Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES” mam
zaszczyt zaprosić do udziału w VIII Zjeździe Stowarzyszenia, połączonym
z międzynarodową konferencją naukową pt.

„Prawo i populizm”
jaka odbędzie się w dniach 14-15 września 2019 r. w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43.

1. CELE NAUKOWE KONFERENCJI:
Przejawami populizmu nie jest tylko przedwyborcza frazeologia, czy też zabiegi
propagandowe obliczone na utrzymanie wysokiego poparcia dla rządzącej formacji
politycznej. Za narzędzia populizmu można uznać także poszczególne projekty legislacyjne,
które mają na celu realizację obietnic wyborczych, czy też niwelowanie napięć społecznych,
realizowane bez względu na to, jakimi wymiernymi i niewymiernymi kosztami obciążają one,
na przyszłość, systemy państwa, a w szczególności jego finanse. Prawo, cieszące się –
normalnie – zaufaniem i prestiżem jako zbiór norm najważniejszych dla funkcjonowania
społeczeństwa i państwa, na skutek wciągania go do zasobu narzędzi populizmu, tę
wiarygodność stopniowo traci. Grozi to negatywnymi konsekwencjami dla stabilności
porządku instytucjonalnego w ogóle. Dlatego istotne jest demaskowanie przypadków
wykorzystywania procesu legislacyjnego do celów kojarzonych z praktykami
populistycznymi, aby można było – w dyskursie naukowym i publicznym – wyodrębnić je jako
przejawy patologii systemu prawa, które nie powinny dyskredytować tego systemu jako
całości.
Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES

Pragniemy, aby wystąpienia uczestników konferencji dotyczyły jak najszerszej palety
regulacji prawnych, gdyż praktyki populistyczne mogą dotyczyć każdej gałęzi prawa
i różnych typów instytucji prawnych. Tytułem przykładu, można zatem postawić pytania:
• w obszarze prawie administracyjnym – na ile populizm determinuje stanowienie
prawa dotyczącego wsparcia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
finansowej,
• w obszarze prawa karnego – jak często zachowania populistyczne wpływają na
zaostrzanie kar,
• w obrębie prawa prywatnego – jak praktyki populistyczne wpływają na określenie
wzajemnych relacji między pracodawcami, a pracownikami,
• w zakresie prawa finansowego i podatkowego – czy populizm wpływa na nierówne
obciążanie poda takim poszczególnych grup społecznych,
• w obszarze prawa konstytucyjnego – na ile instytucje państwa, jak np. system
sądownictwa, mogą pozostać odporne na zmiany prawno-ustrojowe, wynikające
z tendencji populistycznych?
Referaty, jakich oczekujemy, mogą prezentować zarówno ustalenia badawcze dotyczące
poszczególnych projektów legislacyjnych, użytych jako narzędzie populizmu, jak
i teoretyczny punkt widzenia na problem dewastacji systemu prawa za pomocą praktyk
populistycznych.

Komitet naukowy konferencji:
Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga
dr Mieczysław Błoński
prof. zw. dr hab. Paweł Chmielnicki
prof. nadzw. dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak
prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz
prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
dr hab. Agata Jurkowska – Gomułka
dr hab., prof. WSH, Michał Kaczmarczyk
prof. nadzw. dr hab. Michał Kasiński
prof. nadzw. dr hab. Anna Konert
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korybski
prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo
prof. zw. dr hab. Adam Lityński
prof. nadzw. dr hab. Marek Mączyński
prof. nadzw. dr hab. Sylwia Morawska
prof. nadzw. dr hab. Sławomir Patyra
dr hab. Maciej Rogalski
prof. nadzw. dr hab. Piotr Ruczkowski
prof. nadzw. dr hab. Piotr Stec
prof. zw. dr hab. Adam Sulikowski
prof. zw. dr hab. Halina Zięba – Załucka
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki
dr, prof. WSH, Maria Zrałek.
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2. RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

DZIEŃ I (14 września)
10.00 Inauguracja konferencji
10.30 – 14.00 I Sesja plenarna, sesja w języku polskim
10.30 – 13.30 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)
13.30 – 14.00 Dyskusja

