
L.p.

Temat konferencji 

naukowej                (tytuł 

cyklu konferencji, jeśli 

występuje)

Temat - wersja 

angielska

dyscyplina przodująca 

(ustawa 2.0)

dyscypliny 

poboczne (wpisać 

jeśli występują)

Opiekun naukowy 

konferencji      

(stopień/tytuł naukowy/imię i 

nazwisko/ e-mail)

Organizator lub 

współorganizator z 

UWr

Współorganizator 

zewnętrzny (wpisać jeśli 

występuje)

Zasięg       (uczelniany, 

środowiskowy, 

regionalny, 

ogólnopolski, 

międzynarodowy)

Data od Data do Miejsce
Formuła             

(na żywo, zdalnie, 

hybrydowo)

Uwagi
link do wydarzenia 

(zaczynający się od https)
opis konferencji (limit znaków - 50)

1. Dyskryminacja w dziejach
Discrimination in 

History
nauki prawne

dr hab. Jacek 

Przygodzki, prof. UWr; 

jacek.przygodzki@uwr.e

du.pl

Instytut Historii Pańtwa 

i Prawa
ogólnopolski 28.09.2023 30.09.2023 Polanica na żywo

Konferencja ma charakter cykliczny, jest XXVII doroczną 

konferencją historyków państwa i prawa. Konferencja 

poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym dyskryminacji 

od czasów starożytnych do współczesności.

2.

V. Edycja Konferencji 

klimatyczno-energetycznej 

ZUAP pt. Aktualne 

problemy transformacji 

energetycznej na Dolnym 

Śląsku

nauki prawne

dr hab. Renata Kusaik-

Winter, prof. UWr; 

renata.kusiak-

winter@uwr.edu.pl

Zakład Ustroju 

Administracji Publicznej, 

Instytut Nauk 

Administracyjnych

ogólnopolski 23.11.2023 23.11.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

zdalnie

Konferencja transformacji klimatyczno-energetycznej 

stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz 

inicjowania i kontynuacji współpracy pomiędzy 

przedstawicielami wiodących ośrodków akademickich, 

biznesu, polityki i administracji publicznej z Polski i 

Dolnego Śląska.

3.

Odpowiedzialnosć za 

klimat. Partycypacja 

młodzieży w 

zrównoważonym rozwoju 

planety Ziemi

Responsibility for the 

climate. Participation of 

young people in the 

sustainable 

development of the 

planet Earth

nauki prawne
nauki o ziemi i 

środowisku

dr hab. Magdalena 

Tabernacka, prof. UWr; 

magdalena.tabernacka

@uwr.edu.pl

Pracownia Mediacji i 

Innych Alternatywnych 

Metod Rozwiązywana 

Sporów w Sferze 

Publicznej; 

Interdyscyplinarne 

Studenckie Koło 

Naukowe ISKRA

Fundacja Przyjaciół 

Młodzieżowego Strajku 

Klimatycznego

międzynarodowy 16.03.2023 19.03.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo

Konferencja dotyczy edukacji klimatycznej a także 

szeroko rozumianej partycypacji ludzi młodych w 

podejmowaniu decyzji politycznych i działań prawnych 

dotyczących reakcji na zmiany klimatu w dobie 

antropocenu.

4.
Mediacje jako instrument 

ochrony prawnej

Mediation as an 

instrument of legal 

protection

nauki prawne

dr hab. Magdalena 

Tabernacka, prof. UWr; 

magdalena.tabernacka

@uwr.edu.pl

Pracownia Mediacji i 

Innych Alternatywnych 

Metod Rozwiązywana 

Sporów w Sferze 

Publicznej; 

Interdyscyplinarne 

Studenckie Koło 

Naukowe ISKRA

Politechnika Opolska; 

Centrum Mediacji przy 

Izbie Adwokackiej we 

Wrocławiu

międzynarodowy 27.10.2023 27.10.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo

Konferencja dotyczy prawnych i faktycznych 

uwarunkowań stosowania mediacji w procedurach 

stosowania prawa jako skutecznego instrumentu 

ochrony prawnej. Poruszone zostaną też aspekty 

uwarunkowań prawnych funkcjonowania zawodu 

mediatora i ochrony tego zawodu.

