
 
 Toruń, 15 kwietnia 2019 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie informuję, że Zakład Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje trzecią z cyklu 

ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych problematyce postępowania 

egzekucyjnego w administracji. Konferencja odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r. w Toruniu, 

a jej tematem będzie „Prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Teraźniejszość i perspektywy”. 

Nadesłane i wygłoszone referaty zostaną, tak jak w przypadku poprzednich 

konferencji, opublikowane w recenzowanej monografii wydanej w Wydawnictwie 

Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w serii „Studia z zakresu egzekucji 

administracyjnej”. 

Uprzejmie zapraszamy do udziału w tej konferencji oraz prosimy o przekazanie 

zaproszenia współpracownikom, których zainteresowania naukowe obejmują 

administracyjne postępowanie egzekucyjne. 

 

Z wyrazami szacunku 

        dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK 

      Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego  

 

 

Kierownictwo naukowe konferencji: 

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK (raczka@umk.pl) 

dr Tomasz Jędrzejewski (tomjed@umk.pl)  

dr Marian Masternak (m.masternak@interia.pl) 

Sekretarz konferencji: 

mgr Łukasz Maszewski (maszewski@umk.pl) 



 
Informacje organizacyjne 

 

Zgłoszenia prosimy dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem 

https://egzekucja.umk.pl w zakładce „zgłoszenie uczestnictwa”. 

Termin dokonywania zgłoszeń oraz tematów referatów upływa z dniem 24 kwietnia 2019 r. 

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Hotelu Uniwersyteckiego UMK, ul. Szosa 

Chełmińska 83a. W Hotelu Uniwersyteckim istnieje także możliwość rezerwacji noclegu. 

Szczegółowe informacje na stronie www.umk.pl/uslugi/hotel/ 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 280,00 zł. 

Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu. 

 

Płatności prosimy dokonywać przelewem do dnia 24 kwietnia 2019 r. na konto: 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Bank Millennium S.A. w Warszawie 

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579 

z dopiskiem: Egzekucja, imię i nazwisko uczestnika konferencji  

 

Szczegółowy program konferencji prześlemy do dnia 30 kwietnia 2019 r. Rozpoczęcie obrad 

planujemy na godz. 10.00, a zakończenie około godz. 17.00. 

Nieprzekraczalny termin nadesłania pełnej wersji referatów upływa z dniem 31 maja 2019 r. 

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są również na stronie internetowej 

https://egzekucja.umk.pl 

 

https://egzekucja.umk.pl/?task=participant&action=register
http://www.umk.pl/uslugi/hotel/
https://egzekucja.umk.pl/

