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Zaproszenie dla licealistów i maturzystów 

 

 

Szanowni Państwo,  

Drogie Licealistki i Licealiści,  

 

 Pomimo trwającej od ponad roku pandemii Wydział Prawa i Administracji UŚ chce pozostać 

dla wszystkich licealistów oraz maturzystów otwartą, choć wirtualnie, przestrzenią poznania prawa 

oraz wymiany poglądów. Z tego powodu, w imieniu własnym oraz znakomitych Wykładowców 

oraz Studentów WPIA, pragnę zaprosić do wzięcia udziału w dniu 14 kwietnia br. (środa) 

w organizowanym specjalnie dla Was wydarzeniu, które nazwaliśmy: 

 

DZIEŃ Z PRAWEM W INTERNECIE 

  

Obecna rzeczywistość wymusza coraz szersze wykorzystanie instrumentów informatycznych oraz 

samego Internetu nie tylko do pracy czy nauki, ale także do załatwiania ważnych spraw 

administracyjnych i - niezmiennie już - do rozrywki. Całe dobrodziejstwo, które niesie ze sobą 

postęp technologiczny oraz rzeczywistość wirtualna, w szczególności ich właściwe i zgodne 

z przeznaczeniem wykorzystanie, wymaga wiedzy nie tylko informatycznej, ale przede wszystkim 

prawnej. Niezbędna staje się świadomość w zakresie praw i wolności w Internecie, czy skutków 

prawnych naruszenia prawa. Te potrzeby i oczekiwania stanowią dla nas impuls do podzielenia się 

refleksją prawną w tym zakresie z Wami, drodzy Licealiści.  
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Agenda tego Wydarzenia, odbywającego się zdalnie, jest następująca: 

10:00 – otwarcie Dnia z Prawem w Internecie – dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ – 

Pełnomocnik Dziekana WPIA ds. współpracy z liceami ogólnokształcącymi - moderator 

Wydarzenia; 

10:10 – wykład dr Artura Biłgorajskiego nt. praw i wolności słowa, ze szczególnym 

ich uwzględnieniem w Internecie (Instytut Nauk Prawnych, Prawo Konstytucyjne); 

10:50 – wykład dr hab. Olgi Sitarz, prof. UŚ nt. skutków karnych naruszenia prawa w Internecie 

(Instytut Nauk Prawnych, Prawo Karne i Kryminologia); 

11:30 – warsztaty tematyczne Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UŚ nt. prawa 

własności intelektualnej w Internecie; 

12:15 – zamknięcie wydarzenia - dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ. 

 

Osoby, które zaproponowana tematyka interesuje i ciekawi, zapraszam  do przyłączenia się 

do Wydarzenia, poprzez link (Zoom): 

https://zoom.us/j/93857909344?pwd=VnAvWmdTZkliNm04c0NvbnA4WGxQdz09 

Hasło: B2zLnt 

 

Miło będzie Państwa ponownie przywitać w (wirtualnych) murach Wydziału Prawa 

i Administracji UŚ. 

Do zobaczenia. 

 

z najlepszymi życzeniami w imieniu własnym i Prelegentów, 

Agnieszka Ziółkowska 

 

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres email: 

agnieszka.ziolkowska@us.edu.pl  

 