5.

Administracja publiczna 

wobec nowych 

technologii. W kierunku 

neutralności klimatycznej 

(XIV Krakowsko-

Wrocławskie Spotkania 

Naukowe 

Administratywistów)

nauki prawne

dr hab. Jerzy Korczak 

prof. UWr; 

jerzy.korczak@uwr.edu.

pl

Instytut Nauk 

Administracyjnych

Polskie Stowarzyszenie 

Magazynowania Energii; 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu

ogólnopolski 23.09.2023 24.09.2023 Wrocław na żywo

Cykliczne wydarzenie naukowe odbywające się na 

przemian w Krakowie i Wrocławiu z udziałem 

pracowników i doktorantów INA WPAiE UWr oraz 

Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UJ.

6.

Konferencja dotycząca 

stosowania przepisów 

kodeksu postępowania 

administracyjnego przez 

organy wykonujące 

administrację publiczną

nauki prawne

dr Paweł Majczak; 

pawel.majczak2@uwr.e

du.pl

Naukowe Koło 

Postępowania 

Administracyjnego

ogólnopolski 01.03.2023 01.03.2023 Wrocław zdalnie

Konferencja ma stanowić platformę do wymiany 

doświadczeń oraz poglądów w zakresie stosowania 

przepisów kodeksu postępowania administracyjnego 

przez organy wykonujące administrację publiczną. 

Konferencja będzie adresowana przede wszystkim do 

przedstawicieli środowisk naukowych z całej Polski, 

praktyków stosujących przepisy kodeksu postępowania 

administracyjnego, doktorantów, studentów.
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7.

Konferencja dotycząca 

gwarancji wykonania 

obowiązków 

administracyjnoprawnych

nauki prawne

dr Paweł Majczak; 

pawel.majczak2@uwr.e

du.pl

Naukowe Koło 

Postępowania 

Administracyjnego

ogólnopolski 01.04.2023 01.04.2023 Wrocław zdalnie

Konferencja ma stanowić platformę do wymiany 

doświadczeń oraz poglądów w zakresie gwarancji i 

sposobów na doprowadzenie do wykonania obowiązków 

administracyjnoprawnych. Będzie adresowana przede 

wszystkim do przedstawicieli środowisk naukowych z 

całej Polski, praktyków, doktorantów, studentów. Ze 

względu na przenikanie się administracyjnego 

postępowania egzekucyjnego z sądowym 

postępowaniem egzekucyjnym, będziemy liczyć na 

obecność nie tylko administratywistów, ale również 

cywilistów.

8.

II Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa 

"Współczesne wyzwania 

prawa geologicznego i 

górniczego"

Contemporary 

challenges of geological 

and mining law

nauki prawne

nauki o ziemi i 

środowisku; 

inżynieria 

środowiska, 

górnictwo i 

energetyka

dr Witold Małecki; 

witold.malecki@uwr.ed

u.pl

Instytut Nauk 

Geologicznych; 

Studenckie Koło 

Naukowe Prawa 

Górniczego

Kancelaria Prawnicza 

"AMADEUS"; Fundacja 

"Instytut Prawa 

Geologicznego i 

Górniczego"

ogólnopolski 20.10.2023 20.10.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

hybrydowo

Konferencja będzie poświęcona analizie teoretycznych i 

praktycznych aspektów tworzenia i stosowania 

unormowań z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

9.

V Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa pt. 

Zabezpieczenie 

emerytalne

Old-Age Security ekonomia i finanse nauki prawne

dr Mariusz Dybał; 

mariusz.dybal@uwr.edu

.pl

Instytut Nauk 

Ekonomicznych
ogólnopolski 09.11.2023 10.11.2023 Wrocław hybrydowo

www.zabezpieczenieemeryt

alne.pl

Celem konferencji naukowej pod tytułem Zabezpieczenie 

emerytalne jest rozwój nauki, nawiązanie kontaktów, 

wymiana poglądów między przedstawicielami zarówno 

środowiska naukowego jak i praktyki zawodowej w 

zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia 

emerytalnego.

10.

Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa 

Zdrowie i Style Życia – 

Wrocław 2023

Wroclaw Annual 

International 

Conference on Health 

and Lifestyle (WAICHL-

2023)

ekonomia i finanse

nauki o zdrowiu; 

nauki prawne; 

nauki 

socjologiczne; 

nauki teologiczne

dr hab. Katarzyna 

Szalonka, prof. UWr; 

katarzyna.szalonka@uw

r.edu.pl

Instytut Nauk 

Ekonomicznych
Urząd Statystyczny międzynarodowy 25.05.2023 26.06.2023 Wrocław hybrydowo www.wichl.uni.wroc.pl

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz 

wymiana poglądów na temat ekonomicznych, 

społecznych i zdrowotnych wyzwań w nowej sytuacji 

geopolitycznej. Ponadto, założeniem organizatorów jest 

aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, 

władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli 

świata biznesu na rzecz promowania zdrowego i 

odpowiedzialnego stylu życia.

11.

Konferencja Naukowa 

Wyzwania ekonomiczno-

społeczne w obliczu 

kryzysów. Kryzys 

energetyczny

Economic and social 

challenges in the face of 

crises. Energy crisis

ekonomia i finanse nauki prawne

dr Mirosław Struś; 

miroslaw.strus@uwr.ed

u.pl dr Anna 

Bartkowiak; 

anna.bartkowiak@uwr.

edu.pl dr Katarzyna 

Witczyńska; 

katarzyna.witczynska@

uwr.edu.pl

Instytut Nauk 

Ekonomicznych
ogólnopolski 02.06.2023 02.06.2023 Wrocław hybrydowo

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat 

wyzwań ekonomiczno-społecznych w sytuacji kryzysów 

geopolitycznych. Ponadto, założeniem organizatorów 

jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego.

12.

XX Międzynarodowa 

Studencka Konferencja 

Naukowa "Ekonomia i 

nauki społeczne wobec 

kryzysów XXI wieku"

XX International 

Student Scientific 

Conference "Economics 

and Social Sciences 

Over the 21st Century’s 

Crises"

ekonomia i finanse

nauki 

socjologiczne; 

nauki o polityce i 

administracji; nauki 

prawne; filozofia; 

psychologia; 

geografia społeczno-

ekonomiczna i 

gospodarka 

przestrzenna

dr Magdalena Homa; 

magdalena.homa@uwr.

edu.pl

Instytut Nauk 

Ekonomicznych; 

Naukowe Koło 

Ekonomistów; Centrum 

Studiów Niemieckich i 

Europejskich im. W. 

Brandta; Instytut 

Socjologii

międzynarodowy 13.03.2023 17.03.2023 Wrocław hybrydowo

https://fb.me/e/2sbSXnAo

O 

https://fb.me/e/2kDlhmO5

Q

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianym 

kryzysom w XXI w. Kryzysy oraz tematy pokrewne będą 

przedstawione w perspektywie młodych badaczy i 

badaczek, którzy na bieżąco przyglądają się zmianom 

zachodzącym na świecie. Konferencja ma charakter 

interdyscyplinarny.

http://www.zabezpieczenieemerytalne.pl/
http://www.zabezpieczenieemerytalne.pl/
http://www.wichl.uni.wroc.pl/
https://fb.me/e/2sbSXnAoO
https://fb.me/e/2sbSXnAoO
https://fb.me/e/2sbSXnAoO
https://fb.me/e/2sbSXnAoO


13.

Ochrona i bezpieczeństwo 

uczestników rynku usług 

finansowych w sytuacji 

kryzysowej (COVID-19)

Protection and Security 

of Financial Services 

Market Participants in a 

Crisis (COVID-19)

ekonomia i finanse
nauki ekonomiczne; 

nauki prawne

dr hab. Iwona Dorota 

Czechowska, prof. UŁ; 

iwona.czechowska@eks

oc.uni.lodz.pl dr hab. 

Edyta Rutkowska-

Tomaszewska, prof. 

