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REGULAMIN KONFERENCJI  
 
 

Postępowania upadłościowe  
i restrukturyzacyjne w ujęciu 

prawnoekonomicznym  
 

I konferencja doktorantów nauk społecznych w obszarze 
prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań 

nad niewypłacalnością 
 
 
 

§1.  
Postanowienia ogólne 

 
(1) Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa prawa i obowiązki 

uczestników: I Konferencji Doktorantów nauk prawnych w obszarze prawa 
upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością (dalej 
jako „Konferencja”) oraz zasady organizacji Konferencji. 

(2) Organizatorami Konferencji są: 

• Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad 
Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie  

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu  

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

• Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

• Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego 

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

• Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu 
- (dalej jako „Organizator”). 

(3) Organizatorem technicznym Konferencji jest: Michał Dzieciuchowicz M.D. z 
siedzibą w Poznaniu (NIP: 7842488514), (dalej jako „Organizator Techniczny”), 
prowadzący serwis szkoleniowy: PRAKTYKszkolenia.pl. 

(4) Konferencja odbywa się w formie online (za pośrednictwem platformy Ms Teams) 
w terminie wskazanym przez Organizatora. Organizator Techniczny ma prawo 
zmienić platformę, za pośrednictwem której będzie się odbywała Konferencja.  

(5) Dane nt. Konferencji będą zamieszczana na stronie internetowej Konferencji 
zarządzanej przez Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz 
Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na stronie 
internetowej Organizatora Technicznego.  

(6) Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji, otrzyma certyfikat uczestnictwa w 
Konferencji, nie później niż w przeciągu 14 dni od zakończenia Konferencji. 
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§2.  
Rada Naukowa Konferencji i Komitet Organizacyjny Konferencji  

 
(7) Tworzy się Radę Naukową Konferencji oraz Komitet Organizacyjny Konferencji.  
(8) W skład Rady Naukowej Konferencji wchodzą: 

• dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) 

• dr hab. Izabella Gil, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) 

• dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański) 

• dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) 

• dr hab. Rafał Adamus, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła 
HUMANITAS w Sosnowcu) 

• dr hab. Aleksander Witosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)  

• dr Patryk Filipiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

• dr Piotr Gil (Uniwersytet Opolski). 
(9) W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą: 

a) Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:  

• Bartosz Sierakowski (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) 
b) Członkowie Komitetu Organizacyjnego: 

• Jakub Rak (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) 

• Marta Krzyśków-Szymkowicz (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)  

• Mateusz Wardyn (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) 

• Monika Maśnicka (Uniwersytet Gdański) 

• Jakub Płaziuk (Uniwersytet Śląski) 

• Sławomir Bielski (Uniwersytet Śląski) 

• Bartosz Skorupa (Uniwersytet Opolski) 

• Grzegorz Adam Kawalec (Uniwersytet Opolski) 

• Jonasz Kita (Uniwersytet Opolski) 

• Piotr Kempiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

• Paweł Bury (Uniwersytet Wrocławski) 

• Agnieszka Cybulska-Bienioszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)  

• Maciej Kociołek (Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu) 

• Rafał Pstrucha (Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu) 
(10) Komitet Organizacyjny opracowuje program Konferencji. 
(11) Program Konferencji podlega zatwierdzeniu przez Radę Naukową Konferencji. 

Rada Naukowa ma prawo dokonać zmian w zatwierdzonym programie Konferencji.   
(12) Program Konferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej Konferencji.  

 
§3.  

Zgłaszanie referatów  oraz zasady ich prezentowania i publikowania 
 
(13) Każdy doktorant może zgłosić chęć wygłoszenia referatu w trakcie Konferencji.   
(14) Referat musi dotyczyć zagadnienia naukowego z zakresu prawa upadłościowego i 

restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością. 
(15) W zgłoszeniu (dalej jako „Zgłoszenie Referatu”) należy podać:  

• imię i nazwisko doktoranta,  

• uczelnię lub inną jednostkę naukową, w ramach której doktorant prowadzi 
badania naukowe, 

• biogram doktoranta, z uwzględnieniem przedmiotu prowadzonych badań 
naukowych,  

• imię i nazwisko opiekuna naukowego, 

• temat referatu i jego streszczenie, 
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• opinię opiekuna naukowego na temat zgłaszanego referatu,  
(16) Zgłoszenia referatu należy dokonać najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 roku w 

formie skanu podpisanego dokumentu Zgłoszenia Referatu przesłanego na adres 
e-mail: bartosz.sierakowski@lazarski.pl 

(17) Rada Naukowa Konferencji podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu referatu do 
wygłoszenia w trakcie Konferencji. Z chwilą zakwalifikowania referatu do 
wygłoszenia, jego autor staje się prelegentem (dalej jako „Prelegent”). 

