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Forum Naukowe pn.  „Prawne i ekonomiczne perspektywy rozwoju przedsiębiorczości 
lokalnej w subregionie północnym województwa śląskiego” 

20-21 października 2022r. 
Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 

w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 2/4 

 

HARMONOGRAM: 
Pierwszy dzień Forum odbywał się będzie według następującego porządku: 

1. godz. 9:00 do godziny 10:30  

1.1. uroczyste otwarcie Forum z wystąpieniami powitalnymi: 

a) Pani Rektor UJD 

b) Prezydenta Miasta Częstochowy 

c) przedstawiciela RIPH w Częstochowie 

d) przedstawiciela OIRP w Opolu 

e) przedstawiciela Fundacji Przyjazne Prawo w Częstochowie 

 

1.2. Wystąpienia (lub prezentacje) w przedmiocie wskazania perspektyw rozwoju 
Częstochowy i Subregionu Północnego województwa śląskiego jako miejsca 
przyjaznego dla studentów oraz przedsiębiorców: 

a) wystąpienie Marszałka Województwa Śląskiego (lub osoby 
reprezentującej)  

b) wystąpienie przedstawiciela  lub przedstawicieli Prezydenta Częstochowy 

c) wystąpienie Starosty Częstochowskiego lub przedstawiciela 
(przedstawicieli) Starosty Częstochowskiego 

d) wystąpienie przedstawiciela Katowickiej Specjalne Strefy Ekonomicznej 

e) wystąpienie przedstawiciela UJD 

f) wystąpienie P. Piotra Soroczyńskiego – Głównego Ekonomisty Krajowej 
Izby Gospodarczej 

moderator pierwszej części Pan dr Mariusz Paradowski 

2. godz. 10:30 do 11:00 - przerwa kawowa 

 

3. od godz. 11:00 do 13:15 będą trwały równolegle dwa panele (panel I i II): 
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3.1. warunki podjęcia działalności gospodarczej i możliwości pozyskania wsparcia ze 
środków publicznych na działalność tzw. start-up’ów z uwzględnieniem 
problematyki tzw. prostej spółki akcyjnej 

oraz 

 

3.2. sukcesja przedsiębiorstw – firm rodzinnych. 

 

 

4. godz. 13:15 do 14:15 – lunch 

 

5. od godziny 14:15 do 16:30 będą trwały równolegle dwa panele (panel III i IV): 

 

 

5.1. pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem 
mediacji 

oraz 

5.2. problematyka zastojów płatniczych oraz zabezpieczania wierzytelności. 

 

6. Na zakończenie pierwszego dnia Forum w godz. 1900 do 2200 odbędzie się Gala 
Konkursu Jurajskie Olimpy organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-
Handlową w Częstochowie.  

 

 

Drugi dzień Forum odbywał się będzie według następującego porządku: 

1. godz. 10:00 do 12:00 – panel (V) podatki i ubezpieczenia społeczne, z 
uwzględnieniem tzw. estońskiego modelu opodatkowania działalności gospodarczej; 

2. godz. 12:00 do 12:45 - przerwa kawowa; 

3. godz. 12:45 do 15:00 - kolejny panel (VI) dotyczący prawa zamówień publicznych 
oraz problematyki umów cywilnoprawnych w zamówieniach publicznych. 


