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Instytut Prawa i Ekonomii wraz z działającym przy Instytucie Kołem Naukowym 

„Prawo&Biznes” zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Prawo - 

sprzymierzeniec czy wróg przedsiębiorcy?”, która odbędzie się dnia 18 maja 2021 roku  

w formie zdalnej na platformie Teams. 

Tematyka konferencji jest w założeniu zdecydowanie interdyscyplinarna, gdyż 

zamiarem organizatorów jest rozważenie statusu przedsiębiorcy w różnych gałęziach prawa. 

Działanie gospodarki i obrót towarowo-pieniężny nie byłyby możliwe bez istnienia prawa. 

Każdy przedsiębiorca jest w swojej działalności w znacznej części determinowany 

obowiązującymi regulacjami prawnymi. Przy tym z problemem uczestnictwa przedsiębiorcy 

w obrocie wiąże się nie tylko stosowanie regulacji cywilnoprawnych. Status przedsiębiorcy  

w nie mniejszym stopniu wyznaczają regulacje prawa administracyjnego, finansowego,  

a także karnego, a przy tym oczywistym punktem wyjścia są normy prawa konstytucyjnego. 

Jednocześnie uwzględniać należy normy prawa unijnego. W ramach tych zagadnień  

w jednakowym stopniu analizie podlega prawo materialne i prawo procesowe. 

Potrzeba takich rozważań uwidacznia się dobitnie właśnie w obecnym czasie, kiedy są 

już pierwsze doświadczenia praktyczne ze stosowania nowych regulacji uchwalonych w 2018 

roku, zwanych „konstytucją dla biznesu”, jak również stosowania nowych przepisów z 2019 

roku zawierających istotne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, wśród których  

w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorców na czoło wysuwa się wprowadzenie na 

powrót do tego kodeksu postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. 

Niebagatelny wpływ na status przedsiębiorców i funkcjonowanie gospodarki wywarło 

uchwalenie w 2020 r. incydentalnych przepisów związanych z epidemią SARS-CoV-2, 

których przykładem są choćby szczególne uregulowania z zakresu prawa 

restrukturyzacyjnego. 

W konferencji będą brali udział Pracownicy naukowi oraz praktycy. Jednocześnie 

informujemy, że planujemy wydanie monografii zawierającej Państwa opracowania 

(oczywiście po uzyskaniu przez nie pozytywnej oceny redaktorów pracy i uzyskaniu 

pozytywnej recenzji niezależnego recenzenta) z datą wydania 2022 rok w Wydawnictwie 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, które znajduje się na liście 

ministerialnej (każdy tekst otrzyma zatem 20 pkt). 

Udział w konferencji jest odpłatny i wynosi 300 zł (udział czynny z referatem  

i publikacją), 200 zł (udział czynny z referatem bez publikacji).  

Planowana długość wystąpienia na konferencji to ok 20 minut. Długość abstraktu 

powinna wynosić 500 - 1000 znaków. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod linkiem: 

https://prawoiekonomia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut-prawa-ekonomii/konferencja-prawo---

sprzymierz  

 

Zaproszenie na Konferencję 

https://prawoiekonomia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut-prawa-ekonomii/konferencja-prawo---sprzymierz
https://prawoiekonomia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut-prawa-ekonomii/konferencja-prawo---sprzymierz


Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

„Prawo – sprzymierzeniec czy wróg przedsiębiorcy?” 

18 maja 2021 r.  
Instytut Prawa i Ekonomii 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Na Państwa zgłoszenia wraz z tematami oczekujemy do dnia 14 kwietnia 2021 r.,  

a na opłaty konferencyjne do 23 kwietnia 2021 r. 

Organizator dopuszcza możliwość rozszerzenia konferencji na dwa dni 18-19 maja – 

w przypadku dużej ilości zgłoszeń, o czym poinformuje na etapie ustalania harmonogramu 

prelekcji. 

Selekcji abstraktów i wyboru referatów do wygłoszenia, jak również wyboru 

referatów do publikacji dokona komisja złożona z organizatorów Konferencji i innych 

pracowników Instytutu Prawa i Ekonomii UKW. Zgłoszenia bez opłaty będą odrzucone. 

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: przedsiębiorca-prawo@gmail.com  

lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego „Prawo&Biznes” UKW  

w social media.  

Rada Naukowa: 

1. dr hab. Radosław Krajewski, prof. uczelni  

2. dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni 

3. dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni 

4. dr hab. Marian Masternak, prof. uczelni 

5. dr hab. Marek Mrówczyński, prof. uczelni 

6. dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka 

7. dr Anna Nowakowska 

8. dr Kamila Piernik-Wierzbowska 

9. dr Adam Bułat 
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1. dr Anita Kubanek – Przewodnicząca 

2. dr Kamila Piernik-Wierzbowska – Zastępca Przewodniczącej 

3. dr hab. Marek Mrówczyński, prof. uczelni 
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5. Koło Naukowe „Prawo&Biznes” 
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