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I. Tematyka konferencji

Panel 1

Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw

członkowskich UE (prawo UE jako źródło prawa w krajowych porządkach prawnych w świetle
konstytucji

państw

członkowskich;

prawo

UE

jako

podstawa

i

przedmiot

kontroli

w orzecznictwie Trybunałów Konstytucyjnych państw członkowskich UE; relacja między prawem
UE, w tym prawem pochodnym, a prawem krajowym państw członkowskich)

Panel 2

Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów administracyjnych państw

członkowskich (sądy administracyjne państw członkowskich jako sądy UE; obowiązki sądów
administracyjnych wynikające z prawa unijnego - bezpośrednia skuteczność, pierwszeństwo,
prounijna wykładnia, skuteczność prawa UE; pytania prejudycjalne sądów administracyjnych
kierowane

do

Trybunału

Sprawiedliwości

UE;

praktyka

orzecznicza

krajowych

sądów

administracyjnych w odniesieniu do prawa UE)

Panel 3

Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie organów administracji publicznej państw

członkowskich UE (obowiązki organów administracyjnych na podstawie prawa UE – bezpośrednia
skuteczność, pierwszeństwo, prounijna wykładnia, skuteczność prawa UE; praktyka orzecznicza
krajowych organów administracyjnych w odniesieniu do prawa UE; zastosowanie prawa UE w
różnych dziedzinach prawa administracyjnego – cło, telekomunikacja, energia, konkurencja, itd.)

Panel 4

Prawa podstawowe w prawie UE oraz ich uwzględnianie przez sądy administracyjne

państw członkowskich i krajową administrację publiczną (przystąpienie UE do Europejskiej
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Karta Praw Podstawowych UE;
prawa podstawowe jako ogólne zasady prawa UE; prawo do dobrej administracji)
Warsztaty: W ramach konferencji zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące zadań krajowej
administracji publicznej w zakresie stosowania prawa UE.
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II. Informacje organizacyjne
1. Zgłoszenia udziału wraz z krótkim abstraktem (należy posłużyć się załączoną do niniejszego
zaproszenia kartą) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2017 drogą emailową na adres: rap@up.krakow.pl
O zaakceptowaniu referatu Komitet Naukowy powiadomi za pomocą poczty elektronicznej. W razie
dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Autorzy propozycji
otrzymają do dnia 17 lipca 2017 informację o przyjęciu referatu do wygłoszenia. Konspekty
referatów w celu umieszczenia ich na stronie internetowej konferencji należy przesyłać do 20
września 2017.
2. Organizatorzy gwarantują druk artykułu pokonferencyjnego w czasopiśmie

-

Rocznik

Administracji Publicznej. Warunkiem druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Artykuły należy
przesyłać do 30 października 2017 na adres: rap@up.krakow.pl
3. Przewidziany czas wystąpienia na Konferencji to 15 minut + 10 minut na dyskusję.
4. Opłata konferencyjna nieuwzględniająca noclegów wynosi 400 zł. Obejmuje ona przerwy
kawowe, dwa obiady, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji oraz materiały konferencyjne.
5. Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim Krakowiak (pokoje jednoosobowe z
łazienką plus śniadanie – 124 zł za dobę). W przypadku jednego noclegu opłata konferencyjna
wynosi – 524 zł, dwóch – 648 zł, trzech – 772 zł.
6. Płatności należy dokonać przelewem do dnia 20 września 2017 na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bank Pekao SA Oddział w Krakowie
przelew krajowy

71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

przelew zagraniczny PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem (konieczne): DK-93, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-93 Jan Kowalski)
W razie rezygnacji z udziału w Konferencji wpłata nie podlega zwrotowi.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
w imieniu Organizatorów Konferencji

dr hab. Inga Kawka, prof. UP