(18) Prelegent zostanie poinformowaniu o zakwalifikowaniu jego referatu do 
wygłoszenia w trakcie Konferencji drogą e-mailową. 

(19) Wyłącznie autorzy referatów zatwierdzanych przez Radę Naukową Konferencji 
mogą wziąć udział w Konferencji w charakterze Prelegentów. 

(20) Wygłoszenie referatu nie może zająć więcej niż 20 minut. 
(21) Autor referatu obowiązany jest przygotować prezentację zawierającą syntetyczne 

ujęcie głównych tez referatu w formie pliku Ms Power Point na szablonie prezentacji 
przygotowanej i udostępnionej przez Organizatora Konferencji, do pobrania ze 
strony internetowej Konferencji. Objętość prezentacji nie powinna przekraczać 
łącznie 15 slajdów. 

(22) Autor referatu obowiązany jest przesłać w terminie 14 (czternastu) dni od 
zakończenia Konferencji pełną treść swojego referat w formie pliku Ms Word, przy 
czym pisemna treść referatu może być szersza niż referat wygłoszony w trakcie 
Konferencji, w szczególności może uwzględniać uwagi i poglądy sformułowane 
przez innych uczestników Konferencji w trakcie dyskusji nad referatami. 

(23) Autor referatu wyraża zgodę na opublikowanie referatu w materiałach 
pokonferencyjnych, przy czym decyzję o dopuszczeniu Referatu do publikacji 
podejmuje Rada Naukowa Konferencji. 

 
§4.  

Opłaty i rejestracja uczestnictwa w Konferencji 
 
(24) Udział w Konferencji jest nieodpłatny dla pracowników naukowych, studentów i 

doktorantów wszystkich uczelni oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości. 
(25) Osoby inne niż wymienione w punkcie (24) powyżej, w celu wzięcia udziału w 

Konferencji uiszczają opłatę w wysokości 200 zł. 
(26) W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik powinien dokonać rejestracji na 

stronie internetowej Konferencji lub Organizatora Technicznego oraz terminowego 
uiszczenia opłaty na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej 
Konferencji i stronie internetowej Organizatora Technicznego. 

(27) Warunkami uczestnictwa w Konferencji są: 

• zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji i Organizatora 
Technicznego, 

• uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora, o ile 
uczestnictwo danej osoby w Konferencji podlega opłacie. 

(28) Organizator i Organizator Techniczny nie ponoszą odpowiedzialności za podanie 
błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji 
uczestnictwa w Konferencji. 

(29) Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej 
Konferencji lub stronie internetowej Organizatora Technicznego oznacza 
akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych 
oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

(30) Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez 
Organizatora upoważnia Organizatora lub Organizatora Technicznego do 
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anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 

(31) Szczegółowa informacja na temat opłat i zasad rejestracji znajdują się na stronie 
internetowej Konferencji oraz na stronie internetowej Organizatora Technicznego. 

 
§5.  

Rezygnacja z udziału w Konferencji  

 
(32) Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 14 dni od 

daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż na 3 dni przed datą rozpoczęcia 
Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być 
dokonana w formie elektronicznej na adres: kontakt@praktykszkolenia.pl. 

(33) W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator 
Techniczny nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji, zwróci 
wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na wskazany przez niego rachunek 
bankowy. 

 
§6.  

Ochrona danych osobowych  
 
 

(34) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (dalej ,,rozporządzenie”) 
informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników Konferencji 
(dalej ,,Administrator”) jest Organizator Techniczny, tj. Michał Dzieciuchowicz M.D., 
ul. Zawady 12/94, 61-002 Poznań, NIP: 7842488514. Szczegółowe informacje na 
temat ochrony danych osobowych zostaną przekazane Uczestnikom przez 
Organizatora Technicznego na etapie rejestracji uczestnictwa w Konferencji.  

(35) Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: kontakt@praktykszkolenia.pl    
 

§7.  
Postanowienia końcowe 

 
(36) W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie 

od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez 
Uczestników na wskazane przez nich rachunki bankowe. 

(37) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

(38) Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 
Konferencji. 

(39) Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie 
z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Konferencji, przy czym w 
odniesieniu do usług związanych z rejestracją uczestnictwa będących w toku, 
zastosowanie ma wersja Regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji 
przez Uczestnika. 
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