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Organizatorzy: Katedra Instytucji Prawnych i Praw Człowieka, Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Kierownik naukowy Konferencji: prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka.
Sekretarze konferencji: dr Beata Stępień-Załucka (tel. +48 501 122 101), dr Artur Trubalski
(tel. +48 502 205 080)
Sekretariat Konferencji: Katedra Instytucji Prawnych i Praw Człowieka, Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Grunwaldzka 13, pok. 208, 35-068 Rzeszów,
tel. +48 17 872 15 49
Miejsce Konferencji: Rzeszów
Języki Konferencji: polski, angielski.
Cel konferencji: Konferencja jest próbą wielowymiarowego przedstawienia poglądów
przedstawicieli nauki prawa na kwestie fundamentalnych zagadnień związanych z prawem
własności. Rozważania w tej materii powinny być prowadzone z punktu widzenia przede
wszystkim

nauki

prawa

konstytucyjnego.

Niemniej

jednak

niewątpliwie

cennym

uzupełnieniem będzie możliwość dyskusji o poglądy przedstawicieli innych gałęzi prawa, w
szczególności prawa cywilnego, ale także prawa administracyjnego oraz karnego. Zamiarem
organizatorów konferencji jest, aby jej dodatkowym atutem była również możliwość
wymiany poglądów przez teoretyków oraz praktyków prawa, w tym przedstawicieli zawodów
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prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też jako główne pola badawcze
proponujemy:
- prawo własności w Konstytucji RP oraz jego gwarancje;
- prawo własności na tle porównawczym;
- ograniczenia prawa własności;
- naruszenia prawa własności;
- ochrona prawa własności;
- praktyczne aspekty sądowej ochrony prawa własności;
- własność intelektualna;
- własność przemysłowa;
- własność w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego;
- własność w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Program konferencji
11 października 2018 r. (czwartek)
10:00-10:30 rejestracja uczestników konferencji
11:00 – uroczyste otwarcie konferencji
- otwarcie konferencji
- wystąpienia zaproszonych gości
Godz. 11:30-18:30 obrady i dyskusja
Godz. 13.30-14.00 - lunch
Godz. 19:00 - uroczysta kolacja
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12 października 2018 r. (piątek)
Godz. 8:00 – 9:30 – śniadanie
Godz. 10.00-14.00 – obrady
Godz. 14:30 – 15:30 – obiad
Godz. 16:00 – zakończenie konferencji

Terminy:
- 30 czerwca 2018 r.: termin zgłoszenia oraz dokonania opłaty za konferencję.
- 30 września 2018 r.: nadesłanie tekstów referatów.
Opłatę za konferencję w kwocie 400 zł należy dokonać na konto:
Nazwa rachunku:
Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Numer konta: 78 1030 1999 7896 0000 0180 0058
z dopiskiem „Konferencja własność”
Kod SWIFT CITIPLPX
Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie,
publikację pokonferencyjną w Wydawnictwie Sejmowym.
- 31 sierpnia 2018 r. – rozesłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji.
- 30 grudzień 2018 r. – nadesłanie przez uczestników konferencji tekstów referatów
przeznaczonych do publikacji.
Tekst referatu: Objętość – do 1 arkusza wydawniczego, czcionka – 12 (Times New Roman),
odstęp – 1,5; przypisy u dołu strony (10, Times New Roman), w tym streszczenie w języku
polskim i angielskim (do 1 strony znormalizowanego maszynopisu) umieszczone na
zakończenie tekstu zasadniczego, spis literatury.
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Zgłoszenie uczestnictwa w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej
Konferencji Naukowej
Konstytucyjne prawo własności –
naruszenia i środki ochrony
11-12 października 2018 r.
Rzeszów

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………
2. Stopień (tytuł naukowy)……………………………………………………………….
3. Uczelnia (lub inna instytucja)…………………………………………………………...
4. Stanowisko………………………………………………………………………………
5. Adres dla korespondencji………………………………………………………………..
6. Adres mailowy ………………………………7. Telefon kontaktowy………………….
7. Tytuł referatu
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
8. Na jaką instytucję ma być wystawiona faktura z tytułu opłaty konferencyjnej (nazwa,
adres, NIP).
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
9. Odbiór faktury będzie możliwy w trakcie konferencji.
10. Zgłoszenia należy przesyłać na adres email:konferencja2018wlasnosc@onet.pl

data

(podpis)
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