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PROJEKT

Polsko-Czeskie
Forum Akademickie: 
Efektywny Model Transgranicznej
Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

Uniwersytet Gdański. Wydział Prawa i Administracji
PARTNER CZESKI: Uniwersytet Masaryka

Termin realizacji projektu:

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży akademickiej w obszarze polsko-czeskiej 
transgranicznej współpracy biznesowej i partnerskiej. W ramach dwóch międzynarodowych 
Seminariów naukowych i praktycznych polska i czeska młodzież akademicka pozna prawne i 
ekonomiczne ramy transgranicznej współpracy biznesowej na polskim i czeskim rynku: 
regulacje na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady 
funkcjonowania i opodatkowania rynku. W ramach projektu uruchomiony zostanie specjalny 
kurs E-learningu oraz polsko-czeskie forum dyskusyjne, na którym młodzież akademicka 
będzie mogła wymieniać pomiędzy sobą zdobytą wiedzę i doświadczenia oraz budować 
trwałe partnerstwa i modelowe rozwiązania w kontekście wykorzystania potencjału funkc-
jonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Projekt ma także stanowić impuls do powstania i utrzymania trwałych relacji akademickich 
pomiędzy dwoma Uniwersytetami – Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Masaryka 
w Brnie - oraz kontynuacji wspólnych działań w obszarze polsko-czeskiej współpracy 
młodzieży akademickiej na przyszłość.

01.09.2019 r. - 31.12.2019 r.



PROJEKT

Polsko – české
akademické fórum:
Efektivní model přeshraniční

podnikatelské spolupráce a partnerství

Gdaňská Univerzita. Fakulta Práva a Správy
Masarykova Univerzita, Právnická Fakulta

Termín realizace projektu:

Veřejný projekt spolufinancovaný Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky v soutěži 
„Polsko – české fórum 2019“

Účelem projektu je aktivizace vysokoškolské mládeže v  oblasti polsko-české přeshraniční 
podnikatelské spolupráce a partnerství. V rámci dvou mezinárodních vědeckých a praktických 
seminářů polská a česká vysokoškolská mládež se seznámí s právními a ekonomickými rámci 
přeshraniční podnikatelské spolupráce na trhu v Polsku a České republice: regulace spojené se 
vznikem a realizací podnikatelské činnosti, jakož i principů fungování a zdanění trhu. 
V rámci projektu zahájí činnost speciální e-learningový kurz a polsko – české diskusní fórum, v 
jehož rámci si akademická mládež bude moci mezi sebou vyměňovat získané znalosti 
a poznatky, jakož i vytvářet trvalé partnerství a modelová řešení v kontextu využití potenciálu 
fungování vnitřního trhu Evropské unie.

Projekt má také být impulsem ke vzniku a udržování trvalých akademických relací mezi dvěma 
univerzitami – Gdaňskou univerzitou a Masarykovou univerzitou – a kontinuací společných 
činností v oblasti polsko – české spolupráce akademické mládeže pro budoucnost.

1.9.2019 - 31.12.2019 



UNIWERSYTET GDAŃSKI 

www.ug.edu.pl

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UG ADRES:
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ul. Jana Bażyńskiego 6

80-309 Gdańsk, Polska

O NAS

Uniwersytet Gdański
Wydział Prawa i Administracji

20 marca 2020 roku minie 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś to największa uczelnia 
w  regionie pomorskim, która wywarła niepodważalny wpływ na  rozwój nowoczesnej Polski, nauki 
i  szkolnictwa wyższego. Na  jedenastu wydziałach studiuje niemal dwadzieścia sześć tysięcy 
studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc 
siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, 
oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są 
do krajowej czołówki.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który w 2020 r. będzie obchodził swoje 
50-lecie, oferuje wykształcenie wyższe na dziesięciu kierunkach. W strukturze Wydziału są 22 jednost-
ki organizacyjne (w tym 16 katedr, 6 zakładów), których pracownicy zajmują się m.in.: teorią państwa 
i prawa, dyscyplinami historycznoprawnymi (prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn 
politycznoprawnych), jak również poszczególnymi dziedzinami prawa (prawo  administracyjne, cywilne, 
karne, handlowe, finansowe, gospodarcze, konstytucyjne, morskie, międzynarodowe, ochrony środow-
iska itd.).

