Białystok, dnia 22 lutego 2018 roku

Zakład Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
oraz
dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB
p.o. Kierownika Zakładu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
mają zaszyt zaprosić
Członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku
do udziału w
IV Białostockim Kolokwium Cywilistycznym
„Prawo cywilne a Konstytucja RP”.
Kolokwium odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00
w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 1.

IDEA BIAŁOSTOCKICH KOLOKWIÓW CYWILISTYCZNYCH
Ideę organizowania cyklicznych, corocznych Kolokwiów Cywilistycznych jest wyrazem
aktywności naukowo-badawczej naszej Katedry i forum współpracy z innymi ośrodkami
akademickimi oraz przedstawicielami praktyki prawniczej. Pragnieniem Organizatora jest, aby
Białostockie Kolokwia Cywilistyczne poświęcane zawsze określonemu, podstawowemu
tematowi, stały się okazją do dyskusji prawników teoretyków i praktyków nad aktualnymi
problemami poznania i stosowania prawa prywatnego. W ten sposób pragniemy stworzyć
przyczynek do debaty nad obecnym stanem prawa w Polsce i w Europie.

IV BIAŁOSTOCKIE KOLOKWIUM CYWILISTYCZNE
Tegoroczne IV Białostockie Kolokwium Cywilistyczne będzie obradować pod hasłem: „Prawo
cywilne a Konstytucja RP”. Głównym celem spotkania jest ukazanie wpływu norm
konstytucyjnych na kształtowanie ustawodawstwa cywilnoprawnego, a także podjęcie dyskusji
nad bezpośrednim stosowaniem Konstytucji RP w orzecznictwie sądów cywilnych. Ponadto
podczas poszczególnych sesji omówione zostaną wybrane prawa konstytucyjne „przekładalne”
na sferę prywatnoprawną – własność, prawo dziedziczenia, prawo do odszkodowania oraz
problematyka autonomii jednostek.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Zgodnie z przyjętymi założeniami organizacyjnymi, zaproszenie kierujemy do naukowców oraz
ekspertów i praktyków zainteresowanych problematyką konferencji. Mamy nadzieję, że do
dyskusji akademickiej, w gronie naukowców, przyłączą się przedstawiciele zawodów
prawniczych.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa biernego w konferencji przez przesłanie zgłoszenia na adres:
bkc.uwb@gmail.com oraz wpisanie w treści wiadomości: imienia i nazwiska, tytułu
zawodowego lub stopnia naukowego oraz afiliacji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 marca
2018 roku. Organizatorzy zapewniają: udział w obradach, certyfikat uczestnictwa biernego
wraz z potwierdzeniem godzin szkoleniowych spotkania, materiały konferencyjne oraz przerwę
kawową.
Szczegółowy Program Kolokwium przesyłamy w załączeniu, jest również dostępny na stronie
internetowej Wydziału Prawa. Owocem Kolokwium będzie publikacja artykułów naukowych
w Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa
na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB
p.o. Kierownika Zakładu Prawa Cywilnego
Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
 koordynator Kolokwium – Dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB
p.o. Kierownika Zakładu Prawa Cywilnego
adres e-mail: adoliwa@uwb.edu.pl
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:
 Karolina Góralczyk, nr tel. 504 461 470
 Rafał Romanowski, nr tel. 884 838 642
adres e-mail: bkc.uwb@gmail.com

