
 

   

ZAPROSZENIE  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz z Katolickim Uniwersytetem 

Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Gdańskim – uczelniami tworzącymi sieć 

naukową pod nazwą Polska sieć naukowa - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz 

upowszechniania prawa sportowego a także Towarzystwem Sieci Naukowej Prawa 

Sportowego  

mają zaszczyt zaprosić 

na Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych, który odbędzie się w 

dniach 15 – 16 maja 2018 r na obiektach CWZS Zawisza Bydgoszcz.  

 

Głównym celem Kongresu Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych jest 

integracja środowiska akademickiego ze sportowym poprzez przedstawienie, omówienie 

uwarunkowań prawnych w jakich znajduje się polski sport, problemów które są związane z 

organizacją imprezy sportowej w naszym kraju nie tylko w aspektach prawnych lecz również 

ekonomicznych, czy też organizacyjnych.  

Dyskusja a także udział nie tylko przedstawicieli nauki lecz również osób, które są związane z 

praktycznym wykonywaniem zadań zakresu prawa sportowego pozwoli na lepsze 

zrozumienie mechanizmów jakie zachodzą w prawie sportowym, jego umiejscowienie w 

systemie prawa, a także problemów z jakimi boryka się prawo sportowe. Obecność osób, 

które od strony praktycznej wiedzą jak organizować imprezy sportowe będzie dodatkowym 

elementem zbliżającym prawników jak i osoby które nie mają wykształcenia prawniczego tak 

aby te dwie grupy mogły poszerzać wiedzę ze swoich doświadczeń.  

Połączenie wiele dyscyplin nauki podczas Kongresu Prawa Sportowego i Organizacji Imprez 

Sportowych jest bowiem warunkiem rzetelnego spojrzenia na prawo sportowe oraz na 

wielowymiarowość z nim związaną. W obliczu wyzwań przed którymi stoi polski sport, a 

także prawo sportowe tylko holistyczne spojrzenie na sport pozwoli na właściwą ocenę i 

wyciągnięcie wniosków. które staną się przyczynkiem do dalszego wzmacniania pozycji 

sportu jak i prawa sportowego w Polsce.  

 



Do udziału w Kongresie Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych zapraszamy 

przedstawicieli uczelni wyższych, osoby które zawodowo są związane z prawem sportowych 

poprzez zasiadanie w organach jurysdykcyjnych związków sportowych, przedstawicieli 

klubów a także osoby zajmujące się sportem w jednostkach samorządu terytorialnego oraz 

administracji rządowej, jak również osoby które poprzez swoje działania z zakresu ekonomii, 

zarządzania medycyny w sporcie przyczyniają się do jego rozwoju.  

Udział w kongresie będzie doskonałą okazja do wymiany poglądów, podzielenia się uwagami 

a w efekcie wypracowania wniosków które staną się przyczynkiem do dalszego wzmacniania 

pozycji sportu jak i prawa sportowego w Polsce. 

Efektem obrad Kongresu Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych będzie 

wydanie wieloautorskiej recenzowanej monografii. 

 

 

Z wyrazami szacunku  

dr hab. Zbigniew Bukowski prof. UKW 

 

Prorektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

ds. finansów i organizacji  

Prezes Towarzystwa Sieci Naukowej Prawa Sportowego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkich informacji o kongresie  udzielają dr inż. Mateusz Tomanek 506 719 473  dr Dominik Borek tel. 

508 471 938 oraz mgr Szymon Raniszewski tel. 507 409 581 mail do kontaktu 

kongres@siecprawasportowego.pl  
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