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CENTRUM 
PRAWA SAMORZĄDOWEGO I PRAWA FINANSÓW LOKALNYCH 

UNIWERSYTETU   GDAŃSKIEGO 

                                                                                                                                                                                                              
Katedra Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej 

Wydziału Prawa, Uniwersytetu Masaryka w Brnie 

 

we współpracy z  
 

Katedrą Prawa Finansowego i Podatkowego 

Wydziału Prawa, Uniwersytetu Pawła Józefa Šafárika w Koszycach, Słowacja 

 

Mają zaszczyt zaprosić 
 

na V  Międzynarodową  Bałtycką 
Konferencję Prawa Finansowego     

 

„Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” 
„The financial law towards challenges of the XXI century“ 

„Проблемы и задачи финансового права в XXI веке” 
 

Gdynia-Karlskrona-Olandia  
10-13 maja 2019 r. 
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Informacje ogólne 
 

Projekt Badawczy „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”, jest kontynuacją i rozwinięciem 

Projektu o tej samej nazwie z lat 2009-2017. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem i życzliwym 

przyjęciem środowiska naukowego związanego z prawem finansowym i finansami w Polsce, a także 

na Litwie, w Czechach, na Słowacji, Chorwacji, Ukrainie i w Rosji. 
 

Realizatorem Projektu we współpracy z Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów 

Lokalnych jest Katedra Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu 

Gdańskiego. Współorganizacji konferencji podjęła się także Katedra Prawa Finansowego i 

Gospodarki Narodowej Wydziału Prawa, Uniwersytetu Masaryka w Brnie. 
 

Ideą tego Projektu Badawczego jest chęć przejrzystego powiązania sfery nauki i praktyki. 

Realizujemy go również poprzez współpracę z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku. 
 

Realizacja Projektu ma dać możliwość przełożenia dorobku nauki prawa finansowego i praktyków 

biorących udział w Projekcie na bieżącą działalność w sferze finansów publicznych.  
 

Proponowana tematyka Projektu obejmuje zagadnienia prawa finansowego i finansów 

publicznych, prawa finansowego samorządu terytorialnego, prawa podatkowego, prawa 

ubezpieczeń, prawa rynku finansowego i międzynarodowego prawa finansowego. 
 

W referatach będących owocem badań w przestrzeni projektu badawczego „Prawo finansowe 

wobec wyzwań XXI wieku”, niezbędne jest poddanie refleksji naukowej badanej tematyki w 

kontekście jej aktualności, kontynuacji, wniosków de lege lata i de lege ferenda, umożliwiających 

dalsze skuteczne wypełnianie swej społecznej roli, przez badane instytucje. 
 

Referaty uczestników w języku angielskim zostaną opublikowane w formie monografii zbiorowej, 

która zostanie zgłoszona do Web of Sience. 
 

Jednym z istotnych wymogów jest zawarcie w publikacji sprawozdania z przebiegu dyskusji 

naukowej uczestników, dlatego ukaże się ona po konferencji.  
 

Referat może być wygłoszony w jednym z języków konferencji z jednoczesną prezentacją 

multimedialną w języku angielskim. 
 

Języki konferencji: angielski, czeski, polski, rosyjski, słowacki,  
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Referaty nadesłane po terminie nie zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej     

Referaty bezwzględnie powinny być zgodne z tematyką konferencji i precyzyjnie odpowiadać 

wymogom zawartym w szablonie. 

  

Jest to kategoryczny wymóg niezbędny do aplikacji do WofS. 
 

W publikacji należy wskazać: orcid autora publikacji, afiliację, słowa kluczowe i streszczenie 

w języku angielskim – max. do 800 znaków ze spacjami oraz sporządzić wykazy literatury, 

aktów prawnych i orzecznictwa, użytych w tekście referatu.  

Publikacje niespełniające powyższych warunków zostaną zwrócone autorom do poprawy. 

Warunkiem opublikowania referatu jest uzyskanie dwóch niezależnych, pozytywnych 

recenzji oraz dopuszczenie tekstu przez redaktora językowego wydawnictwa.  
 

Koszty uczestnictwa: 

Koszt udziału w konferencji - z referatem wynosi 1998 zł,  

+ za kabinę jednoosobową - dopłata - 150 zł  

+ za pokój jednoosobowy w hotelu - dopłata 200 zł.  

Koszt ten obejmuje: udział w obradach, zakwaterowanie i wyżywienie, materiały 

konferencyjne, publikację książkową, rejs przez Morze Bałtyckie oraz program turystyczny. 
 

Koszt udziału w konferencji pozostałych uczestników [nienaukowych] wynosi 2160 zł. 
 

Wpłaty należy dokonywać na konto Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
 

Bank Pekao S.A. IV O/ Gdańsk 

IBAN:PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 

SWIFT: PKO PPL PW 

koniecznie z dopiskiem „K605-19 Konferencja Bałtycka oraz imię i nazwisko uczestnika” 
 

Harmonogram: 
Zgłoszenie udziału wraz z tematem opracowania należy dokonać do dnia 30 listopada 2018 r.                     

Nadesłanie tekstów referatów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. 

Zapłata kosztów uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. 

Nadesłanie prezentacji wygłaszanego referatu w j. angielskim  do dnia 31 marca 2019 r. 
 

 

 

*
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Zgłoszenia prosimy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej.  

Link do zgłoszenia znajduje się na stronie: http://prawo.ug.edu.pl/centrum   i poniżej: 
  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegH2x0zgqAoLOIKMBENw1Gx_foQlnCjjVO

FKv5nbz-phXMCQ/viewform 
 

 

Referaty w wersji elektronicznej prosimy kierować na adres baltycka2010@prawo.ug.edu.pl 
 

 

Szersze informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://prawo.ug.edu.pl/centrum   
 

 

Odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania i pomoc w sprawach indywidualnych udzielają 

kierownik oraz koordynatorzy konferencji: 

 

dr Tomasz Sowiński –  (58) 523 28 63,  601 229 090 – partnerzy społeczni, patroni 

dr hab. Edward Juchniewicz – (58) 523 28 65,  502 990 449 – uczestnicy zagraniczni 

dr Anna Drywa – (58) 523 28 66,   501 271 877 - uczestnicy krajowi   
 

 

Rada Programowa Konferencji 

   1. Prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka 
   2. Prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała 
   3. Prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic 
   4. Prof. zw. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska 
   5. Prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier 
   6. Prof. WSB doc. JUDr. Petr Mrkyvka, Ph.D. 
   7. Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 
   8. Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 
   9. Prof. h. c. doc. JUDr. Maria Bujňakova CSc. 
 10. Prof. Dr. Marina V. Sentsova  
 11. Luiza Budner-Iwanicka  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 
 12. Dr Tomasz Sowiński  Kierownik Centrum PSiPFL UG 
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Dziękujemy za pomoc, wparcie, współpracę, partnerom społecznym i sponsorom 

   
====================================================================== 

There is a possibility of participating in the International Baltic Conference - at online conference panel.
It is the opportunity for people who would like to take part in the research project "Financial law in the face of the challenges of the 21st century" 
and prepare a paper for publication, that we are going to add Web of Science database.
Please feel free to contact E. Juchniewicz or T. Sowiński for detailed information.