14.00 Obiad
15.00 – 17.30 II Sesja plenarna, tytuł: sesja w języku angielskim
15.00 – 17.00 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)
17.00 – 17.30 Dyskusja
17.30 – 19.00. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami
Prawa
⎯ Wręczenie odznak i dyplomów członkowskich nowym członkom Stowarzyszenia,
⎯ Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu
na następny okres,
⎯ Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Oddziału Stowarzyszenia
w Sosnowcu
⎯ Rozpatrzenie sprawozdań i informacji z realizowanych projektów badawczych i innych
przedsięwzięć,
⎯ Uchwalenie budżetu,
⎯ Zmiany w statucie Stowarzyszenia,
⎯ Nadanie tytułów Członka Honorowego Stowarzyszenia, Zasłużonego Członka Stowarzyszenia
i Członka – Założyciela Stowarzyszenia,
⎯ Ustalenie terminu i miejsca IX Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,
⎯ Sprawy bieżące.

20.00. Uroczysta kolacja (na terenie restauracji w Centrum Barnabitów)

DZIEŃ II (15 września)
10.00 – 13.30 III Sesja plenarna, sesja w języku polskim
10.00 – 13.00 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)
13.00 – 13.30 Dyskusja
13.30 Obiad
14.30 – 16.00 IV Sesja plenarna, sesja w języku polskim
14.30 – 15.30 Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)
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15.30 – 16.00 Dyskusja
16.00 – 16.30 Podsumowanie i zamknięcie obrad.
Pożegnanie uczestników VIII Zjazdu i konferencji
Uwaga: Prosimy o zgłaszanie wystąpień nawiązujących treścią do zagadnień wskazanych
w tytułach sesji plenarnych oraz zgodnych z metodą badawczą Stowarzyszenia Badań nad
Źródłami i Funkcjami Prawa. Do wygłoszenia i publikacji nie będą przyjęte referaty odbiegające
od założeń merytorycznych konferencji. Oceny adekwatności zgłoszonych referatów do
założeń merytorycznych konferencji dokona Rada Naukowa Stowarzyszenia, na podstawie
dołączonych do zgłoszenia abstraktów. W wypadku dużej liczby zgłoszeń, sesje plenarne
zostaną podzielona na panele.

3. PUBLIKACJA:
Organizatorzy przewidują opublikowanie referatów przygotowanych przez uczestników konferencji
w formie recenzowanej monografii naukowej lub na łamach wybranego czasopisma naukowego.
Jednakże szczegóły zostaną przekazane w późniejszym terminie.
Podstawowe wymogi edytorskie dotyczące referatów zgłoszonych do opublikowania:
- objętość – do 20 000 znaków (0,5 ark. wydawniczego),
- edytor tekstu MS Word,
- czcionka Times New Roman nr 12, interlinia 1,5 , marginesy 2,5 cm.
- przypisy na dole strony:
➢ Książki: Nazwisko, Tytuł, Miejsce i rok wydania, strona.
➢ Opracowania w publikacjach zwartych: Nazwisko, Tytuł opracowania, [w:] Nazwisko (red.),
Tytuł książki, Miejsce i rok wydania, strona.
➢ Artykuły w czasopismach: Nazwisko, Tytuł opracowania, Tytuł czasopisma, rocznik, numer,
strona.
➢ Inne źródła informacji (orzeczenia, akty prawne, wyniki badań ankietowych, dane
statystyczne, itp.): powołujemy w sposób tradycyjnie przyjęty w danej dyscyplinie nauki.
- Ilustracje (przyjmujemy tylko czarno - białe), prosimy załączać w postaci umożliwiającej dalsze
opracowanie graficzne.
Prosimy o załączanie do tekstu streszczenia (nie dłuższego niż 500 znaków) i 3-5 słów kluczowych
w języku polskim i angielskim.

