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Bialystok, dnia I lutego 2017 r.

Szanowni Paistwo,

okrQgowa lzba Radc6w Prawnych w Bialymstoku iWydzial Prawa Uniwersytetu w Bialymsioku

majq zaszczyt zaprosi6 Paistwa na organizowanq w dniach 26 - 27 neita 2017 r. w Bialymstoku

lvliqdzynarodowq Konferencjg NaukowE ,,Possib//ties of legal cooperction in Eastern Europe" -

Motliwoici wsp'lpncy pnwniczej w Europie Wschodniej. M?iEc na uwadze, ze konferencje Okregowej

lzby Radc6w Prawnych w Bialymstoku nie tylko pzyczyniajq siQ do wymiany doswiadczei, my6li

i poglqd6w oraz integracji Srodowiska radc6w prawnych, lecz takze stanowiq forum naukowej debaty
pzedstawicieli, reprezentujqcych r62ne o$rodki naukowe, celowo zdecydowalismy sig zaproponowac

szerokq merytorycznie - a zarczem intrygujEc4 i zmuszajqcq do konfrontacji do6wiadczeh, zar6wno
praktyk6w, jak i teoretyk6w prawa, temaiyke, Jestesmy pzekonani, 2e z jednej strony pozwoli ona

kazdemu uczestnikowi konferencji znalezd miejsce w wymianie poglqd6w, z drugiej zas umozliwi
poznanie aktualnego obszaru prowadzonych praktyk prawnych i badah naukowych w Europie

Srodkowo - Wschodniej w zakresie europejskiej wspolpracy prawnik6w. Wyra2amy pzekonanie, 2e
pzedstawiciele adwokatury estoiskiejilitewskiej/totewskiej/bialoruskiej/rosyjskiejiukraihskiej wezmq

aktywny udzial w organizowanej Konferencji. Zwracamy sie z pro6bq o pzekazanie informacji o

Konferencji wszystkim zainteresowanym.

Gl6wne osie dyskusji - nawiqzujEc do powy2szego - bed4 koncentrowac sie wok6t tzech

blok6w zagadnien dotyczqcych europejskiej wspdlpracy prawnik6w:

I Panel: ,,Prawo pzewozowe - wyzwania dla europejskich prawnikdw w zakresie obslugi
prawnej podmiot6w gospodarczych sektora transportowego",

ll Panel: ,,Egzekucja w praktyce wsp6lpracy prawnik6w europejskich",

lll Panel: ,,Sprawy podatkowe w pafrstwach Europy Srodkowo - Wschodniej"
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Kwestie mieszczqce sie we wskazanych blokach tematycznych powinny zas
- w zaproponowanych wystqpieniach - zostao poddane analizie z perspektywy poszczegolnych dzial6w
prawa krajowego paistw europejskich, jak r6wniez prawa eumpejskiego i prawa migdzynarodowego.

l\4iejscem obrad bqdzie siedziba Wydzialu Prawa Uniwersytetu w Bialymstoku,
ul. Mickiewicza 1.

Szczeg6lowe informacje dotyczqce Konferencji oraz warunki uczestnictwa zamieszczone sa
w zalqczniku do niniejszego zaproszenia, Program Konferencjj zostanie rozeslany uczestnikom
Konferencji w p62niejszym terminie.

Mamy pzyjemnosd tak2e zakomunikowao, 2e Sekretazem Konferencji jest radca prawny pan

Jacek Klimowicz (adrcs mailowy: konferencja@oirp,bialystok.pl), kt6ry bQdzie z Paistwem prowadzid
korespondencje dotyczqcq Konferencji.

LiczEc na spotkanie w Bialymstoku pozostajemy z wyrazami szacunku,

Prof. zw, dr hab. Emll W. Plywaczewski

A k\.---g * u
Dziekan Wydzialu Prawa UwB

Andrzej Kalil1ski
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