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Szanowni Państwo, 

Po dwóch latach przerwy w organizowaniu Dorocznych Konferencji Naukowych 

Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej z powodu epidemii COVID 19, z nieukrywaną 

radością chcielibyśmy wraz ze współorganizatorem tego wydarzenia – Wydziałem Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprosić Państwa w maju tego 

roku do Mrągowa. 

Nasze XXI spotkanie naukowe chcielibyśmy poświęcić problemom dotyczącym 

wykonywania zadań przez administrację publiczną. Aktywność administracji publicznej w tej sferze 

to jedna z podstawowych przyczyn jej funkcjonowania. Zagadnienie to jest jednak złożone i 

wieloaspektowe. Problemy w wykonywaniu zadań występują bowiem na gruncie ustrojowym, 

finansowym, kadrowym, organizacyjnym i wielu innych. Mogą też wiązać się z trudnościami 

interpretacyjnymi przepisów prawa materialnego, proceduralnego czy też ustrojowego. Często 

źródłem tych problemów mogą być kolejne, nie zawsze wnikliwie przemyślane nowelizacje 

przepisów prawa będących podstawą wykonywania zadań przez administrację publiczną. 

Wartością dodaną naszej konferencji powinno być nie tylko wskazywanie problemów 

związanych z wykonywaniem zadań przez administrację publiczną, ale też określanie ich przyczyn, 

jak również metod zaradczych zmierzających do ich minimalizowania bądź usuwania. 

W tym kontekście ciekawe mogą okazać się przykłady rozwiązywania problemów dostrzeganych 

w funkcjonowaniu administracji w innych państwach oraz prób przenoszenia ich na grunt polski. 

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy Państwa do dyskusji nad postawionymi 

problemami badawczymi i udziału w XXI Dorocznej Konferencji Naukowej SEAP, która w naszym 

założeniu stanowić będzie płaszczyznę spotkania zarówno przedstawicieli nauk prawnych oraz 

innych dyscyplin naukowych, jak i przedstawicieli praktyki. Wymiana poglądów i doświadczeń 

dotyczących wykonywania zadań przez administrację publiczną przynieść może wzajemne korzyści i 

umożliwić prezentację wyników swoich badań w trakcie wystąpień na Konferencji oraz w postaci 

artykułów w punktowanym czasopiśmie naukowym.  

Korzystając z możliwości osobistego spotkania z Państwem chcielibyśmy również, prócz 

wymiaru naukowego Konferencji, zaproponować wydarzenia integracyjne zorganizowane 

z wykorzystaniem walorów kulturowych i turystycznych Mrągowa i okolic. 

Licząc na Państwa obecność, pozostajemy z wyrazami szacunku 

  dr Rafał Budzisz - Prezes Zarządu SEAP 

  dr hab., prof. ucz. Agata Barczewska-Dziobek - Wiceprezes Zarządu SEAP 

  



Szczegółowe informacje o konferencji 

 

Miejsce konferencji 

Konferencja odbędzie się w Hotel**** Solar Palace SPA & Wellness 

11-700 Mrągowo 

ul. Jaszczurcza Góra 22, 24 

 

https://www.hotelsolar.com.pl/hotel/  

Recepcja: tel. +48 89 741-24-84 

rezerwacje@hotelsolar.com.pl 

Dojazd 

Każdy z uczestników przyjeżdża na miejsce obrad w ramach własnych środków transportu. 

Współrzędne GPS: SMS N 53° 52' 18.443'' E 21° 19' 24.13'' 

Rejestracja na konferencję 

Zgłoszeń na konferencję należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego 

dostępnego pod poniższym linkiem do dnia 31 marca 2022 r.  

Link rejestracyjny: https://forms.office.com/r/JreRQAYssX  

Formularz rejestracyjny znajduje się także na stronie internetowej Stowarzyszenia www.seap.org.pl 

w zakładce Konferencje oraz na profilu Stowarzyszenia na Facebooku. 

W przypadku czynnego uczestnictwa prosimy w formularzu rejestracyjnym o wskazanie tytułu 

wystąpienia/artykułu wraz z abstraktem (maks. 500 słów). Organizatorzy poinformują w 

późniejszym terminie o doborze referatów do wystąpień konferencyjnych. 

