
 

 

 

Zapraszamy na Konferencję: 

Krajobraz po pandemii z perspektywy prawno-społecznej 

Postulaty de lege lata i de lege ferenda 

19 października 2022r. godz. 9.00, Aula A1, Uniwersytet Pedagogiczny 

(konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym, z jednoczesną 

transmisją on-line).  

Konferencja współorganizowana przez Instytut Prawa, Ekonomii i 

Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Okręgową Izbę Radców 

Prawnych w Krakowie. 

W ramach wydarzenia odbędzie się:  

Wystąpienie zaproszonych gości, sesja referatowa, w tym studencka wraz 

z dyskusją. 

 

Komitet naukowy: 

Prof. dr hab. Roman Kochnowski 

Dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP 

Dr hab. Czesław Kłak, prof. UP 

Dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk - Kłak, prof. UP 

Dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP 



Dr hab. Michał Bożek, prof. UŚl 

Dr hab. Bogusław Ulijasz, prof. UP 

Dr hab. Maciej Borski, prof. WSH 

Dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP 

 

Komitet organizacyjny: 

Dr Marcin Sala-Szczypiński 

Dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP 

 

Konferencja organizowana jest ponad dwa lata po wybuchu pandemii 

koronawirusa. Celem konferencji jest analiza wybranych aspektów 

przemian prawnych i społecznych tego okresu, analiza wpływu pandemii i 

jej konsekwencji na stosunki społeczne i prawne, ale także sformułowanie 

propozycji kierunków dalszego rozwoju systemu prawnego i systemu 

edukacji (a to ze względu na ustawowe cele działania i obszary 

zainteresowań współorganizatorów konferencji), z uwzględnieniem 

doświadczeń czasu pandemii.  

Konferencja będzie okazją do prezentacji analiz prawno-porównawczych 

oraz sformułowania postulatów de lege lata i de lege ferrenda w zakresach 

odpowiadających nazwie konferencji.  

Okres ponad dwu lat trwania pandemii pozwala na sformułowanie 

wieloaspektowych ocen funkcjonowania regulacji prawnych i stosunków 

społecznych i gospodarczych, do których te regulacje się odnoszą. Nie bez 

znaczenia jest w tym również aspekt dydaktyczno - historyczny:  w chwili 

obecnej studenci pierwszych lat studiów to osoby, które kończyły szkołę 

średnią i zdawały egzamin maturalny w „reżimie sanitarnym”. Udział w 

konferencji stanowić będzie dla nich znakomitą okazję do refleksji o 

charakterze porównawczym.  

  



BLOKI TEMATYCZNE: 

Konferencja obejmować ma następujące zagadnienia:  

1. Wpływ pandemii na prawo konstytucyjne 

W tym panelu przyjrzymy się przepisom prawa konstytucyjnego i nauki 

prawa konstytucyjnego związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. Analizowana będzie również kwestia ograniczania 

wolności i praw człowieka i obywatela związana z walką z epidemią, a 

więc koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 

2. Wpływ pandemii na prawo cywilne  

W ramach tego panelu analizowany będzie wpływ pandemii na stosowanie 

instytucji prawa cywilnego, takich jak: waloryzacja, klauzula rebus sic 

stantibus, kary umowne, wyzysk, zasady współżycia społecznego;  

3. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w reżimie 

sanitarnym  

W tym zakresie dyskusja będzie się koncentrować wokół problematyki 

informatyzacji wymiaru sprawiedliwości i funkcjonowania sądów w systemie 

zdalnym w kontekście realizacji prawa dostępu do sądów i zasad 

bezpośredniości i jawności postępowania,  

4. Prawo administracyjne wobec pandemii  

Ten blok tematyczny obejmuje kwestie nakładania ograniczeń sanitarnych 

i funkcjonowania służb, inspekcji i instytucji gwarantujących 

bezpieczeństwo sanitarne. Istotnym zagadnieniem w tym zakresie jest 

problematyka administracyjnych kar pieniężnych służących wymuszeniu 

respektowania ograniczeń sanitarnych.  

 



5. Przestępstwa i wykroczenia czasu pandemii  

W okresie pandemii można obserwować eskalację zarówno czynów 

zabronionych powszechnych (kradzieże, włamania, wyłudzenia) jak i 

zachowań naruszających nakazy i zakazy epidemiczne – ten panel 

poświęcony będzie kryminologicznej i karnistycznej analizie tych zachowań.  

6. Społeczne i psychologiczne konsekwencje „dystansu 

sanitarnego”  

Kwarantanna, izolacja, praca zdalna i dystans społeczny wywarły silny 

wpływ na zachowania ludzkie, na postawy społeczne i psychikę. Wciąż 

aktualne pozostaje pytanie, na ile silny to wpływ i jakie będą jego 

konsekwencje.  

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: 

 marcin.sala-szczypinski@up.krakow.pl 
lub  

grzegorz.krawiec@up.krakow.pl   
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2022 roku  

 

 

KONTAKT DLA ZAINTERESOWANYCH UCZESTNICTWEM W 
KONFERENCJI W CHARAKTERZE PRELEGENTA  

(udział charakterze słuchacza nie wymaga uprzedniej rejestracji a 
jedynie wysłania prośby o link do wydarzenia – lub osobistego 

udziału w panelach) 
 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 234 
 e-mail: marcin.sala-szczypinski@up.krakow.pl,  
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