Wydział Prawa i Administracji lokuje się na czele rankingów potencjału naukowego. W kolejnych 
ocenach parametrycznych Wydział od lat uzyskuje wysoką kategorię. Pracownicy Wydziału każdego 
roku wydają ok. 800 publikacji i wygłaszają na konferencjach krajowych i międzynarodowych ok. 300 
referatów. Ich praca w uznanych krajowych i międzynarodowych gremiach naukowych oraz urzędach 
publicznych pozwala na praktyczne zastosowanie wiedzy we współczesnym obrocie prawnym.



GDAŇSKÁ UNIVERZITA

www.en.ug.edu.pl

FAKULTA PRÁVA A SPRÁVY ADRESA:

www.prawo.ug.edu.pl

dziekanat@prawo.ug.edu.pl

ulice Jana Bażyńskiego 6

80-309 Gdaňsk, Polsko 

O NÁS

Gdaňská univerzita
Fakulta práva a správy

20. března 2020 uplyne 50 let od vzniku Gdaňské univerzity. V  současnosti je největší vysokou 
školou v Pomořansku, která mimořádně ovlivnila rozvoj moderního Polska, vědy a vysokého školství. 
Na jedenácti fakultách studuje bezmála dvacet šest tisíc studentů, doktorandů a posluchačů 
postgraduálních studií. Vědecký potenciál je tvoří více jak 1700 vědecko-pedagogických pracovníků. 
Takové obory jako biologie, biotechnologie, chemie, oceanografie, kvantová fyzika, pedagogika, 
psychologie, právo nebo ekonomické vědy se řadí mezi přední v zemi.

Fakulta práva a správy Gdaňské univerzity, která v  roce 2020 bude slavit své padesáté výročí, 
nabízí vysokoškolské vzdělání v oborech: 1. Právo, 2. Správa, 3. Kriminologie, 4. Daně a daňové poraden-
ství, 5. Právo ve správě a ekonomice, 6. European Business Administration, 7. European and Internation-
al Bussiness Law, 8. Pojišťovnictví, 9. Telemedicína a projekty ve zdravotnictví. Health Care Technology, 
10. Criminology and Criminal Justice. Strukturu fakulty tvoří 22 organizačních jednotek, včetně 16 
kateder a 6 ústavů, jejichž zaměstnanci se zabývají mimo jiné teorií státu a práva, historickoprávními 
disciplínami (římské právo, dějiny státu a práva, dějiny politických a právních učení), jakož i jednotlivými 
oblastmi práva (správní právo, občanské právo, trestní právo, obchodní právo, finanční právo, 
hospodářské právo, ústavní právo, mořské právo, mezinárodní právo, právo životního prostředí a další).

Fakulta práva a správy se umísťuje na čelních pozicích rankingů vědeckého potenciálu. V  jednot-
livých parametrických hodnoceních je fakulta zařazována do vysokých kategorií. Akademičtí pracovní-
ci fakulty vydávají cca 800 publikací a na národních i mezinárodních konferencích mají cca 300 
vystoupení. Jejich práce v národních i mezinárodních vědeckých grémiích a veřejných institucích vede 
k aplikaci vědeckých poznatků v právní praxi.



UNIWERSYTET MASARYKA

www.muni.cz
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NASI PARTNERZY

Uniwersytet Masaryka
Wydział Prawa

Uniwersytet Masaryka powstał tuż po I wojnie światowej jako drugi czeski uniwersytet nowej 
Republiki Czechosłowackiej. Więc w 2019 roku obchodził swój setny jubileusz. Od samego początku 
jego patronem jest pierwszy prezydent Czechosłowacji profesor Tomasz Garrigue Masaryk, symbol 
demokracji, humanizmu, wielokulturowej, międzynarodowej i religijnej tolerancji oraz ochrony praw 
i wolności jednostki. W skład nowoczesnego Uniwersytetu Masaryka wchodzi 9 wydziałów – Wydział 
Filozofii, Wydział Medyczny, Wydział Nauk Ścisłych, Wydział Prawa, Wydział Ekonomii i Administracji, 
Wydział Pedagogiczny, Wydział Informatyki, Wydział Studiów Sportowych oraz Wydział Nauk 
Społecznych.

