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GOSPODARKA W SYNERGII PRAWA GOSPODARCZEGO, 
FINANSOWEGO I PRAWNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA

Celem projektu pt. „Gospodarka w synergii prawa gospodarczego, finansowego  
i prawnej ochrony środowiska” realizowanego w ramach programu „Doskonała 
nauka” jest zaprezentowanie najnowszych wyników badań z zakresu gospodar-
ki w synergii prawa gospodarczego, finansowego i prawnej ochrony środowiska  
z pięciu krajów (Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry). Powyższy cel zostanie 
osiągnięty poprzez spójne przedsięwzięcia naukowe, na które składać się będą:  
organizacja międzynarodowej konferencji naukowej w której uczestniczyć 
będą krajowi oraz zagraniczni badacze oraz publikacja pokonferencyjna  
podsumowująca rozważania podjęte przez przedstawicieli nauki prawa  
w ramach konferencji naukowej. Publikacja ta stanowić będzie także element  
trwałości korzyści  z projektu.

Podkreślić należy, że wszystkie działania naukowe służą bezpośrednio transferowi  
wiedzy pomiędzy naukowcami prezentującymi swoje wyniki badań naukowych.  
Ponadto publikacja pokonferencyjna będzie miała trwały i długofalowy charakter,  
z uwagi na to, że będzie ona nie tylko prezentować wyniki przeprowadzonych już  
badań, ale także będzie stanowić punkt wyjścia dla podjęcia dalszych badań  
naukowych w przyszłości. 

Numer umowy DNK/SP/465771/2020
Termin realizacji projektu: 1.12.2020 r. - 30.11.2022 r. 

Wartość dofinansowania projektu: 40 000 zł



Contract number: DNK/SP/465771/2020
Deadline of the project: 01/12/2020 - 30/11/2022 

Value of co-funding for the project: PLN 40,000

ECONOMY IN THE SYNERGY OF ECONOMIC, FINANCIAL 
AND ENVIRONMENTAL LAW

The purpose of the project entitled Economy in the Synergy of Economic, Fi-
nancial and Environmental Law implemented under the „Excellent Science” 
program is to present the latest results of research in the field of economy in 
the synergy of economic, financial and environmental law from five countries 
(Poland, Germany, Czech Republic, Slovakia and Hungary). This objective will be 
achieved through coherent scientific projects which will include: the organiza-
tion of an international scientific conference with the participation of local and 
foreign researchers, and a post-conference publication summarizing the consid-
erations taken by the representatives of the legal science as part of the scientific 
conference. This publication will also contribute to the sustainability of the pro-
ject benefits.

It should be emphasized that all scientific activities are directly aimed at the 
transfer of knowledge between the scientists presenting their scientific research 
results. In addition, the post-conference publication will be of permanent and 
long-term character as it will not only present the results of the research already 
carried out, but it will also be a starting point for further scientific research. 



UNIWERSYTET GDAńSKI

20 marca 2020 roku minęło 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego.  
Ta największa uczelnia w regionie pomorskim wywarła i nadal wywiera niepod-
ważalny wpływ na rozwój nowoczesnej Polski, nauki i szkolnictwa wyższego. 
Obecnie, Uniwersytet Gdański wraz z innymi uniwersytetami europejskimi reali-
zuje inicjatywę międzynarodową „European University of the Seas, SEA–EU”, któ-
ra zmierza do: zapewnienia wspólnej zintegrowanej długoterminowej strategii  
w obszarze kształcenia, związanej w miarę możliwości z badaniami i innowacją 
oraz realizacją misji uniwersytetu społecznie zaangażowanego; powołania wspól-
nego europejskiego „kampusu” szkolnictwa wyższego i europejskich zespołów 
tworzenia wiedzy, jak również wymiany dobrych praktyk. Wkład Uniwersytetu 
Gdańskiego w rozwój społeczności międzynarodowej zapewnia również bogata 
oferta dydaktyczna adresowana do studentów, doktorantów oraz słuchaczy stu-
diów podyplomowych z kraju i z zagranicy. W Uniwersytecie Gdańskim pod pa-
tronatem 1.700 pracowników naukowo-dydaktycznych kształci się niemal 26 000 
studentów, a takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, 
fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zali-
czane są do krajowej czołówki. 



UNIVERSITY OF GDAńSK

On 20th March 2020, 50 years passed since the establishment of the University 
of Gdańsk. This largest university in the Pomeranian region has had an indis-
putable influence on the development of modern Poland, science and higher 
education. Currently, the University of Gdańsk, together with other European 
universities, is implementing the international initiative entitled „European Uni-
versity of the Seas, SEA-EU” which aims to: provide a common integrated long-
term strategy in the field of education, related as far as possible with research 
and innovation, and the implementation of the mission of a socially involved uni-
versity; the establishment of a joint European higher education „campus” and 
European knowledge production teams, as well as the exchange of good prac-
tice. The contribution of the University of Gdańsk to the development of the in-
ternational community is also ensured by a rich educational offer addressed to 
students, doctoral students and postgraduate students from Poland and abroad. 
Nearly 26,000 students study at the University of Gdańsk under the patronage of 
1,700 research and teaching staff, and such faculties as Biology, Biotechnology, 
Chemistry, Oceanography, Quantum Physics, Pedagogy, Psychology, Law and 
Economic Sciences are rated among the best in Poland. 



Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który jest jednym  
z najnowocześniejszych kompleksów naukowo-dydaktycznych w kraju, w 2020 r. 
obchodził swoje 50-lecie. W ofercie dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji 
znajduje się dziesięć kierunków, tj. prawo, administracja, kryminologia, podatki  
i doradztwo podatkowe, prawo w administracji i gospodarce, ubezpieczenia, 
telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia, european and international busi-
ness law, european business administration, criminology and criminal justice.  
Absolwenci studiów zdobywają wykształcenie wyższe, które umożliwia im pod-
jęcie pracy we wszystkich zawodach prawniczych oraz administracji rządowej,  
gospodarczej i samorządowej. Działalnością naukową i dydaktyczną zajmują się  
23 jednostki organizacyjne funkcjonujące w strukturze Wydziału Prawa  
i Administracji. Członkowie 18 katedr, 4 zakładów i 1 pracowni podejmują  
inicjatywy naukowe o wymiarze krajowym i międzynarodowym. Każdego roku 
dorobek naukowy Wydziału obejmuje około 800 publikacji i około 300 referatów 
wygłaszanych na konferencjach w kraju i za granicą. Wielu pracowników Wy-
działu łączy działalność naukową z pracą w uznanych krajowych i międzynarodo-
wych gremiach naukowych oraz urzędach publicznych, co pozwala na praktycz-
ne zastosowanie wiedzy we współczesnym obrocie prawnym. Całokształt działań 
podejmowanych przez Władze Wydziału oraz pracowników znajduje przełożenie 
na wysoką pozycję Wydziału w kolejnych ocenach parametrycznych. Wydział 
Prawa i Administracji UG znajduje się na czele rankingów potencjału naukowego. 



The Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk, which is 
one of the most modern research and teaching complexes in the country, in 2020 
celebrated its 50th anniversary. There are ten majors in the teaching offer of the 
Faculty of Law and Administration, i.e. Law, Administration, Criminology, Tax and 
Tax Consultancy, Law in Administration and Economy, Insurance, Telemedicine 
and Health Projects, European and International Business Law, European Busi-
ness Administration, Criminology and Criminal Justice. Graduates obtain higher 
education that allows them to work in all legal professions as well as govern-
ment, economic and local government administration. Within the structure of 
the Faculty of Law and Administration, 23 organizational units carry out research 
and teaching activities. Members of 18 departments, 4 institutes and 1 laboratory 
undertake scientific initiatives on a national and international scale. Each year, 
the scientific achievements of the Faculty include about 800 publications and 
about 300 papers presented at conferences in Poland and abroad. Many employ-
ees of the Faculty combine scientific activity with work in recognized national 
and international scientific bodies and public offices, which allows for practical 
application of the knowledge in modern legal practice. All activities undertaken 
by the Faculty Authorities and the employees translate into the high position 
of the Faculty in subsequent parametric assessments. The Faculty of Law and 
Administration of the University of Gdańsk is at the top of the scientific potential 
rankings. 



KONFERENCJA NAUKOWA
PT. GOSPODARKA W SyNERGII PRAWA GOSPODARCzEGO, 
FINANSOWEGO I PRAWNEJ OCHRONy śRODOWISKA

SCIENTIFIC CONFERENCE
ENTITLED ECONOMy IN THE SyNERGy OF ECONOMIC, 
FINANCIAL AND ENvIRONMENTAL LAW

18 LISTOPADA 2021 R. / 18 NOVEMbER 2021
Panel I/ 1st Panel
Prawo dla biznesu oraz innowacyjnej, efektywnej i bezpiecznej gospodarki
Law for Business and Innovative, Efficient and Safe Economy

Panel II/ 2nd Panel
Finansowanie zrównoważonego rozwoju gospodarki i bezpieczeństwa ekologicznego
Funding of Economic Sustainability and Environmental Security

19 LISTOPADA 2021 R. / 19 NOVEMbER 2021
Panel III/ 3rd Panel
Ochrona środowiska: potrzeby, możliwości, środki oraz ich wsparcie prawne i finansowe
Environmental Protection: needs, opportunities, means and their legal and financial support



INFORMACJE KONTAKTOWE / CONTACT INFORMATION
Komitet Naukowy/ Scientific Committee

Prof. JUDr. Marián vrabko, CSc. (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie – Słowacja/ Comenius University  
in Bratislava - Slovakia) 

Doc. JUDr. Petr Mrkývka, PhD. (Uniwersytet Masaryka – Czechy/ Masaryk University - Czech Republic)
JUDr. Gábor Hulkó, PhD (Széchenyi István University – Węgry/Hungary) 

Dr hab. Ewa Przeszło, prof. Uś  (Uniwersytet śląski w Katowicach – Polska/ University of Silesia in Katowice - 
Poland)

Dr Michał Biliński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Polska/ Jagiellonian University in Kraków - Poland)

Dr Magdalena Jaś-Nowopolska (Uniwersytet w Gießen – Niemcy/ University of Gießen - Germany) 



INFORMACJE KONTAKTOWE / CONTACT INFORMATION
Komitet Organizacyjny/ Organizing Committee
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego/ Chairman of the Organizing Committee

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski / andrzej.powalowski@prawo.ug.edu.pl     
             
Zastępca przewodniczącego komitetu naukowego/ Deputy Chair of the Scientific Committee

Dr Hanna Wolska / hanna.wolska@prawo.ug.edu.pl

Członkowie Komitetu Organizacyjnego/ Members of the Organizing Committee
Dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG / anna.dobaczewska@prawo.ug.edu.pl

Dr hab. Anna Jurkowska-zeidler, prof. UG / anna.jurkowskazeidler@prawo.ug.edu.pl

Dr hab. Maciej Nyka, prof. UG / maciej.nyka@prawo.ug.edu.pl

Mgr Joanna Kiraga / joanna.kiraga@prawo.ug.edu.pl






