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1. CELE NAUKOWE KONFERENCJI 

Konferencja, której hasłem przewodnim jest „Prawo jako projekt przyszłości”, stanowi 

próbę odmiennego spojrzenia na problemy prawa, pojawiające się w związku z dynamiką  

społeczną. Badania, dla których punktem wyjścia jest obserwowalne zjawisko 

wielokierunkowych zmian w sferze procesów społeczno-gospodarczych, technologicznych, 

ideologicznych czy czysto politycznych, są liczne i niewątpliwie obejmują zjawiska ważne  

z zakresu rozumienia, tworzenia, stosowania i interpretacji prawa, we wszystkich ważnych 

obszarach. W proponowanym temacie konferencji postulowane jest podejście, bazujące nie 

tylko na przewidywaniu krótkoterminowych zmian prawa poprzez pryzmat poszczególnych 

gałęzi prawa i pojedynczych regulacji, ale – przede wszystkim – na podjęciu próby 

prognozowania w skali długookresowej, na ekstrapolowaniu zasadniczych tendencji  

w ewolucji systemu prawa, poprzez odwołanie się m.in. do perspektywy filozoficznoprawnej, 

do filozofii politycznej, czy też badań nad transformacjami materialnych źródeł prawa. 

Pozwoli to na stworzenie prognoz co do roli prawa w formowaniu ładu aksjonormatywnego, 

na dwóch płaszczyznach: 

 

• zmian przedmiotu i kierunku regulacji prawnych (jakie sprawy i w jaki sposób 

będą regulowane) 

• zmian cech systemowych samego prawa, jako części składowej porządku 

instytucjonalnego 

 

Pragniemy, aby płaszczyzny te wyznaczały granice tematyczne wystąpień uczestników 

konferencji. 

 

W odniesieniu do pierwszej ze wskazanych płaszczyzn, w szczególności chodzi 

o wskazanie, jaki zjawiska, problem czy sytuacje konfliktowe, możemy w przyszłości 

potraktować jako materialne źródła prawa? Czy tak, a nie inaczej zdeterminowany świat 

materialnych źródła prawa będzie wymagał regulacji prawnych? Jak dalece powinna być 

dopuszczalna ingerencja, sięgająca do rozwiązań prawnych, regulacji prawnych, 

kształtujących rzeczywistość społeczną, polityczną, ekonomiczną? Przedmiotem analizy 

może być szereg obszarów normowania, zwłaszcza takich, które mogą stanowić zagrożenie 

dla społeczeństwa, dla bezpieczeństwa i wolności jednostki, które czekają na adekwatne 

projekty normatywne. Oczywistym przykładem są projekty niezbędne w sytuacji zderzenia 

się z rzeczywistością kształtowaną przez zmiany klimatyczne. Aby odpowiedzieć na pytanie, 

jak nowe technologie i rozwój nauk wpłyną na przyszłość prawa wystarczy podjąć próbę 

refleksji, jak wpływają one na dzisiejsze postrzeganie prawa. Prawo nie może pozostawać 

ślepe na konsekwencje wynikające z rozwoju nauki i techniki. Nie od dziś wiadomo jednak, 

że prawo napotyka poważne trudności  nadąża za zmianami rzeczywistości społecznej  

i bardzo często pozostaje o krok z tyłu. Współczesna nauka tworzy coraz większe wyzwania 
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dla tradycyjnych regulacji prawnych, w dziedzinach takich jak biotechnologia, informatyka, 

medycyna, et caetera. Ciągła pogoń świata nauki i techniki za łamaniem kolejnych barier 

tworzy konieczność podejmowania przez prawodawców wysiłków zmierzających do 

rozwiązywania problemów fundamentalnych, zmieniających społeczne rozumienie 

dotychczasowych wartości, formujących nowe dylematy egzystencjalne. Problemów 

stojących przed całymi społeczeństwami, subsystemami społecznymi, czy też przed 

jednostką. Brak aktualności przyjętych rozwiązań może powodować brak uniwersalności 

przyjętych norm, a w konsekwencji może to prowadzić do ich nieskuteczności, czy też 

dysfunkcjonalności.  

