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Komitet organizacyjny 

 dr Marcin Sala-Szczypiński – Przewodniczący Komitetu  
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie 

 mgr Paweł Ostachowski – Z-a Przewodniczącego Komitetu 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  

 dr Małgorzata Kmak  
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

 dr Agata Nodżak 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

 

Cel konferencji 

Analiza wybranych aspektów przemian prawnych i społecznych minionego 
trzydziestolecia, ale także sformułowanie propozycji kierunków dalszego 
rozwoju systemu prawnego i systemu edukacji i nauki. Okres 30 lat, który 
dzieli nas od "wyborów czerwcowych", pozwala na sformułowanie 
wieloaspektowych ocen funkcjonowania ustroju demokratycznego 
obejmującego demokratyczny systemu rządów i społeczeństwo 
demokratyczne oraz postulatów de lege lata i de lege ferrenda. Nie bez 
znaczenia jest w tym również aspekt dydaktyczno - historyczny: w chwili 
obecnej zarówno studenci jak i absolwenci studiów rozpoczynający pracę 
zawodową lub naukową i angażujący się w życie społeczne to osoby urodzone 
po „wyborach czerwcowych”. Konferencja to dwa panele, których nazwy 
odpowiadają wprost nazwom podzespołów, w których prowadzone były 
obrady „przy okrągłym stole”: ds. reformy prawa i sądów oraz ds. nauki, 
oświaty i postępu technicznego. 
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Rejestracja 

 Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres pawel.ostachowski@up.krakow.pl  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2019 roku  

 Artykuły oparte na prezentowanych referatach powinny zostać 
przygotowane zgodnie z załączonymi wskazówkami do 30.09.2019 r.  

 Opłatę za uczestnictwo czynne w konferencji w wysokości 150 zł  
prosimy przekazywać do dnia 31.05.2019 roku  na konto:  
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,  
ul. Podchorążych 2 30-084 KRAKÓW  
NIP 675-02-00-195   
Konto PEKAO S.A. 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 z dopiskiem 
 „DK 395 + Imię i nazwisko” 
 

Publikacja i informacje dodatkowe 
 Artykuły do publikacji pokonferencyjnej należy przesyłać 

na adres pawel.ostachowski@up.krakow.pl   

 Wymogi artykułu: objętość 20 -22 tys. znaków, czcionka 12 Times New Roman, 
odstępy 1,5 wiersza, przypisy dolne, TNR10 – styl APA. 

 Organizatorzy nie przewidują honorariów za wystąpienia i artykuły.  

 Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu.  

 W dniu 10 czerwca 2019 roku o godz. 19:30 dla prelegentów istnieje 
możliwość udziału w Koncercie Okolicznościowym - Multimedialnym widowisku 
Symphonica „Rock of Poland” czyli polski rock lat 80’  
w wykonaniu Filharmonii Futura (bez dodatkowych kosztów).  
 
                 
 

KONTAKT DLA ZAINTERESOWANYCH UCZESTNICTWEM W KONFERENCJI: 
 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 234 
 e-mail: marcin.sala-szczypinski@up.krakow.pl, pawel.ostachowski@up.krakow.pl 
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