialność odszkodowawcza za delikt legislacyjny; Skarga na przewlekłość postępowania i 
prawo do „odpowiedniej sumy pieniężnej” z tytułu naruszenia prawa strony do procesu w rozsądnym czasie; 



Odpowiedzialność odszkodowawcza komorników – prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska,, Kierownik Katedry 

Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego 

11.30-11.45 przerwa kawowa  

11.45-13.15 wykład : Węzłowe problemy odpowiedzialności deliktowej jednostek samorządu terytorialnego w 

świetle najnowszego orzecznictwa; Odpowiedzialność odszkodowawcza za delikt legislacyjny; Skarga na 
przewlekłość postępowania i prawo do „odpowiedniej sumy pieniężnej” z tytułu naruszenia prawa strony do 
procesu w rozsądnym czasie; Odpowiedzialność odszkodowawcza komorników – prof. zw. dr hab. Ewa 

Bagińska,, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego 

13.15-15.15 obiad  
 
14.15-15.45 wykład : Umowa o roboty budowlane.  

 

Charakter umowy o roboty budowlane w świetle praktyki orzeczniczej. Odróżnienie od umowy o dzieło (w tym 
zakres zastosowania przepisów o umowie o dzieło) i od umowy o remont budynku lub budowli. 
Obowiązki inwestora (przekazanie terenu budowy, przygotowanie robót) 
Obowiązki wykonawcy (problematyka dokumentacji projektowej) 
Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców. Problematyka zgody. 
Problematyka odbioru. 

Problematyka wynagrodzenia wykonawcy– prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska,, Kierownik Katedry Prawa 

Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego 
 
15.45-16.00  przerwa kawowa  
 
16.00-17.30 wykład : Charakter umowy o roboty budowlane w świetle praktyki orzeczniczej. Odróżnienie od 

umowy o dzieło (w tym zakres zastosowania przepisów o umowie o dzieło) i od umowy o remont budynku lub 
budowli. 
Obowiązki inwestora (przekazanie terenu budowy, przygotowanie robót) 
Obowiązki wykonawcy (problematyka dokumentacji projektowej) 
Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców. Problematyka zgody. 
Problematyka odbioru. 

Problematyka wynagrodzenia wykonawcy– prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska,, Kierownik Katedry Prawa 

Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego 

18.00-21.00 kolacja  

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

 
 

NIEDZIELA 28.05.2017 r. 

10.00-11.30 wykład (bez przerwy kawowej) – „Wybrane zagadnienia prawa i postępowania karnego”- 
Wiceprezes SO w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski 
 
12.00-wyjazd i wykwaterowanie uczestników 

 

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

 