 

W przypadku drugiej ze wskazanych płaszczyzn dyskusji konferencyjnej, ma ona obejmować 

próby odpowiedzi na pytania o przyszłą charakterystykę prawa, jako narzędzia 

komunikowania dyrektyw działania. Coraz częściej pojawiają się w tym zakresie wątpliwości 

o charakterze fundamentalnym. Czy system prawa o takich cechach, jakie znamy 

współcześnie, będzie również regulatorem stosunków społecznych w przyszłości? Czy 

będzie adekwatnym narzędziem ich kształtowania? Na jakie alternatywne/konkurencyjne 

instrumenty może napotkać? Jaka może być w przyszłości przydatność ugruntowanych 

współcześnie instytucji prawnych? Dla udzielenia odpowiedzi na tak formułowane pytania 

wydaje się niezbędne poszukiwanie ogólnych ram teoretycznych, w oparciu, o które można 

konceptualizować ewolucję roli prawa w przyszłym świecie. Towarzyszyć temu powinna 

refleksja filozoficzna dotycząca uzasadnienia i legitymizacji prawa, w ramach nowego 

paradygmatu legitymizacji prawa przyszłości. Chociażby w kontekście wpływu dynamicznie 

rozwijających się nauk kognitywnych, postępu w zakresie technologii informatycznych, 

pytanie o określenie na nowo granic i sposobu normowania za pomocą prawa, może mieć 

znaczenie zasadnicze. W tym, wskazanym wyżej wymiarze, możemy mówić o występowaniu 

dających się wyraźnie określić trendów, które już aktualnie wyznaczają pole interesującego 

dyskursu naukowego. Powstaje kwestia konsekwencji zarysowanych wyżej zmian, dla roli 

prawa i zawodów prawniczych w przyszłości.  
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2. RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

 

DZIEŃ I 

17 września 2022 r. 

10.00   Inauguracja konferencji 

10.30 – 14.00 I sesja plenarna 

10.30 – 13.30  Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.) 

13.30 – 14.00  Dyskusja 

14.00   Obiad 

15.00 – 17.30 II sesja plenarna 

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 Oddziałów 

Stowarzyszenia na następny okres 

• Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

i Oddziałów Stowarzyszenia 

• Rozpatrzenie sprawozdań i informacji z realizowanych projektów 

badawczych i innych przedsięwzięć 

• Uchwalenie budżetu 

• Wybór członków organów wybieralnych Stowarzyszenia 

• Ustalenie terminu i miejsca XII Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad 

Źródłami i Funkcjami Prawa 

• Sprawy bieżące 

19.30   Część artystyczna (na terenie Uczelni Łazarskiego) 
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DZIEŃ II 

18 września 2022 r. 

10.00 – 13.30 III Sesja plenarna 

10.00 – 13.00  Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)  

13.00 – 13.30  Dyskusja 

13.30   Obiad 

14.30 – 16.00 IV Sesja plenarna 

14.30 – 15.30  Wystąpienia prelegentów (ok. 20 min.)  

15.30 – 16.00  Dyskusja 

16.00 – 16.30  Podsumowanie i zamknięcie obrad 

Pożegnanie uczestników XI Zjazdu i Konferencji 

 

Uwaga: Prosimy o zgłaszanie wystąpień nawiązujących treścią do tematyki 

konferencji zakreślonej w jej tytule oraz zakresie merytorycznym. 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 (Przegląd Prawa Publicznego, Ius 

Novum bądź Roczniki Administracji i Prawa) lub 

• na łamach Biuletynu Naukowo-Informacyjnego FONS. 

 

O miejscu publikacji referatu rozstrzygnie Rada Naukowa Stowarzyszenia po zapoznaniu się 

z jego merytoryczną treścią. 

Podstawowe wymogi edytorskie dotyczące referatów zgłoszonych do opublikowania: 

• objętość – do 25 000 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. 
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- 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 oraz tytułu artykułu w języku angielskim. 

 

 

4. KALENDARIUM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z KONFERENCJĄ 

• Nie później niż do 30 kwietnia 2022 r. prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału  

w konferencji na załączonym do 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.pl. 

• Nie później niż do 20 maja 2022 r. Rada Naukowa ogłosi rozstrzygnięcie 

w przedmiocie kwalifikacji zgłoszonych wystąpień. 

