
 

 

 

 

 

WHO ARE WE 

Koło Naukowe Common Law (the Common Law 

Society) istnieje od 1998 roku przy Wydziale 

Prawa  i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. Zrzesza studentów 

zainteresowanych poszerzaniem swoich 

zainteresowań związanych z systemem prawa 

precedensowego i komparatystyką prawniczą. 

WHAT DO WE DO 

CLS organizuje w każdym roku akademickim wiele 

ciekawych spotkań w formie wykładów, debat lub 

nieformalnych dyskusji przy kawie. Wśród 

poruszanych przez nas tematów znalazły się: 

 Doctrine of Consideration in the US and Polish 

Contract Law 

 Californian Same-Sex Marriages Legislation in 

the Human Rights Perspective 

 The role and career of a lawyer in negotiations 

and mediation 

 Recent approaches to defining and regulating 

the family: Marriage and Cohabitation 

 Life and Death – Right and Wrong: Law and 

Ethics of Abortion and Euthanasia 

WHOM DO WE KNOW 

Głównymi partnerami akademickimi Koła są: 

 Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW 

 Levin College of Law University of Florida 

 Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego 

WPiA UW 

 Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki 

w Warszawie 

WHAT DO YOU GET FROM THAT 

Uczestnictwo w szeregu anglojęzycznych 

spotkań organizowanych przez CLS jest 

niepowtarzalną szansą na: 

 zdobycie wiedzy na temat fascynującego 

sytemu prawa precedensowego 

 spotkanie z amerykańskimi i brytyjskimi 

profesorami oraz możliwość podyskutowania 

z nimi na równej stopie 

 sprawdzenie, doszlifowanie a także 

praktyczne wykorzystanie swojego 

prawniczego angielskiego. 

 poczucie atmosfery anglosaskiego środowiska 

naukowego 

 

 

 

 

 

WHAT ELSE 

CLS zorganizowało dotąd kilka projektów 

badawczych. Ostatni z nich nosił tytuł: 

‘Comparative studies of private law’. W tym roku 

zamierzamy opracować kolejny, rozbudowany 

projekt. W ramach działalności Koła odbywały się 

rozwijające wyjazdy zagraniczne, m.in. 

na Uniwersytety w Oksfordzie i Cambridge. 

Planujemy kolejne. 

HOW TO JOIN US 

Zapraszamy na nasze spotkania oraz do 

kontaktowania się z nami poprzez naszą zupełnie 

nową stronę internetową: 

www.common-law.uw.edu.pl 

a także przez e-mail: 

commonlaw.uw@gmail.com 

jesteśmy również na Facebooku: 

www.facebook.com/cls-uw 

Zapraszamy!  Common Law Society 

http://www.common-law.uw.edu.pl/
http://www.facebook.com/cls-uw