Wydział Prawa powstał tak samo jak Uniwersytet w 1919 roku. W chwili obecnej jest jednym 
z czterech wydziałów prawa w Republice Czeskiej. Liczbą studentów i pracowników naukowo-dydak-
tycznych jest drugim po od niego starszym praskim Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola. 
A w rankingach kilkakrotnie wydział brneński osiągnął pierwsze miejsce. Strukturę organizacyjną 
wydziału tworzy dwa zakłady i 8 katedr. Podstawowym kierunkiem studiów na wydziale prawa są 
jednolite studia magisterskie Prawo i Nauka Prawna. Na brneńskim Uniwersytecie Masaryka Prawo 
studiuje około 2500 studentów. Znaczący jest też dorobek naukowy pracowników Wydziału, który 
jest też notowany w takich bazach jak SCOPUS, Web of Science i innych. Ze względu na fakt, 
że Uniwersytet Masaryka mieści się w stolicy sądownictwa (Brno jest siedzibą Trybunału Konstytucy-
jnego, Sądu Najwyższego, Najwyższego Sądu Administracyjnego, Prokuratury Generalnej, Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Urzędu Ochrony Konkurencji Gospodarczej, Odwoławczej Dyrekcji Skarbowej), 
w pełni jest rozwinięta współpraca między Wydziałem i tymi instytucjami na korzyść nauki i praktyki 
prawnej.



MASARYKOVA UNIVERZITA

www.muni.cz

PRÁVNICKÁ FAKULTA ADRESA:
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Veveří 70
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O NÁS

Masarykova univerzita
Právnická fakulta

Masarykova univerzita vznikla záhy po I. Světové válce jako druhá česká univerzita v  nové 
Československé republice. A tak v  roce 2019 oslavila své sté výročí. Od samého počátku jejím 
patronem je první československý prezident profesor Tomáš Garrigue Masaryk, symbol demokra-
cie, humanizmu, kulturní, mezinárodní a náboženské tolerance, jakož i ochrany práv a svobod 
člověka. Moderní Masarykovu univerzitu tvoří devět fakult – Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, 
Přírodovědecká fakulta, Právnická fakulta, Ekonomicko-správní fakulta, Pedagogická fakulta, 
Fakulta informatiky, Fakulta sportovních studií a Fakulta sociálních studií.

Právnická fakulta vznikla stejně jako univerzita v  roce 1919. V  současnosti je jednou ze čtyř 
právnických fakult v České republice. Počtem studentů a vědecko-pedagogických pracovníků je 
druhá za starší pražskou fakultou Univerzity Karlovy, ale v  žebříčcích hodnocení v  mnoha 
případech dosáhla prvého místa. Organizační strukturu fakulty tvoří dva ústavy a osm kateder. 
Stěžejním studijním programem právnické fakulty je magisterský studijní program Právo a právní 
věda. Na brněnské Masarykově univerzitě Právo studuje cca 2 500 studentů. Významné jsou též 
vědecko-výzkumné výstupy pracovníků fakulty, které jsou již vedeny v databázích jako na příklad 
SCOPUS či Web of Science. S ohledem na fakt, že Masarykova univerzita se nachází v hlavním 
městě justice (Brno je sídlem Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, 
Nejvyššího státního zastupitelství, Veřejného ochránce práv, Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, Odvolacího finančního ředitelství), plně se rozvíjí spolupráce fakulty s těmito institucemi, 
což je ku prospěchu právní vědě i praxi.



prof. Anna Jurkowska-Zeidler 
Jednolity rynek UE: wspólna przestrzeń gospodarcza

ROZPOCZĘCIE SEMINARIUM:
powitanie uczestników

Przerwa kawowa

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY:

prof. Petr Mrkývka
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej

prof. Andrzej Powałowski
Przedsiębiorca i działalność gospodarcza. Ustalenia terminologiczne

dr Hanna Wolska
Rejestry przedsiębiorców - zagadnienia proceduralne

dr Michał Biliński
Zawody prawnicze a swoboda świadczenia usług.
Zagadnienia problemowe

MODERATOR: prof. Andrzej Powałowski

9.00 – 9.10

9.10 – 9.30

9.30 – 10.00

BLOK GOSPODARCZY10.00 – 12.00

2.

1.

3.

4.

5.

6.

I Seminarium: UG, Gdańsk
21 października 2019

prof. Ewa Przeszło
Działalność gospodarcza osób zagranicznych w Polsce

AGENDA



prof. Edward Juchniewicz
Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w Polsce

dr Damian Cyman
Klient nieprofesjonalny w relacjach z przedsiębiorcą:
polskie regulacje i wyzwania

dr Przemysław Panfil
Środki ochrony przedsiębiorcy w kontroli podatkowej: polskie regulacje

MODERATOR: prof. Dorota Maśniak

BLOK FINANSOWY - I część13.00 – 15.00

7.

8.

9.