UWr; edyta.rutkowska-

tomaszewska@uwr.edu.

pl

Instytut Nauk 

Ekonomicznych

Katedra Bankowości 

Centralnej i 

Pośrednictwa 

Finansowego Wydziału 

Ekonomiczno-

Socjologiczny 

Uniwersytetu 

Łódzkiego; Instytut 

Ekspertyz 

Ekonomicznych i 

Finansowych w Łodzi

międzynarodowy 24.03.2023 24.03.2023 Łódź/Wrocław zdalnie
www.kbcipf.uni.lodz.pl/en/

7th-scientific-conference

Główny cel Konferencji to wymiana poglądów i 

doświadczeń związanych z problematyką ochrony i 

bezpieczeństwa uczestników rynku usług finansowych, 

zwłaszcza konsumentów. W ramach Konferencji 

przedmiotem rozważań będzie bezpieczeństwo 

finansowe m.in. w reakcji na szoki zewnętrzne, takie jak 

zagrożenie pandemią COVID-19 czy działania wojenne w 

Ukrainie, a także kwestie bezpieczeństwa w obliczu 

zagrożeń spowodowanych wysoką inflacją i stopami 

procentowymi. Organizatorzy Konferencji zakładają 

wymianę poglądów w ramach dyskusji, opinii i 

rezultatów badań, dotyczących stanu dzisiejszego i 

perspektyw ochrony oraz bezpieczeństwa uczestników 

rynku finansowego.

14.

Finanse osobiste i 

podmiotów gospodarczych 

w sytuacjach kryzysowych

Personal finances and 

business entities in 

crisis situations

ekonomia i finanse
nauki ekonomiczne; 

nauki prawne

dr hab. Edyta 

Rutkowska-

Tomaszewska, prof. 

UWr.; edyta.rutkowska-

tomaszewska@uwr.edu.

pl dr Marta 

Stanisławska; 

marta.stanislawska@uw

r.edu.pl

Instytut Nauk 

Ekonomicznych
Koło Naukowe REK-FIN międzynarodowy 23.10.2023 24.10.2023 Wrocław hybrydowo

Celem konferencji jest wymiana poglądów z zakresu 

finansów w warunkach kryzysowych. Ponadto integracja 

środowiska akademickiego i przedstawicieli praktyki.

15.

Minimalny globalny 

podatek korporacyjny w 

Unii Europejskiej – 

konsekwencje wdrożenia 

Filaru II OECD

Global Minimum Tax in 

the European Union
ekonomia i finanse nauki prawne

dr hab. Rafał Lipniewicz; 

rafal.lipniewicz@uwr.ed

u.pl

Ośrodek Badań i 

Dokumentacji Unii 

Europejskiej; Naukowe 

Koło Opodatkowania 

Biznesu

ogólnopolski 16.06.2023 16.06.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

hybrydowo

Celem konferencji jest prezentacja głównych założeń 

dyrektywy w sprawie zapewnienia globalnego 

minimalnego poziomu opodatkowania 

międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych 

grup krajowych w Unii Europejskiej i ocena 

potencjalnych konsekwencji ekonomicznych i prawnych 

jej wdrożenia.

16.

Rola związków 

zawodowych w stosowaniu 

i tworzeniu prawa pracy 

(konferencja z cyklu 

"Prawo pracy. Doctrina et 

usu")

The role of trade unions 

in the application and 

creation of labour law 

(conference in the 

series "Labour Law. 

Doctrina et usu")

nauki prawne

dr hab. Artur Tomanek, 

prof. UWr; 

artur.tomanek@uwr.ed

u.pl dr Ariel 

Przybyłowicz; 

ariel.przybylowicz2@uw

r.edu.pl 

Zakład Prawa Pracy, 

Instytut Prawa 

Cywilnego

Okręgowa Inspekcja 

Pracy we Wrocławiu; 

Okręgowa Izba Radców 

Prawnych we 

Wrocławiu

ogólnopolski 02.06.2023 02.06.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo Rola związków zawodowych.

17.

