
Dr Filip Balcerzak – doktor nauk prawnych, LL.M., absolwent UAM i Uniwersytetu w 

Ottawie; adwokat w Polsce i w Hiszpanii. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie 

inwestycyjnym, arbitrażu i prawach człowieka. Obecnie realizuje na Wydziale Prawa i 

Administracji UAM projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. 

„Międzynarodowe prawo inwestycyjne wobec wyzwań w sektorze energetyki odnawialnej”. 

Autor licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym z zakresu 

międzynarodowego arbitrażu. Reprezentuje strony przed międzynarodowymi trybunałami 

arbitrażowymi (m.in. arbitraże ad hoc z miejscem postępowania w Nowym Jorku oraz 

Londynie). Jest także arbitrem – m.in. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej 

oraz Sądu Arbitrażowego Lewiatan w Polsce, Shenzhen Court of International Arbitration w 

Chinach oraz w Energy Disputes Arbitration Center w Turcji. Znajduje się na liście osób 

rekomendowanych przez Unię Europejską do pełnienia funkcji arbitra oraz eksperta w zakresie 

handlu i zrównoważonego rozwoju („Candidate Suitable for Appointment as Arbitrator and 

TSD (Trade and Sustainable Development) Expert”) w umowach międzynarodowych 

zawieranych przez Unię Europejską.  

 

 

Wojciech Dajczak – profesor nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, 

Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego WPiA UAM w Poznaniu. Zakres jego 

zainteresowań́ naukowych obejmuje: prawo rzymskie, historię prawa prywatnego, 

porównawcze prawo prywatne (zobowiązania umowne, prawo rzeczowe i zagadnienia części 

ogólnej) oraz wpływ matematyki na prawo. Jego znajomość́ prawa w działaniu wynika z tego, 

że był sędzią̨, radcą prawnym, a obecnie jest członkiem organów nadzoru korporacyjnego. 

Ponadto, jest członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki.  

Od kilkunastu lat prowadzi wykłady z łacińskiej terminologii prawniczej i retoryki. 

 
Mariusz Zelek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego 

i Ubezpieczeniowego WPiA UAM w Poznaniu. Adwokat, arbiter Sądu Polubownego ds. 

Domen Internetowych przy PIIT, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, członek 

Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA, przewodniczący Komisji Nowych Technologii i 

Informatyzacji przy ORA w Poznaniu, z-ca przewodniczącego Komisji Doskonalenia 

Zawodowego przy ORA w Poznaniu, członek Komisji Szkolenia Aplikantów przy ORA w 

Poznaniu, laureat konkursu Rising Stars, stypendysta MNiSW dla wybitnych młodych 

naukowców. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach na najlepszą rozprawę doktorską i 

książkę specjalistyczną; prelegent na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach 

naukowych; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prowadzi szkolenia dla aplikantów 

adwokackich, adwokatów, rzeczników patentowych, radców prawnych i przedsiębiorców. W 

swojej praktyce zajmuje się m.in. opracowywaniem i negocjacją umów oraz reprezentowaniem 

klientów w sporach gospodarczych.  

 

 

Piotr F. Zwierzykowski – doktor nauk prawnych, LL.M., adiunkt w Zakładzie Teorii i 

Filozofii Prawa WPiA, absolwent UAM i Uniwersytetu Paryż I Panteon-Sorbona. Kierownik 

niestacjonarnych studiów prawniczych, członek Rady ds. kształcenia Szkoły Nauk 

Społecznych UAM i Rady naukowej dyscypliny „nauki prawne”. Były doradca Rzecznika 

Praw Obywatelskich ds. reformy procesu stanowienia prawa i asystent sędzi S. Wronkowskiej-

Jaśkiewicz w Trybunale Konstytucyjnym, obecnie analityk w Biurze Służby Prawnej TK. 

Medalista UAM, stypendysta Fundacji Crescendum-Est Polonia, Fundacji Rodziny Kulczyków 

oraz Rządu Francuskiego i Ministra Nauki Republiki Francuskiej; członek Międzynarodowego 



Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Polskiego Towarzystwa Legislacji, 

Polskiego Towarzystwa Semiotycznego oraz Collegium Invisibile. Specjalizuje się w teorii i 

filozofii prawa, legislacji oraz prawie konstytucyjnym; jest autorem kilkunastu publikacji w 

języku polskim, francuskim i angielskim. Prowadzi liczne wykłady i ćwiczenia (m.in. z 

redagowania tekstów prawnych czy języka legislacji i orzecznictwa), seminaria dyplomowe; 

opiekuje się również studentami MISHiS. 

 
 

 


