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Aktualne problemy prawodawstwa w krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej (Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa, Zakopane, 17–18 X 2019) 

W dniach 17–18 października 2019 roku w Zakopanem odbyła się Między-

narodowa Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy prawodawstwa w kra-

jach Europy Środkowo-Wschodniej, która została zorganizowana przez: dr Pau-

linę Bieś-Srokosz (UJD), dra Jacka Srokosza (UO) oraz dr Ewelinę Żelasko-Ma-

kowską (UJD).  

Konferencję pierwszego dnia (17.10.2019 r.) otworzyła Dziekan Wydziału 

Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstocho-

wie, która serdecznie przywitała przybyłych gości z Polski i z zagranicy oraz po-

gratulowała organizatorom inicjatywy i zaangażowania w realizację spotkania. 

Podkreśliła znaczenie i doniosłość tematu konferencji nie tylko dla przedstawi-

cieli nauki, ale także dla praktyków.  

Obrady Konferencji odbywały się jednocześnie w dwóch salach, w jednej 

były przedstawiane tematy w języku polskim, natomiast w drugiej prezentowali 

swoje referaty prelegenci w panelu międzynarodowym w języku angielskim.  

Po wszystkich wystąpieniach nastąpiła dyskusja. Podczas wymiany poglą-

dów uczestnicy konferencji podzielili się swoimi przemyśleniami odnośnie do 

wysuniętych postulatów przez poszczególnych prelegentów. Ponadto, wielu 

uczestników konferencji wyraziło swoje zainteresowanie problematyką poru-

szaną podczas obrad, przez zadawane szczegółowo pytania prelegentom. Zwień-

czeniem pierwszego dnia Międzynarodowej Konferencji była uroczysta kolacja. 

Drugi dzień Międzynarodowej Konferencji (18.10.2019 r.) rozpoczął się od 

przywitania przybyłych gości. Obrady odbywały się równolegle w dwóch pane-
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lach poświęconym tematyce prawodawstwa w Polsce. Referaty przedstawione 

przez prelegentów w danym panelu tematycznym, wzbudziły ogromne zaintere-

sowanie wśród uczestników konferencji. Podczas wywiązanych dyskusji, zostały 

sformułowane wnioski de lege ferenda i de lege lata wobec kierunku zmian 

prawa oraz tendencji polskiego i zagranicznego ustawodawcy. 

Zwieńczeniem Międzynarodowej Konferencji było wspólne zgromadzenie 

wszystkich gości konferencji, na którym Organizatorzy podziękowali uczestni-

kom za liczne przybycie, owocne obrady, a także wyrazili nadzieję na kolejne 

spotkanie w ramach konferencji organizowanej przez pracowników Wydziału 

Prawa i Ekonomii UJD oraz Wydziału Prawa i Administracji UO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