4. KALENDARIUM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z KONFERENCJĄ:
❖ Nie później niż do 31 maja 2019r. prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w konferencji na
załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu, z tematem referatu oraz założeniami
merytorycznymi wystąpienia („abstrakt”, 500-1000 znaków) włącznie, za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami
i Funkcjami Prawa dr Dobrochny Minich: fontes@stowarzyszeniefontes.com (UWAGA:
NOWY ADRES E-MAIL STOWARZYSZENIA. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń
na ww. adres)
❖ Nie później niż do 25 czerwca 2019 r. Rada Naukowa ogłosi rozstrzygnięcie w przedmiocie
kwalifikacji zgłoszonych wystąpień. Brak kwalifikacji wystąpienia nie oznacza odmowy udziału
w konferencji, a jedynie ograniczenie go do uczestnictwa biernego.
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❖ Niezwłocznie po upływie w/w terminu organizatorzy zwrócą się o wniesienie opłaty
konferencyjnej (szczegóły dot. opłaty zob. niżej), opłatę należy uiścić w terminie do 15 lipca
2019 r.
❖ Nie później niż do 07 września 2019 r. zostaną podane: potwierdzenie uiszczenie opłaty
konferencyjnej, szczegółowy porządek wystąpień w ramach sesji plenarnych i paneli, a także
inne szczegółowe informacje organizacyjne.
❖ 13 września 2019 r. – posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Badań nad
Źródłami i Funkcjami Prawa, Warszawa, od godz. 18.00
❖ 14-15 września 2019 r. – VII Zjazd i konferencja wg. harmonogramu j.w.
❖ Nie później niż do 31 grudnia 2019 r. należy przesłać tekst referatu (adres zob. niżej)

5. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:
dr Anna Rogacka- Łukasik, arogacka@tlen.pl, 506 496 145 – Pierwszy Wiceprezes Zarządu
dr Dobrochna Minich, fontes@stowarzyszeniefontes.com – Sekretarz Zarządu
Korespondencję pisemną prosimy kierować na adres:
Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów,
pok. RA 243

6. OPŁATA, WARUNKI, ZAKWATEROWANIE:
Opłata konferencyjna wynosi:
Dla Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa:
400 zł. (opłata nie obejmuje noclegu)
Dla pozostałych uczestników:
450 zł. (opłata nie obejmuje noclegu)
Dane do przelewu:
Kwota: j.w., w zależności od kategorii
Konto: Bank PEKAO: 79 1240 1372 1111 0010 4886 0443
Beneficjent: Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa
Tytułem: Konferencja 2019

W ramach opłaty konferencyjnej organizator oferuje:
⎯ Materiały konferencyjne (teczki, foldery, notatniki, itp.)
⎯ 2 x obiad na terenie Uczelni (przewidziany również dania bezglutenowe)
⎯ Bufet kawowy w obu dniach konferencji
⎯ Uroczysta kolacja na terenie Centrum Barnabitów w Warszawie, ul. Smoluchowskiego 1
⎯ Pokrycie kosztu publikacji
Istnieje możliwość wystawienia faktury oraz (na miejscu) potwierdzenia delegacji służbowej.
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Możliwość wykupienia noclegu:
Istnieje możliwość wykupienia noclegów w terminie 13/14 i 14/15 września 2019r., w jednej z nw. baz
noclegowych:
⎯ Centrum Barnabitów w Warszawie, ul. Smoluchowskiego 1, po specjalnej, obniżonej cenie dla
uczestników konferencji 178 zł. /pokój jednoosobowy/, 260 zł. /pokój dwuosobowy/. Ww. ceny
zawierają: nocleg, śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, bezpłatny zestaw kosmetyków
i ręcznik. W pokojach znajduję się m.in. łazienka z prysznicem, bidetem, suszarka do włosów,
biurko, krzesło, garderoba, telefon, telewizor z telewizją kablową, lodówka, zestaw do
parzenia kawy i herbaty.
⎯ Pokoje Gościnne Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, Al. Lotników 32/46, w cenie 99 zł. /pokój
jednoosobowy/ (ze śniadaniem 109 zł.) bądź 128 zł. /pokój dwuosobowy/ (ze śniadaniem 148
zł.).
Noclegi są opłacane odrębnie przez uczestnika, na miejscu w recepcji jednej z ww. baz noclegowych,
które wystawiają fakturę. Prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu chęci zarezerwowania noclegu ze
wskazaniem miejsca z ww.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”:

Prezes Zarządu
Prof. zw. dr hab. Adam Sulikowski
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