10.

prof. Michal Radvan
Opodatkowanie dochodu z działalności
gospodarczej w Republice Czeskiej

dr Johan Schweigl
Business Activity in the Czech Republic and Poland from
the Perspective of Monetary Policy

dr Michal Janovec
Administrative and economic barriers to business in the Czech Republic

prof. Dorota Maśniak
Dystrybucja ubezpieczeń gospodarczych

MODERATOR: prof. Dorota Maśniak

BLOK FINANSOWY - II część15.30 – 17.00

11.

12.

13.

Przerwa kawowa15.00 – 15.30

Lunch12.00 – 13.00



DENNÍ PROGRAM: 9.00 -17.00        PRÁVNICK Á FAKULTA GDAŇSK Á UNIVERZITA , POSLUCHÁRNA C

prof. Anna Jurkowska-Zeidler 
Jednotný trh EU: společný
hospodářský prostor

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠK A:

doc. Petr Mrkývka
Zahájení podnikání v České republice

prof. Andrzej Powałowski
Podnikatel a ekonomická činnost,
terminologická ustanovení

dr Hanna Wolska
Podnikatelské rejstříky -
procesní ustanovení

dr Michał Biliński
Právnické profese a svobody poskytování
služeb. Problematické aspekty

HOSPODÁŘSKÝ BLOK

MODERÁTOR: prof. Andrzej Powałowski

2.

1.

3.

4.

5.

6.

1. Blok přednášek: UG, Gdańsk
21. říjen 2019

prof. Ewa Przeszło
Podnikání cizinců v Polsku

doc. Michal Radvan
Zdanění příjmů z podnikání v České republice

dr Johan Schweigl
Obchodní aktivita v České republice a
Polsku z pohledu měnové politiky

dr Michal Janovec
Administrativní a ekonomické překážky
podnikání v České republice

prof. Edward Juchniewicz
Zdanění příjmů z hospodářské činnosti v Polsku

FINANČNÍ BLOK

MODERÁTOR: prof. Dorota Maśniak

7.

8.

9.

10.

11.

dr Damian Cyman
Neprofesionální klient ve vztahu s
podnikatelem: polská regulace a výzvy

12.

dr Przemysław Panfil
Opatření na ochranu podnikatele při daňové
kontrole: polská regulace

13.

prof. Dorota Maśniak
Distribuce podnikatelského pojištění



GODZ. 9.00 -17.00
SALA 025

WYDZIAŁ PRAWA

prof. Anna Jurkowska-Zeidler 
Single European Market: legal framework

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY:

prof. Petr Mrkývka
Czesko-polskie relacje gospodarcze

prof. Andrzej Powałowski
Pojęcie i cechy charakterystyczne
przedsiębiorcy oraz działalności
gospodarczej

dr Hanna Wolska
Rejestracja przedsiębiorcy na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej

dr Michał Biliński
Świadczenie przez prawników zagranicznych
pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej

BLOK GOSPODARCZY

MODERATOR: prof. Petr Mrkývka

2.

1.

3.

4.

5.

6.

II Seminarium: MUNI, Brno
20 listopada 2019

dr Magdalena Jaś-Nowopolska
Działalność gospodarcza osób
zagranicznych w Polsce

prof. Michal Radvan
Opodatkowanie dochodu z działalności 
gospodarczej w Republice Czeskiej

prof. Dorota Maśniak
Insurance distribution

prof. Edward Juchniewicz
Business Taxes in Poland

dr Przemysław Panfil
Entrepreneur as a subject of control
proceedings in the Polish tax law

BLOK FINANSOWY
MODERATOR: prof. Michal Radvan

7.

8.

9.

10.

11.

dr Johan Schweigl
Działalność gospodarcza w Czechach i Polsce
z perspektywy stabilności finansowej

12.

dr Michal Janovec
Bariery administracyjne i ekonomiczne
dla biznesu w Republice Czeskiej

13.

dr Damian Cyman
Responsibilities of the entrepreneur towards
the consumer in Poland. Selected problems
and issues



prof. Anna Jurkowska-Zeidler 
Jednotný evropský trh: právní rámec

Začátek semináře: pozdravte účastníky

Přestávka na kávu

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA:

MODERÁTOR: doc. Petr Mrkývka

9.00 – 9.10

9.10 – 9.30

9.30 – 10.00

HOSPODÁŘSKÝ BLOK10.00 – 12.00

2.

1.

3.

4.

5.

6.