• Nie później niż do 30 czerwca 2022 r. należy przesłać tekst referatu, jeżeli 

Uczestnik chce go opublikować (adres zob. niżej). 

• Niezwłocznie po upływie ww. terminu organizatorzy zwrócą się o wniesienie opłaty 

konferencyjnej (szczegóły dot. opłaty zob. niżej), opłatę należy uiścić w terminie do 

31 lipca 2022 r.; uiszczenie opłaty jest warunkiem koniecznym udziału 

w konferencji.  

• W dniach 11-12 września 2022 r. zostaną podane: potwierdzenie uiszczenia opłaty 

konferencyjnej, szczegółowy porządek wystąpień w ramach sesji plenarnych i paneli, 

a także inne szczegółowe informacje organizacyjne. 

• 16 września 2022 r. – posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Badań 

nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, od godz. 17.00 

• 17 - 18 września 2022 r. – XI Zjazd i konferencja wg harmonogramu jw. 

mailto:fontes@stowarzyszeniefontes.pl
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5. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI 

dr Anna Rogacka-Łukasik – Wiceprezes Zarządu 

e-mail: arogacka@stowarzyszeniefontes.pl, tel.: 506 496 145 

dr Dobrochna Minich – Sekretarz Zarządu, 

e-mail: fontes@stowarzyszeniefontes.pl  

Korespondencję pisemną prosimy kierować na adres: 

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes, 

ul. Jana Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec 

 

 

 

6. OPŁATA, WARUNKI, ZAKWATEROWANIE 

Wysokość opłaty konferencyjnej 

Dla Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes*) 

500 zł Uczestnictwo z publikacją referatu po uzyskaniu pozytywnej recenzji (zarówno  

w przypadku wygłoszenia referatu, jak i bez jego wygłoszenia). Opłata nie 

obejmuje noclegu.  

400 zł Uczestnictwo bez publikacji (zarówno w przypadku wygłoszenia referatu, jak 

i w ogóle bez referatu). Opłata nie obejmuje noclegu. 

 

*) Z ww., obniżonej dla Członka Stowarzyszenia Fontes opłaty konferencyjnej może skorzystać 

tylko Członek, który nie zalega z płatnościami składek członkowskich. 

Dla pozostałych uczestników 

600 zł Uczestnictwo z publikacją referatu po uzyskaniu pozytywnej recenzji (zarówno  

w przypadku wygłoszenia referatu, jak i bez jego wygłoszenia). Opłata nie 

obejmuje noclegu.  

500 zł Uczestnictwo bez publikacji (zarówno w przypadku wygłoszenia referatu, jak 

i w ogóle bez referatu). Opłata nie obejmuje noclegu. 

mailto:arogacka@stowarzyszeniefontes.pl
mailto:fontes@stowarzyszeniefontes.pl
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Dane do przelewu 

Kwota: jw. – w zależności od kategorii 

Konto: Bank BNP Paribas: 87 1600 1462 1860 9288 8000 00011 

Beneficjent: Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 

Tytułem: Konferencja 2022 

Istnieje możliwość wystawienia faktury oraz (na miejscu) potwierdzenia delegacji służbowej.  

 

 

Możliwość wykupienia noclegu 

Istnieje możliwość wykupienia noclegów w terminie 16/17 i 17/18 września 2022 r. w: 

Centrum Barnabitów w Warszawie, ul. Smoluchowskiego 1, po specjalnej, obniżonej cenie 

dla uczestników konferencji: 

220 zł. brutto za pokój jednoosobowy ze śniadaniem/dobę. 

 

Stowarzyszenie nie dokonuje rezerwacji noclegów. 

Noclegi są rezerwowane i opłacane indywidualnie przez uczestnika.  

Centrum Barnabitów 

ul. Smoluchowskiego 1 

02-679 Warszawa 

tel. +48 22 543 20 01, 22 543 23 02 

e-mail: info@barnabici.pl 

www.barnabici.pl 

 

 

 

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”, 

 

 

 

Prezes Zarządu 

dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH 

 
1 Aktualny rachunek bankowy obowiązujący od Stycznia 2021 r. 

http://www.barnabici.pl/

