
Katedra Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

zaprasza na 

Wydziałową Konferencję Naukową 

 

ZASADY PRAWA W GAŁĘZIOWEJ STRUKTURZE SYSTEMU PRAWA 

 
Konferencja odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 r. w Sali Rady Wydziału (p.202) 

 

P r o g r a m   K o n f e r e n c j i 

 

9.00-10.30 - Panel I - Prawo konstytucyjne, międzynarodowe i ponadnarodowe (moderator:  

L. Leszczyński) 

 

Otwarcie Konferencji 

Zasada trójpodziału władzy w prawie konstytucyjnym (W.Orłowski)  

Zasada odpowiedniego vacatio legis jako element zasady zaufania obywateli do państwa (M.Stefaniuk) 

Zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym publicznym (E.Lis) 

Zasada pierwszeństwa w prawie UE - wybrane problemy (E.Całka, R.Skubisz) 

dyskusja  

 

10-45-12-15 - Panel II - Prawo publiczne ( moderator: A. Przyborowska-Klimczak) 

 

Zasada państwa prawnego na gruncie prawa administracyjnego w kontekście współczesnych wyzwań 

      (E.Kosieradzka, M.Zdyb) 

Zasada równowagi budżetowej w prawie finansowym (A.Hanusz, A.Niezgoda) 

Zasada uprzywilejowania pracownika w prawie pracy (W.Perdeus)  

Zasada ochrony własności rolniczej (M.Szymańska) 

dyskusja 

 

13.00-14.30 - Panel III – Prawo materialne cywilne i karne (moderator: M. Nazar) 

 

Zasady prawa w systemach i podręcznikach prawa cywilnego (K.Stefaniuk) 

Ewolucja zasad współczesnego polskiego prawa cywilnego – zasada bezpieczeństwa obrotu (J.Mojak)  

Istota zasady uczciwości kupieckiej (K.Kopaczyńska-Pieczniak) 

Wybrane aspekty funkcjonowania konstytucyjnej zasady ochrony zaufania na gruncie prawa karnego w 

    perspektywie internalizacji norm prawnych jako warunku jej efektywności (M.Budyn-Kulik, M.Kulik)  

dyskusja 

 

14.45-16.15 - Panel IV – Prawo procesowe cywilne i karne (moderator: A. Korybski) 

 

Znaczenie zasady równouprawnienia stron procesu cywilnego (J.Bodio, W.Graliński) 

Zasada skargowości w procesie karnym (E.Kruk) 

The Principle of Efficiency of Criminal Proceedings with the Special Focus on the Czech Republic  

     (A.Kristkova, P.Kandalec - Brno) 

Zasada prawdy materialnej po nowelizacji kodeksu postępowania karnego (D. Karczmarska) 

dyskusja 

 

16.30-18.00 - Panel V – Wybrane zagadnienia procedury administracyjnej i sądowej (moderator:  

B. Liżewski) 

 

Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym jako zasada stosowania prawa (M.Grzeszczuk) 

Zasada obowiązkowego wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego a zasad dyspozytywności  w 

     sądowym postępowaniu egzekucyjnym – ujęcie prawnoporównawcze (O.Marcewicz, E.Streit-Browarna)  

Wpływ informatyzacji na kształtowanie się zasad prawnych na przykładzie zasady pisemności postępowań 

     sądowych i administracyjnych (J.Janowski) 

Zasady prawa - porównawcza analiza w ramach gałęziowej struktury systemu prawa – uwagi końcowe 

    (L.Leszczyński) 

dyskusja 

Zakończenie Konferencji 


