
 

 

 
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO  

WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII 
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 
 
 
Katedra Prawa Finansowego ma zaszczyt zaprosić do udziału  
w IV Wrocławskiej Międzynarodowej Konferencji Prawa Finansowego i 
Finansów Publicznych pt. Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój 
gospodarczy, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 roku na 
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego we Wrocławiu w sali 2.0 D. 
 
Celem konferencji będzie podjęcie debaty nad relacjami pomiędzy 
obrotem gospodarczym a unormowaniami prawa finansów 
publicznych. Adresatami konferencji są zatem przedstawiciele nauki i 
praktyki prawa finansów publicznych, ale także przedstawiciele nauki i 
praktyki w zakresie ekonomii. Podjęcie debaty służy wskazaniu 
płaszczyzn badania unormowań zarówno dla ustawodawcy jak 
również dla podmiotów stosujących prawo finansów publicznych  
z punktu widzenia ,,reakcji’’ na dynamikę rozwoju gospodarczego. 
 
Podczas Konferencji będą poruszane następujące zagadnienia: 
• tworzenie i stosowanie prawa dotyczącego budżetu państwa i 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego a rozwój 
gospodarczy 

• tworzenie i stosowanie prawa podatkowego a rozwój gospodarczy 
• tworzenie i stosowanie publicznego prawa bankowego i prawa 

rynku finansowego a rozwój gospodarczy  
 
Organizatorzy Konferencji przewidują wydanie publikacji 
pokonferencyjnej w formie specjalnego wydania „Kwartalnika Prawno-
finansowego”, którego wydawcą jest Uniwersytet Wrocławski. 
 
 
KALENDARZ ORGANIZACYJNY KONFERENCJI 
Termin na zgłoszenie czynnego i biernego udziału w Konferencji upływa w dniu  
1 października 2018 r. Formularz zgłoszeniowy proszę wysłać drogą elektroniczną na adres 
organizatorów Konferencji wskazany w formularzu. 



 

 

Termin nadsyłania abstraktów opracowań upływa w dniu 15 października 2018 r. 
Termin nadsyłania artykułów upływa w dniu 31 października 2018 r. 

 
KOSZT UCZESTNICTWA 
Koszt uczestnictwa (bez noclegu) wynosi 200 zł 
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PATRONAT 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 
Dziekan WPAE 
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 
Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu 
Radca Prawny. Zeszyty Naukowe 
Wolters Kluwer 
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
Kwartalnik Prawno-Finansowy 
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