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Zaproszenie

W imieniu Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zapraszamy Państwa do 
wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem honorowym

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji         
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu         

   oraz
Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu         

Problemy Pogranicza Prawa Cywilnego
Konferencja odbędzie się dnia 27 listopada 2020 r.
Konferencja adresowana jest przede wszystkim do cywilistów, którzy interesują się takimi 
zagadnieniami jak :
- stosowanie instytucji cywilnoprawnej proweniencji w obszarach pozostających poza zakresem 

klasycznej cywilistyki, jak np. sektor publiczny.
- kryteria rozgraniczenia działów i gałęzi systemu prawnego, takich jak prawo cywilne (prywatne), 

prawo gospodarcze publiczne, prawo administracyjne oraz sens podziału na prawo publiczne i 
prywatne,

- znaczenie i rozumienie zasady jedności prawa cywilnego,
- fenomen konstytucjonalizacji prawa cywilnego,
- relacja zjawiska prywatyzacja prawa publicznego a publicyzacja prawa prywatnego.

Nie można też wykluczyć, że każdy z nas cywilistów inaczej definiuje pojęcie „granic prawa 
cywilnego”. Bardzo ciekawe może się więc okazać prezentacja poszczególnych poglądów i ich 
skonfrontowanie.

Konferencja odbywać się będzie on-line, co jest swoistym novum, lecz czas pandemii wymusza takie 
rozwiązania.

Osoby, które zdecydują się wziąć udział w konferencji i uiszczą opłatę konferencyjną, otrzymają 
instrukcje korzystania z systemu Microsoft Teams, który jest używany na Uniwersytecie im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnikami konferencji mogą być zarówno osoby, które przygotują 
referat do wygłoszenia, jak i osoby które takiego referatu nie przygotują. Każdy z uczestników 
Konferencji otrzyma stosowny certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Prosimy do 2 października 2020 r. złożyć na adres organizatorów propozycje tematów referatów do 
wygłoszenia na konferencji. Po wygłoszeniu referatów będzie czas na dyskusję, podczas której będzie 
mógł zabrać głos każdy z uczestników konferencji. Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie 
ogłoszony i dostarczony do uczestników do 9 października 2020 r.

Organizatorzy zamierzają opublikować teksty zgłoszone przez uczestników konferencji w formie 
pracy zbiorowej. Teksty powinny być przygotowane do końca lutego 2021 r.
Mamy nadzieję, że technika nie zakłóci sprawnego przeprowadzenia konferencji. Aby jednak tak było 
zalecane jest, by Uczestnicy korzystali ze stabilnego źródła internetowego.


