
 

 Zaproszenie 

na konferencję naukową 

  

 

Katedra Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz studenckie Koła naukowe  

działające przy Katedrze mają zaszczyt zaprosić  

do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: 

Instytucje prawa prywatnego w służbie prawa publicznego  

– nadużycie czy konieczność? 

Konferencja odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. na  

Wydziale Prawa i Administracji w Olsztynie 

 

     Mamy nadzieję, że Konferencja pt. „Instytucje prawa prywatnego w służbie prawa publicznego – 

nadużycie czy konieczność?" przyczyni się do szerokiej debaty na temat roli instytucji prawa publicznego  

i prawa prywatnego w państwie prawa. Pojawia się pytanie, czy Ulpianowski podział na prawo prywatne  

i prawo publiczne, oparty na kryterium interesu, nadal obowiązuje w klasycznej postaci? A może podział ten 

uległ zatarciu i już obecnie nie istnieje? Gdzie przebiega granica pomiędzy tym, co publiczne a, tym co 

prywatne? Czy ta swoista unifikacja tego podziału może skutkować tym, że organ administracji, w celu 

ochrony swoich interesów, może wykorzystywać dowolnie wybraną instytucję, czy to z domeny prawa 

prywatnego czy publicznego, aby skutecznie dochodzić swoich praw? Czy prawo prywatne nie zaczyna 

pełnić coraz częściej roli swoistej „służby” wobec prawa publicznego. Jeśli natomiast taką rolę pełni, to 

gdzie jest granica, której nie powinno się przekraczać? Powyższe pytania wskazują, że problematyka 

„przenikania się” wzajemnie instytucji prawa prywatnego (w głównej mierze prawa cywilnego) i prawa 

publicznego zasługuje na uwagę i zbadanie. Wyzwaniem dla nauki jest także wskazanie granic tego 

oddziaływania.   

W imieniu organizatorów: 

Prof. zw. dr hab. Maria Królikowska-Olczak 

Prof. UWM Adam Bieranowski 

dr Beata Pachuca-Smulska 



 

Konferencja obejmie cztery obszary tematyczne: 

- Teoria i filozofia prawa 

- Prawo prywatne (prawo cywilne) 

- Prawo publiczne (prawo gospodarcze, prawo finansowe, prawo karno-skarbowe, prawo administracyjne) 

Formy:  

Panele tradycyjne (4-6) – prezentacja referatów i dyskusja.  

Panel doktorancko-studencki.  

Abstrakty i referaty  

Abstrakty referatów winny być złożone najpóźniej do 20 marca 2016 r. Zostaną one poddane ocenie do 

dnia 5 kwietnia 2016 r.  

Referaty zakwalifikowane na konferencję będą musiały być złożone do publikacji do 30 maja 2016r.  

Publikacja:  

Teksty referatów i sprawozdanie z konferencji oraz dyskusji zostaną opublikowane w renomowanych 

czasopismach prawniczych: Państwo i Prawo, Rejent. 

Dla studentów i doktorantów: Kortowski Przegląd Prawniczy. 

Teksty do publikacji autorzy zobowiązani są przygotować, jako teksty naukowe (nie referaty konferencyjne) 

zgodne z wymogami danego czasopisma. 

Uczestnicy:  

Rejestracja internetowa będzie przeprowadzona przez Katedrę Prawa Gospodarczego UWM 

Konto e-mail do realizacji zgłoszeń na konferencję: Konf_KPGwpia@uwm.edu.pl 

Finansowanie:  

Opłata konferencyjna wynosi 120 zł.  

Numer konta i szczegółowe informacje organizacyjne dostępne będą na stronie internetowej konferencji. 

Miejsce: 

Wydział Prawa i Administracji UWM, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn 

Program konferencji zostanie zamieszczony na stronie konferencji po 5 kwietnia 2016 r.  

Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z noclegiem i dojazdem na konferencję. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia referatów, które zostaną wygłoszone w trakcie 

Konferencji oraz przyjęte do publikacji. 

 

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFERENCJI DOSTĘPNE BĘDĄ NA 

STRONIE INTERNETOWEJ KONFERENCJI  

http://wpia.uwm.edu.pl/KonferencjaKPG 

- strona dostępna od 30 stycznia 2016 r.  

 
_______________________________________________ 

 