PROGRAM2. Blok přednášek: MUNI, Brno
20. listopad 2019

DENNÍ PROGRAM: 9.00-17.00      PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY, MÍSTNOST 025

doc. Petr Mrkývka
Česko - polské hospodářské relace

prof. Andrzej Powałowski
Koncepce a charakteristické znaky podnikatele a podnikaní

dr Hanna Wolska
Registrace podnikatele na území Polské republiky

dr Michał Biliński
Výhody poskytování právní pomoci zahraničními právníky v Polsku

dr Magdalena Jaś-Nowopolska
Podnikání cizinců v Polsku



MODERÁTOR: doc. Michal Radvan

FINANČNÍ BLOK část 1

MODERÁTOR: doc. Michal Radvan

FINANČNÍ BLOK část 2

13.00 – 15.00

7.

8.

9.

10.

15.30 – 17.00

11.

12.

13.

Přestávka na kávu15.00 – 15.30

doc. Michal Radvan
Zdanění příjmů z podnikání v České republice

prof. Dorota Maśniak
Distribuce pojištění

prof. Edward Juchniewicz
Podnikové daně v Polsku

dr Przemysław Panfil
Podnikatel jako subjekt kontroly podle polského daňového práva

dr Johan Schweigl
Obchodní aktivita v České republice a Polsku z pohledu finanční stability

dr Michal Janovec
Administrativní a ekonomické překážky podnikání v České republice

dr Damian Cyman
Odpovědnost podnikatele vůči spotřebiteli v Polsku. Vybrané problémy

Oběd12.00 – 13.00



WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
SALA 2041

Telekonferencja z uczestnikami projektu z Uniwersytu Masaryka

1.  Kierownik Projektu: prof. Anna Jurkowska-Zeidler UG

2.  Obsługa forum dyskusyjnego i kursów E-learningowych na Platformie Edukacyjnej UG:
    dr Hanna Wolska UG, prof. Edward Juchniewicz UG, doc. Petr Mrkývka MUNI, doc. Michal Radvan MUNI

3.  Podsumowanie uczestników projektu: prof. Andrzej Powałowski UG, prof. Dorota Maśniak UG,
    dr Damian Cyman UG, dr Johan Schweigl MUNI, dr Michal Janovec MUNI

GODZ . 10.00 -13.00

III Spotkanie podsumowujące - roundtable
20 grudnia 2019

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY, MÍSTNOST 025
DENNÍ PROGRAM: 10.00 -13.00

3. Shrnutí: kulatý stůl
20. prosinec 2019

Telekonference s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity

1.  Vedoucí projektu: prof. Anna Jurkowska-Zeidler UG

2.  Provoz diskusního fóra a e-learningových kurzů na vzdělávací platformě UG: dr Hanna Wolska UG,
    prof. Edward Juchniewicz UG, doc. Petr Mrkývka MUNI, doc. Michal Radvan MUNI

3.  Shrnutí účastníků projektu: prof. Andrzej Powałowski UG, prof. Dorota Maśniak UG, 
    dr Damian Cyman UG, dr Johan Schweigl MUNI, dr Michal Janovec MUNI



Informacje kontaktowe /
uczestnicy projektu
Kontaktní informace / 
účastníci projektu

UNIWERSYTET GDAŃSKI / GDAŇSKÁ UNIVERZITA

UNIWERSYTET MASARYKA / MASARYKOVA UNIVERZITA 
WYDZIAŁ PRAWA / PRÁVNICKÁ FAKULTA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI / FAKULTA PRÁVA A SPRÁVY

Katedra Prawa Finansowego / Katedra finančního práva

Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii / Katedra finančního práva a národního hospodářství

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG        anna.JurkowskaZeidler@prawo.ug.edu.pl
dr hab. Edward Juchniewicz, prof. UG             edvardas.juchnevicius@prawo.ug.edu.pl
dr Damian Cyman                                             d.cyman@prawo.ug.edu.pl

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.                         petr.mrkyvka@law.muni.cz
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.                michal.radvan@law.muni.cz
JUDr. Michal Janovec, Ph.D.                             michal.janovec@law.muni.cz
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.                             johan.schweigl@law.muni.cz

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska / 
Katedra veřejného hospodářského práva a ochrany životního prostředí

prof. dr hab. Andrzej Powałowski                     anpo@prawo.ug.edu.pl
dr Hanna Wolska                                              hanna.wolska@prawo.ug.edu.pl

Katedra Prawa Cywilnego / Katedra občanského práva

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG                     dorota.masniak@prawo.ug.edu.pl



www.law.muni.cz

www.prawo.ug.edu.pl


