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Mamy zaszczyt zaprosić Pana Mecenasa oraz wszystkich zrzeszonych w kierowanej przez Pana Izbie Radców 

Prawnych Mecenasów do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Prawo przedsiębiorców w dobie 

pandemii Covid-19 – problemy i wyzwania” organizowanej przez Instytut Prawa Collegium Humanum. Konferencja 

odbędzie się dnia 27 maja 2022 r. w formie hybrydowej (online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz 

stacjonarnie w siedzibie Collegium Humanum w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa). 

 

Pana udział w Konferencji będzie dla nas zaszczytem. Jesteśmy przekonani, że wymiana poglądów w zakresie prawa 

przedsiębiorców pozwoli na wieloaspektową analizę problemów prawnych związanych z pandemią Covid-19 i jej 

skutkami, a także przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów, wzmocnienia istniejących oraz zaowocuje 

podjęciem wspólnych inicjatyw badawczych. 

 

 

 

Łączę wyrazy szacunku  

Prof. CH dr hab. Edyta Hadrowicz 

Dyrektor Instytutu Prawa Collegium Humanum 



TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI 

Konferencja odbędzie się dnia 27 maja 2022 r. w formie hybrydowej (na platformie Microsoft Teams oraz stacjonarnie 

w Sali Konferencyjnej Collegium Humanum w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa). 

 

CELE KONFERENCJI: 

Konferencja zostanie podzielona na wystąpienia prelegentów oraz zaprezentowane w agendzie tematyczne panele 

dyskusyjne. 

 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA 

W zakresie wyznaczonym tematyką Konferencji, referaty oraz przesłane przez Państwa teksty zostaną opublikowane 

w monografii pokonferencyjnej, której wydanie planowane jest w wydawnictwie zagranicznym. Warunki 

opublikowania ww. tekstów oraz termin ich nadsyłania zostaną przekazane osobom zainteresowanym publikacją w 

terminie późniejszym. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

Wypełnione karty zgłoszenia uprzejmie prosimy przesłać do dnia 16 maja 2022 r. na adres e-mailowy 

(konferencja@humanum.pl) lub pocztą na adres Instytutu Prawa z dopiskiem Prawo przedsiębiorców w dobie 

pandemii Covid-19 – problemy i wyzwania. Abstrakty o długości do 300 słów prosimy o przesłanie wyłącznie drogą 

elektroniczną na adres e-mail: konferencja@humanum.pl. 

 
 

KALENDARIUM 

Do 16 maja 2022 r. 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji oraz przesłanie tytułów referatów (zgłoszenie do udziału w panelu dyskusyjnym) 

należy przesłać do dnia 16 maja 2022 r. Zgłoszenia uprzejmie prosimy dokonywać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

konferencja@humanum.pl 

 

Dla potrzeb kontaktu prosimy o podawanie swoich adresów e-mail. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do 

niniejszego zaproszenia. 

 

Do 23 maja 2022 r. 

Szczegółowy program Konferencji wraz z linkiem do wydarzenia (dla osób uczestniczących w Konferencji za 

pośrednictwem platformy Microsoft Teams) zostanie przesłany Państwu w terminie do 23 maja 2022 r.  

 

Do 27 maja 2022 r. 

Konferencja odbędzie się dnia 27 maja 2022 r. 
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W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z 

koordynatorami Konferencji: 

 

• dr Kamil Stępniak, e-mail: kamil.stepniak@humanum.pl, tel. 690 090 676; 

• mec. Wojciech Chrzanowski, e-mail: wojciech.chrzanowski@humanum.pl, tel. 519 878 247. 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Certyfikaty uczestnictwa czynnego w Konferencji przekazane zostaną Państwu w dniu Konferencji. 

 
Adres do korespondencji: Koordynator Konferencji 

dr Kamil Stępniak, Instytut Prawa, Collegium Humanum, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. 
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