Problemy praktyki i teorii 

na tle regulacji prawnych 

ubezpieczeń społecznych 

związanych z ochroną 

ryzyka macierzyństwa

Problems of practice 

and theory against the 

background of legal 

regulations of social 

insurance related to 

maternity risk 

protection

nauki prawne

dr hab. Jacek Borowicz; 

jacek.borowicz@uwr.ed

u.pl dr hab. Karolina 

Stopka; 

karolina.stopka@uwr.ed

u.pl dr Ariel 

Przybyłowicz; 

ariel.przybylowicz2@uw

r.edu.pl

Zakład Prawa Pracy, 

Instytut Prawa 

Cywilnego

Sąd Apelacyjny we 

Wrocławiu
ogólnopolski 24.11.2023 24.11.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo Dotyczy tematyki prawa ubezpieczeń społecznych.

18.

Państwowa Inspekcja 

Pracy jako gwarant ładu 

społecznego

The State Labour 

Inspectorate as a 

guarantor of social 

order

nauki prawne

dr hab. Artur Tomanek, 

prof. UWr; 

artur.tomanek@uwr.ed

u.pl

Zakład Prawa Pracy, 

Instytut Prawa 

Cywilnego

Ośrodek Szkolenia 

Państwowej Inspekcji 

Pracy im. Profesora Jana 

Rosnera

ogólnopolski 06.10.2023 06.10.2023

Ośrodek 

Szkolenia 

Państwowej 

Inspekcji Pracy, 

Wrocław ul. 

Kopernika 5

na żywo

19.

Zakładanie spółek on-line 

inne zdalne procedury w 

prawie spółek - 

teraźniejszość i przyszłość

Online formation of 

companies and other 

remote procedures in 

company law - present 

and future

nauki prawne

dr hab. Marek Leśniak, 

prof. UWr; 

marek.lesniak@uwr.edu

.pl

Zakład Prawa 

Gospodarczego i 

Handlowego, Instytut 

Prawa Cywilnego

Izba Notarialna we 

Wrocławiu; Krajowa 

Rada Notarialna; 

Fundacja na Rzecz 

Bezpiecznego Obrotu 

Prawnego; 

Bundesnotarkammer

miedzynarodowy

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo Zmiana liczby działań notarialnych w prawie spółek.

20.

Rewolucje i 

kontrrewolucje w dziejach 

myśli politycznej i prawnej

nauki prawne
nauki polityczne; 

filozofia

prof. dr hab. Mirosław 

Sadowski; 

miroslaw.sadowski@uw

r.edu.pl

Koło Naukowe Doktryn 

Politycznych i Prawnych
ogólnopolski 21.04.2023 22.04.2023 Wrocław na żywo

Badania z zakresu idei związanych z tematem 

konferencji.

jesień 2023

http://www.kbcipf.uni.lodz.pl/en/7th-scientific-conference
http://www.kbcipf.uni.lodz.pl/en/7th-scientific-conference


21.
Prawo — Religia — 

Polityka
nauki prawne

nauki polityczne; 

filozofia

prof. dr hab. Mirosław 

Sadowski; 

miroslaw.sadowski@uw

r.edu.pl

Koło Naukowe Doktryn 

Politycznych i Prawnych
ogólnopolski 01.05.2023 01.05.2023 Wrocław na żywo

Wykazywanie związków zachodzących pomiędzy 

prawem, religią i polityką.

22. Orient Daleki i Bliski nauki prawne
nauki polityczne; 

filozofia

prof. dr hab. Mirosław 

Sadowski; 

miroslaw.sadowski@uw

r.edu.pl

Koło Naukowe Doktryn 

Politycznych i Prawnych
ogólnopolski 01.12.2023 01.12.2023 Wrocław na żywo

Kontynuacja badań poświęconych problematyce 

orientalnej.

23.

Autorytarny proces karny. 

Rzetelność procesu 

karnego w państwie 

niepraworządnym 

(konferencja z cyklu 

"Wrocławskie Seminaria 

Karnoprocesowe")

The authoritarian 

criminal process. 

Fairness of criminal trial 

in a lawless state

nauki prawne

prof. dr hab. Jerzy 

Skorupka; 

jerzy.skorupka@uwr.ed

u.pl

Katedra Postępowania 

Karnego
ogólnopolski 17.04.2023 17.04.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo

konferencja 

odbędzie się w 

języku polskim

Kwestie pozycji sądu, prokuratora i oskarżonego.

24.

