
Szanowni Państwo,

mam zaszczyt poinformować, że  I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prawników 
Akademickich odbędzie się w Toruniu w 2022 roku.

Już na wstępie należy wyjaśnić, że inicjatywa zorganizowania spotkania adresowanego do P.T. adwokatów 
i  radców prawnych, prawników odpowiedzialnych za obsługę prawną uczelni oraz instytutów naukowych 
i badawczych zrodziła się pod koniec 2019 roku. Od kilku lat organizujemy podobne konferencje o charakterze 
ogólnopolskim, które gromadzą P.T. przedstawicieli sektora nauki i szkolnictwa wyższego: Pracowników 
odpowiedzialnych za pomoc materialną dla studentów i doktorantów (od 2012 r.); Prodziekanów (od 2017 r.), 
a  także Dyrektorów szkół doktorskich (od 2018 r.). Przedsięwzięcia te na stałe wpisały się w kalendarz ww. 
osób i dlatego uznaliśmy, że kolejny projekt powinien być zaadresowany właśnie do tytułowych prawników 
akademickich. Z oczywistych względów nie było możliwe zrealizowane spotkania w 2020 r. 

Dziś wracamy do pomysłu organizacji konferencji. Przemawiają za tym nie tylko ostatnie zmiany prawa, 
ale również doświadczenia związane ze wdrażaniem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i  nauce. Jesteśmy przekonani, że nieprzewidziane dotychczas okoliczności związane z  Covid-19 
ustąpią, a  obrady będą źródłem wymiany poglądów i  refleksji, jak również inspiracją dla P.T. Uczestników 
w stosowaniu przepisów na co dzień.

Nadchodzący czas chcemy wykorzystać, aby przygotować ofertę dopasowaną do potrzeb P.T. 
Uczestników. Będziemy działać według harmonogramu, aby z wyprzedzeniem móc przedstawić atrakcyjny 
program i sylwetki prelegentów.

W dniu 1 marca 2022 r. (wtorek) została udostępniona ankieta programowa, która będzie aktywna do 15 
marca 2022 r. Wyniki zostaną poddane analizie i do dnia 27  kwietnia 2022 r. zostanie podana data konferencji, 
a do Państwa trafi komunikat II – Zaproszenie do udziału w konferencji wraz z otwarciem formularza rejestracji. 

Podkreślić należy, że konferencja nie ma charakteru teoretycznego. Chodzi o dyskusję i debatę, a  także 
praktyczny wymiar obrad. Dlatego jeszcze raz zwracam się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety programowej. 

Wyrażam nadzieję, że tegoroczna konferencji spotka się z  Państwa zainteresowaniem. Zwracamy się również 
z prośbą o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości w gronie P.T. Współpracowników. Dodatkowe informacje, 
w tym ankieta programowa, formularz rejestracji, udostępnione zostaną na stronie: http://fpm.edu.pl/pl/kpa 

Z poważaniem
Jacek Pakuła
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AGENDA

PROGRAM

• profesjonalny pełnomocnik przed sądem administracyjnym
• aktualne orzecznictwo sądowoadministracyjne
• ocena parametryczna i prawo do sądu
• akademickie prawo pracy
• sprawy studenckie
• awanse naukowe
• odpowiedzialność dyscyplinarna 
• doktoranci i szkoły doktorskie 
• patenty i prawo autorskie

HARMONOGRAM

• Komunikat: 1 marca 2022 r.
• Ostateczny termin wypełnienia ankiet: 31 marca 2022 r.
• Ogłoszenie daty konferencji: 27 kwietnia 2022 r.
• Otwarcie rejestracji udziału w konferencji: nie później niż 10 maja 2022 r.

Obrady i zakwaterowanie:
• hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 
• mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl 
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