
 

 
    Toruń, dnia 21 sierpnia 2019 roku  

 
 

 
 

 
Szanowni Państwo 

 
 

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów działające 
przy Zakładzie Prawa Administracyjnego serdecznie zaprasza na 
organizowaną w dniu 16 października 2019 roku w Toruniu 

Ogólnopolską Konferencję Naukową p. t.: 
 

„Prawa konsumentów na rynku usług turystycznych” 
 

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym praw konsumentów 
oraz obowiązkom podmiotów świadczących usługi turystyczne w prawie 
publicznym i prywatnym (instytucje, zasady podejmowania działalności                        
w zakresie usług turystycznych, odpowiedzialność administracyjnoprawna                     
i cywilna podmiotów świadczących usługi turystyczne). Problematyka ta 
będzie rozpatrywana w kontekście regulacji polskiej oraz europejskiej  
w szczególności w zakresie praw konsumentów, przestrzegania praw 
konsumentów w usługach turystycznych, zasad odpowiedzialności podmiotów 
świadczących usługi turystyczne, roli organów powołanych do ochrony 
konsumentów. 
Obok wystąpień merytorycznych przewidujemy dyskusję  
z udziałem praktyków: sędziów, radców prawnych, adwokatów 
przedstawicieli samorządów terytorialnych, ubezpieczycieli, przedsiębiorców. 
Charakter planowanego przedsięwzięcia stwarza okazję do wymiany 
doświadczeń praktyków oraz przedstawicieli nauki na temat nowych 
rozwiązań prawnych oraz tych, które funkcjonują już od dawna. 

 
       Z wyrazami szacunku 

 
       dr Dorota Sylwestrzak 
       Opiekun Naukowy  

Koła SKNOKiK 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informacje szczegółowe 
 
 

1. Zgłoszenia i referaty prosimy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na 
adres: okik.wpia.umk@gmail.com (przyjęcie zgłoszenia udziału zostanie 
potwierdzone również drogą elektroniczną). 
 
2. Miejsce obrad: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i 
Administracji, ul. Wł. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń 
 
3. Liczba miejsc: ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń) 
 
4. Rejestracja uczestnictwa: zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 września 
2019 r. 
 
5. Referaty: referaty należy przesyłać do dnia 30 września 2019 r. (z uwagi na 
ograniczenia czasowe, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru 
referatów do wygłoszenia). 
 
6. Rozpoczęcie konferencji planowane jest o godz. 9.30. Szczegółowy program 
zostanie przesłany w terminie późniejszym. Referaty przesłane oraz 
wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane. 
 

 
 

Kontakt:  

 

Sekretarze konferencji:  

Maria Ziemann – mariaziemann@gmail.com  

Jarosław Panek – jaroslawjozefpanek@protonmail.com  

Kamil Kiliański - kilianskikamil@gmail.com 

 

Komitet Naukowy:  

dr Dorota Sylwestrzak – d_sylwestrzak@wp.pl 
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Informacje dodatkowe o konferencji 

Referaty przesłane oraz wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowa-

ne. 

Zgłoszenia i referaty prosimy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

okik.wpia.umk@gmail.com 

 

Przyjęcie zgłoszenia udziału zostanie potwierdzone również drogą elektronicz-

ną. 

 

Miejsce obrad: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Wł. Bojarskiego 

3, 87-100 Toruń 

 

Liczba miejsc: ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń) 

 

Rejestracja uczestnictwa: zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 września 2019 

r. 

 

Opłaty: 

 

250 zł – opłata za udział w konferencji oraz publikację referatu 

 

35 zł – opłata za udział w konferencji bez publikacji referatu 

 

Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu. 

 

Opłaty należy wnosić do dnia 30 września 2019 r. na nr rachunku bankowego: 

 

77 9511 0000 0000 0012 2000 0010 

 

Fundacja Przyjaciół Toruńskiego Wydziału Prawa i Administracji 

 

ul. Władysława Bojarskiego 3 lok. 9, 87-100 Toruń 

 

z podaniem tytułu konferencji „Prawa konsumentów na rynku usług tury-

stycznych” 

 

Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. 

 

 

 



 

Patronat i Sponsorzy  

Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego  

Prezydent Miasta Torunia  

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu  

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji  

 

 