Wizerunek procesu 

karnego w mediach i w 

przestrzeni publicznej

The criminal 

proceedings' image in 

the media and in the 

public eye

nauki prawne

prof. dr hab. Jerzy 

Skorupka; 

jerzy.skorupka@uwr.ed

u.pl

Katedra Postępowania 

Karnego
uczelniany 24.03.2023 26.03.2023 Karpacz na żywo

konferencja 

odbędzie się w 

języku polskim

Wizerunek procesu karnego w mediach.

25.

III Podatkowa Konferencja 

Naukowa "Handel 

międzynarodowy – 

aspekty celne i 

podatkowe"

nauki prawne

dr hab. Katarzyna 

Kopyściańska, prof. 

UWr; 

katarzyna.kopyscianska

@uwr.edu.pl

Katedra Prawa 

Finansowego
Ernst & Young ogólnopolski 26.05.2023 26.05.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo / 

zdalnie

Skomplikowane lokalne przepisy, ewoluujące modele 

biznesowe i różnorodne obowiązki nakładane na 

przedsiębiorców zwiększają ryzyko wystąpienia po ich 

stronie kosztów obniżających efektywność realizowanych 

transakcji gospodarczych. Dlatego też Konferencja ma 

służyć prezentacji podstawowych regulacji podatkowych 

i celnych jak i podjęciu debaty w przedmiocie oceny tych 

regulacji oraz przedstawieniu wniosków.

26.

IV Podatkowa Konferencja 

Naukowa "Podatki, opłaty 

oraz niepodatkowe 

należności budżetowe a 

struktura dochodów 

jednostek samorządu 

terytorialnego"

nauki prawne

dr hab. Katarzyna 

Kopyściańska, prof. 

UWr; 

katarzyna.kopyscianska

@uwr.edu.pl

Katedra Prawa 

Finansowego

Wojewódzki Sąd 

Administracyjny we 

Wrocławiu; 

Stowarzyszenie 

"Aureus"; Krajowa Izba 

Doradców Podatkowych

ogólnopolski 01.12.2023 01.12.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo / 

zdalnie

Podstawowym celem konferencji będzie przede 

wszystkim podjęcie debaty w przedmiocie podatków, 

opłat i poza podatkowych należności budżetowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem aspektu struktury 

dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 

kontekście ostatnich zmian regulacji prawnych oraz 

przedstawienie wniosków. Prelegentami konferencji 

będą przedstawiciele nauki, sędziowie, praktycy oraz 

pracownicy samorządów.

27.

Funkcje prawa karnego w 

demokratycznym państwie 

prawnym

Functions of criminal 

law in a democratic 

legal state

nauki prawne

prof. dr hab. Jacek 

Giezek; 

jacek.giezek@uwr.edu.p

l

Katedra Prawa Karnego 

Materialnego
ogólnopolski 17.11.2023 17.11.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

Konferencja o zasięgu ogólnopolskim.

28.
Wyzwania kurateli 

sądowej w XXI wieku

Challenges of court 

guardianship in 21 st 

century

nauki prawne

dr hab. Adam 

Kwieciński, prof. UWr; 

adam.kwiecinski@uwr.e

du.pl

Katedra Prawa Karnego 

Wykonawczego

Krajowa Rada 

Kuratorów
międzynarodowy 22.09.2023 22.09.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo

Tematem konferencji będą najnowsze zmiany ustrojowe 

dotyczące służby kuratorskiej oraz bieżące problemy 

związane z funkcjonowaniem tej formacji.

29.
Zmiany w prawie karnym 

wykonawczym

Changes in the 

executive criminal law
nauki prawne

dr hab. Adam 

Kwieciński, prof. UWr; 

adam.kwiecinski@uwr.e

du.pl

Katedra Prawa Karnego 

Wykonawczego

Okręgowa Rada 

Adwokacka we 

Wrocławiu

ogólnopolski 15.05.2023 15.05.2023

Okręgowa Rada 

Adwokacka we 

Wrocławiu; 

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo

Przewodnim tematem konferencji będą zmiany w prawie 

karnym wykonawczym wchodzące w życie w roku 2023 r. 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele praktyki 

oraz teorii prawa karnego wykonawczego.