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na konferencji jest ograniczona i o umieszczeniu na liście 

uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

Publikacja 

Organizatorzy zapewniają publikację zgłoszonych wcześniej artykułów w numerze punktowanego 

czasopisma „Studia Prawnoustrojowe”, wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego. 

Zgłoszone teksty, po uzyskaniu aprobaty Komitetu Naukowego, zostaną skierowane do publikacji 

zgodnie z wymogami czasopisma i będą podlegały wymogom w zakresie uzyskania pozytywnej 

recenzji. 

Teksty referatów przygotowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi, wskazanymi na stronie 

czasopisma: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/about/submissions należy przesłać 

do organizatora celem ich wstępnej kwalifikacji pod kątem zgodności z tematyką konferencji 



najpóźniej do dnia 15 czerwca 2022 r. Z każdym z Autorów w sprawie dalszego postępowania 

będziemy kontaktować się indywidualnie. 

Teksty referatów, jak również pozostałą korespondencję dotyczącą konferencji prosimy przesyłać 

na adres: seap.org@gmail.com 

Teksty referatów odbiegające od tematyki Konferencji, przesłane po terminie lub niezgodne 

z wymogami redakcyjnymi nie będą uwzględniane przy kierowaniu do publikacji. Teksty, 

które nie uzyskają pozytywnej recenzji wydawnictwa nie zostaną opublikowane. 

Opłata konferencyjna 

 

Opłata konferencyjna wynosi 700 zł (kwota zwolniona od podatku VAT) dla członków SEAP* 

oraz 850 zł (kwota zwolniona od podatku VAT) dla osób nienależących do SEAP, które 

są zainteresowane udziałem w konferencji i publikacją swojego referatu. 

 

Warunkiem skorzystania ze zniżki dla członków SEAP jest uregulowanie składki 

członkowskiej za lata 2020-2022, według stanu na dzień zgłoszenia udziału w konferencji. 

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacać do 10 kwietnia 2022 r. na konto SEAP:  

BANK PEKAO S.A. 72 1240 1154 1111 0000 2149 1698 

Tytuł przelewu: konferencja SEAP, imię i nazwisko 

Nie przewidujemy podziału opłaty na kwoty bez publikacji. Rezygnacja z udziału w konferencji 

po 10 kwietnia 2022 r. nie uprawnia do zwrotu uiszczonej opłaty. 

Opłata konferencyjna nie obejmuje ceny noclegów. 

 

Opłata konferencyjna obejmuje:  

• udział we wszystkich wydarzeniach objętych programem konferencji, 

• rejs statkiem po jeziorze Śniardwy, 

• kolację grillową I dnia, 

• uroczystą kolację II dnia, 

• przerwy kawowe i lunche II i III dnia konferencji. 

Opłata konferencyjna nie obejmuje: 

• kosztów noclegów, 

• kosztów śniadań w miejscu noclegu (koszt śniadań jest wliczony w cenę noclegu), 

• kosztów dojazdu do Mrągowa. 



Noclegi 

Dla uczestników Konferencji przygotowaliśmy wraz z  Hotelem Solar Palace Spa & Wellness ofertę 

noclegową. Przedstawia się ona następująco:  

Pokój 1-osobowy ze śniadaniem w formie bufetu 250,00 PLN za dobę;  

Pokój 2-osobowy ze śniadaniem w formie bufetu 390,00 PLN za dobę.  

 

Cena zawiera możliwość korzystania z udogodnień w hotelu:  

• monitorowanego parkingu; 

• kompleksu basenowego - basen rekreacyjny z biczami wodnymi; 

• jacuzzi; 

• sauna; 

• siłownia; 

• bezprzewodowy internet Wi-Fi. 

Dodatkowo obowiązuje opłata uzdrowiskowa 2,41 PLN/os./doba.  

Uczestników Konferencji prosimy o indywidualne dokonywanie rezerwacji noclegów w terminie 

do dnia 10 kwietnia 2022 r. z dodatkowym podaniem hasła: SEAP .  

Rezerwacje dokonywane po tym terminie będą wyceniane przez hotel zgodnie z aktualnymi cenami 

rynkowymi. 
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