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ZAPROSZENIE 

 

 

 

 Szanowni Państwo! 

 

 Z przyjemnością zapraszam do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Decyzja  

administracyjna w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego – dotychczasowe doświadczenia  

a nowe rozwiązania prawne, która odbędzie się w Łodzi w dniu 26 listopada 2018 r. 

 Organizatorem niniejszego przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  

 Do udziału w konferencji zapraszamy P.T. pracowników naukowo-dydaktycznych, sędziów sądów 

administracyjnych, przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, zajmujących się na co dzień sprawami z zakresu 

nauki i szkolnictwa wyższego, w tym przedstawicieli biur prawnych, jak również osoby odpowiedzialne  

w uczelni za tytułowe sprawy. 

 Celem konferencji, zgodnie z tytułem, jest prezentacja, analiza i wymiana poglądów na kwestie 

związane z procesem podejmowania decyzji w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki  

z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i próbą zmierzenia się z rozwiązaniami przyjętymi w tych 

sprawach w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 Już teraz, zważywszy na zgłoszone referaty, planujemy wydanie naukowej publikacji pokonferen-

cyjnej. P.T. Osoby zainteresowane udziałem w tej publikacji zapraszamy również do współpracy. 

 Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszej  

informacji w gronie P.T. Współpracowników, jak również o rezerwację ww. terminu, wyrażając nadzieję,  

że uda nam się spotkać w Łodzi! 

 

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno 

Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno; dr Magdalena Sieniuć; dr Joanna Wyporska-Frankiewicz; mgr Jacek Pakuła 

 

REJESTRACJA I DODATKOWE INFORMACJE: http://fpm.edu.pl/pl/decyzja  



INFORM ACJE ORGANIZACY JNE  
 

  
PROGRAM KONFERENCJI: 

Otwarcie Konferencji: godz. 10.00-10.20 
 

Blok I: godz. 10.20-11.30 

 dr Paweł Dańczak (UŁ): Z problematyki rozstrzygnięć dotyczących zwolnień z opłat za usługi edukacyjne 

 mgr Jacek Pakuła (UŁ): Postępowanie w sprawie przyznania stypendium rektora – zmiany w regulacji prawnej 

 mgr Paweł Sobotko (UWM): Prawne formy działania administracji i organy orzekające w przedmiocie przyjęcia  

w poczet studentów i doktorantów 

 mgr Dominika Stasiak, mgr Beata Gruza (SWPS): Przyjęcie na studia – decyzja administracyjna a wpis na listę 

studentów 

Przerwa kawowa: 11.30-12.00 
 

Blok II: godz. 12.00-13.15 

 prof. dr hab. Jan Paweł Tarno (UŁ): Postępowanie w sprawach nadania stopni naukowych – pierwsze refleksje  

na tle nowej regulacji prawnej 

 dr Magdalena Sieniuć (UŁ): Cofnięcie wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego – dotychczasowe  

doświadczenia a nowe regulacje prawne 

 dr Przemysław Kledzik (USz): Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji o nadaniu stopnia naukowego – refleksje  

na tle nowej regulacji prawnej 

 dr hab. Agnieszka Krawczyk, prof. UŁ (UŁ): Postępowanie dyscyplinarne w sprawach nauczycieli akademickich 

Przerwa obiadowa: godz. 13.15-14.15 
 

Blok III: godz. 14.15-15.30 

 dr Aleksander Jakubowski (UW): Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego a autonomia i specyfika 

szkolnictwa wyższego 

 dr Michał Klimaszewski (UKSW): Autonomia uczelni – wartość konstytucyjna – fikcja prawodawcza. Uwagi na tle 

ustroju uczelni 

 dr Agnieszka Piskorz-Ryń (UKSW): Ewaluacja działalności naukowej w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce 

 mgr Łukasz Kierznowski (UwB): Decyzja administracyjna w sprawach dotyczących doktorantów. Uwagi na tle 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Podsumowanie i zamknięcie Konferencji: godz. 15.30-16.00 

 

WAŻNE DATY: 

 Czas i miejsce konferencji: 26 listopada 2018 r., WPiA UŁ (ul. Kopcińskiego 8/12) 

 Termin przesyłania zgłoszeń udziału biernego: 19 listopada 2018 r. 

 Termin nadesłania artykułu do publikacji: 28 lutego 2019 r. 

 Termin wydania publikacji: do 30 września 2019 r. 

 

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty udziału w konferencji (materiały konferencyjne, obiad, serwis 

kawowy), jak również egzemplarz recenzowanej publikacji. Autorzy nie ponoszą innych kosztów związanych z wyda-

niem publikacji. Organizatorzy zastrzegają możliwość zwrócenia się do Autora o korektę nadesłanego tekstu albo 

odmowy jego przyjęcia ze względów merytorycznych. 

Należność z tytułu udziału należy uiścić na rachunek: 

Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 Włocławek, NIP: 8361719627; 

nr rachunku bankowego mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619 z dopiskiem: Decyzja + nazwisko + jednostka 

(np. Decyzja Pakuła, UŁ) 

 

KONTAKT: 

 sprawy naukowe: dr Magdalena Sieniuć, e-mail: msieniuc@wpia.uni.lodz.pl  

 sprawy organizacyjne (m.in. pomoc w zorganizowaniu noclegu, płatności): mgr Jacek Pakuła, tel. 604643554,  

e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl 

 rejestracja i dodatkowe informacje: http://fpm.edu.pl/pl/decyzja 
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