30.

Wybrane problemy 

funkcjonowania systemu 

dozoru elektronicznego w 

Polsce

Selected problems of 

functioning of the 

electronic monitoring 

system in Poland

nauki prawne

dr hab. Adam 

Kwieciński, prof. UWr; 

adam.kwiecinski@uwr.e

du.pl

Katedra Prawa Karnego 

Wykonawczego
ogólnopolski 15.11.2023 15.11.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo

Celem konferencji jest analiza instytucji systemu dozoru 

elektronicznego w perspektywie kształtowania się tej 

instytucji w ostatnich latach.



31.

International Conference 

Generations for Future 

Generation

nauki prawne

dr Olga Hałub-

Kowalczyk; 

olga.halub@uwr.edu.pl

Katedra Prawa 

Konstytucyjnego

Wydział Prawa 

Uniwersytetu Inżynierii i 

Zarządzania w Kalkucie 

(University of 

Engineering & 

Management in 

Kolkata)

międzynarodowy 17.01.2023 18.01.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

zdalnie

32.
Administracja w chmurze – 

zagadnienia praktyczne
nauki prawne

prof. dr hab. Mariusz 

Jabłoński; 

mariusz.jablonski@uwr.

edu.pl

Katedra Prawa 

Konstytucyjnego
ogólnopolski 26.06.2023 26.06.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

hybrydowo

33.

Dostęp do informacji 

publicznej i jawny rejestr 

umów zawartych przez 

jednostki sektora finansów 

publicznych – aktualne 

wyzwania

nauki prawne

prof. dr hab. Mariusz 

Jabłoński; 

mariusz.jablonski@uwr.

edu.pl

Katedra Prawa 

Konstytucyjnego
ogólnopolski 06.09.2023 06.09.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

hybrydowo

34.

Transfery danych 

osobowych - wymogi 

prawne i praktyczne 

aspekty przekazywania 

danych do państw trzecich 

i organizacji 

międzynarodowych

nauki prawne

prof. dr hab. Mariusz 

Jabłoński; 

mariusz.jablonski@uwr.

edu.pl

Katedra Prawa 

Konstytucyjnego
ogólnopolski 10.11.2023 10.11.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

hybrydowo

35.

Problemy z implementacją 

prawa UE w Republice 

Czeskiej i w Polsce

Problems of EU law 

implementation in the 

Czech Republic and 

Poland

nauki prawne

dr Justyna Bazylińska-

Nagler; 

justyna.bazylinska-

nagler@uwr.edu.pl

Katedra Prawa 

Międzynarodowego i 

Europejskiego

Wydział Prawa 

Uniwersytetu Karola w 

Pradze

międzynarodowy 03.02.2023 03.02.2023 Praga hybrydowo

Konferencja naukowa przygotowana przez zespoły 

Katedr Prawa Międzynarodowego i Europejskiego WPAiE 

UWr i Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. 

Wymiana myśli naukowej zwieńczona zostanie wspólną 

publikacją (WRLAE).

36.
European Law and Cultural 

Diversity

European Law and 

Cultural Diversity
nauki prawne

dr Michał Paździora; 

michal.pazdziora@uwr.

edu.pl dr Michał 

Stępień; 

michal.stepien@uwr.ed

u.pl

Centrum Edukacji 

Prawniczej i Teorii 

Społecznej; Katedra 

Prawa 

Międzynarodowego i 

Europejskiego

FernUniversität in 

Hagen
międzynarodowy 22.11.2023 24.11.2023 Wrocław hybrydowo

konferencja 

odbędzie się w 

języku angielskim

Konferencja na temat różnorodności prawno-kulturowej.

37.

Z zagadnień teorii i filozofii 

prawa. Autonomia prawa, 

teorii i praktyki prawniczej

nauki prawne

prof. dr hab. Andrzej 

Bator; 

andrzej.bator@uwr.edu

.pl

Katedra Teorii i Filozofii 

Prawa
ogólnopolski 25.09.2023 27.09.2023 Karpacz na żywo Cykliczna konferencja organizowana przez KTiFP.

38.

