Łódź, dnia 31 sierpnia 2022 r.
ZAPROSZENIE
Zakład Międzynarodowego Obrotu Cywilnego, działający w Katedrze Prawa
Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza
na jednodniową konferencję naukową:
"Rozwód i separacja – spojrzenie krajowe oraz transgraniczne".
Konferencja odbędzie się w dniu 7 października 2022 r. (piątek) w budynku
Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź. Otwarcie
konferencji jest zaplanowane na godzinę 9.45 a jej zakończenie na godzinę 14.30.
W charakterze prelegentów wystąpią przedstawiciele praktyki i doktryny, którzy na
co dzień zajmują się problematyką prawa rodzinnego oraz rejestracji stanu cywilnego.
Szczegółowy program konferencji przedstawiamy w załączeniu.
Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Urzędników Stanu
Cywilnego RP - Oddział w Łodzi, a patronat medialny sprawuje czasopismo Metryka
- Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Z powodów organizacyjnych prosimy
jednak o zgłoszenie swego uczestnictwa - nie później niż do 4 października 2022 r. na adres mailowy: konferencja.wpia.ul@gmail.com.
Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie w Łodzi,

dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ
Kierownik Zakładu
Międzynarodowego Obrotu Cywilnego
Katedra Prawa Cywilnego WPiA UŁ

Konferencja Naukowa
Rozwód i separacja – spojrzenie krajowe oraz transgraniczne
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
7 października 2022 r. (piątek) – Aula zielona

Program konferencji
Godz. 9.45 – Otwarcie konferencji
Godz. 10.00 – 12.00 – Sesja pierwsza
•

dr Ewa Kamarad (Uniwersytet Jagielloński):
„Zasada trwałości małżeństwa oraz jej przełamania”

•

prof. UŚ dr hab. Witold Kurowski (Uniwersytet Śląski):
„Modele rozwiązania małżeństwa w ujęciu prawnoporównawczym”

•

dr Sławomira Lerman-Balsaux (Uniwersytet Łódzki):
„Małżeństwo i separacja w prawie polskim”

•

dr Piotr Rodziewicz (Uniwersytet Wrocławski):
„Prawo właściwe dla rozwodu i separacji”

•

Dyskusja

Godz. 12.00 – 12.30 – przerwa na kawę
Godz. 12.30 – 14.30 – Sesja druga
•

prof. UŁ dr hab. Michał Wojewoda (Uniwersytet Łódzki):
„Rozwód i separacja a rejestracja stanu cywilnego”

•

dr Marcin Kostwiński (Uniwersytet Łódzki):
„Uznanie rozstrzygnięć rozwodowych wydanych przez organy państw obcych”

•

dr Filip Nowak (Uniwersytet Łódzki):
„Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa zawierającego wzmiankę o rozwodzie”

•

Dyskusja

Ok. godz. 14.30 – zakończenie konferencji