The Judge’s Freedom of 

Expression: Challenging 

Issues and Areas

nauki prawne

dr hab. Przemysław 

Kaczmarek, prof. UWr; 

przemyslaw.kaczmarek

@uwr.edu.pl

Katedra Teorii i Filozofii 

Prawa

Department of 

Philosophy of Law and 

Sociology of Law Ankara 

University

międzynarodowy 19.09.2023 19.09.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

zdalnie / 

hybrydowo

Konferencja dotyczy badań nad wolnością ekspresji 

sędziego.

39.

Informatyzacja 

postępowania 

egzekucyjnego

Computerization of 

enforcement 

proceedings

nauki prawne

nauki społeczne; 

prawo cywilne 

procesowe

prof. dr hab. Jacek 

Gołaczyński; 

jacek.golaczynski@uwr.

edu.pl

Centrum Badań 

Problemów Prawnych i 

Ekonomicznych 

Komunikacji 

Elektronicznej

 Izba Komornicza we 

Wrocławiu
ogólnopolski 16.03.2023 17.03.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo

Konferencja ma dotyczyć aktualnych regulacji zawartych 

w k.p.c. i w ustawie o komornikach sądowych 

dotyczących egzekucji za pomocą systemu 

teleinformatycznego, czyli składania pism i wniosków 

elektronicznie, doręczeń elektronicznych, 

elektronicznych tytułów egzekucyjnych, elektronicznej 

licytacji i zajęcia rachunku bankowego. Konferencja 

będzie wzbogacona o warsztaty dotyczące systemu 

informatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

40. Legal-Tech Legal-Tech nauki prawne nauki społeczne

prof. dr hab. Jacek 

Gołaczyński; 

jacek.golaczynski@uwr.

edu.pl

Centrum Badań 

Problemów Prawnych i 

Ekonomicznych 

Komunikacji 

Elektronicznej

Asseco Poland SA; OIRP 

we Wrocławiu
ogólnopolski 25.05.2023 26.05.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo

Konferencja dotyczy informatycznych narzędzi w pracy 

współczesnego prawnika, czyli dotyczy systemów 

informatycznych sądownictwa i wspomagających pracę 

prawnika systemów informacji prawnej. Konferencja 

będzie połączona z praktycznymi warsztatami 

dotyczącymi Krajowego rejestru zadłużonych, 

Elektronicznej Księgi Wieczystej, Portalu Informacyjnego, 

Lex, Legalis.



41. Akt o usługach cyfrowych Digital Services Act nauki prawne
nauki społeczne; 

prawo prywatne

prof. dr hab. Jacek 

Gołaczyński; 

jacek.golaczynski@uwr.

edu.pl

Centrum Badań 

Problemów Prawnych i 

Ekonomicznych 

Komunikacji 

Elektronicznej

Kancelaria Traple, 

Konarski Podrecki; 

Dotlaw

międzynarodowy 20.10.2023 20.10.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo

Konferencja ma przybliżać tematykę nowej regulacji 

unijnej o świadczeniu usług przez platformy internetowe. 

Ma znaczenie dla handlu elektronicznego oraz poziomu 

ochrony usługodawców i pośredników w świadczeniu 

takich usług oraz konsumentów.

42.

Europeizacja prawa na 

przykładzie prawa 

polskiego, niemieckiego i 

czeskiego / 

Europäisierungstendenzen 

in den nationalen 

Rechtsordnungen am 

Beispiel von Polen, 

Deutschland und 

Tschechien

Europeanization of law 

on the example of 

Polish, German and 

Czech law

nauki prawne

dr Agnieszka Malicka; 

agnieszka.malicka@uwr

.edu.pl

Pracownia Nauczania 

Prawa w Językach 

Obych; Szkoła Prawa 

Niemieckiego

Wydział Prawa 

Uniwersytetu w 

Ratyzbonie; Wydział 

Prawa Uniwersytetu 

Karola w Pradze 

międzynarodowy 18.05.2023 21.05.2023

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Ekonomii

na żywo www.prawo.uni.wroc.pl
Seminarium doktorantów dotyczące prawa 

europejskiego i krajowego.

http://www.prawo.uni.wroc.pl/

