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Szanowni Państwo, 

Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną konferencję 

organizowaną przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej wraz ze współorganizatorem 

tego wydarzenia – Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie. 

Nasze XXII spotkanie naukowe odbywać się będzie w cieniu wielu dramatycznych wydarzeń, 

wobec których jako naukowcy i praktycy, nie powinniśmy i nie możemy przejść obojętnie. Działania 

wojenne u progu granic Rzeczpospolitej Polskiej, kryzys humanitarny, energetyczny i powiązane  

z nim dotkliwe problemy finansowe sektora publicznego i prywatnego, klęski środowiskowe o dużym 

znaczeniu ekologicznym oraz w dalszym ciągu widoczne skutki pandemii COVID-19 stanowią 

zagrożenia, skłaniające administrację publiczną do podejmowania środków przeciwdziałających oraz 

zapewniających szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli, ich wspólnot oraz państwa. Środki  

te, o charakterze administracyjnoprawnym, nie zawsze muszą mieć charakter adekwatny  

i proporcjonalny, a przy dużej dynamice zmian może dojść do sytuacji ich dezaktualizacji,  

w rozumieniu utraty obiektywnej potrzeby jak stała u podstaw ich wprowadzenia.   

Identyfikacja zagrożeń oraz ustalenie ich źródeł i specyfiki umożliwi podjęcie dyskusji nad 

koniecznymi działaniami zapobiegającymi lub niwelującymi ich negatywne skutki społeczne, 

gospodarczo-ekonomiczne czy ekologiczne, zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym. 

Aktywność administracji publicznej w sferze przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom to jedno  

z podstawowych jej zadań. Zagadnienie to jest jednak złożone i wieloaspektowe. Może być ono 

analizowane w obszarach: obronności państwa, w tym cyberbezpieczeństwa, kwestii  cudzoziemców 

i uchodźców, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, finansów 

publicznych, zapewnienia prawa do sądu, ect. Kwestie te regulowane są zarówno przez przepisy prawa 

ustrojowego i materialnego, jak i proceduralnego. 

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji i uczestnictwa w wielopłaszczyznowej 

dyskusji o administracja wobec współczesnych zagrożeń, która może wesprzeć administrację 

publiczną i obywateli w stawieniu czoła wskazanym zagrożeniom. 

Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w naszej Konferencji  

  

dr Rafał Budzisz - Prezes Zarządu SEAP 

dr hab. prof. ucz. Jacek Jaworski –  

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie 

 

 



Szczegółowe informacje o konferencji 

 

 

Miejsce konferencji 

Konferencja odbędzie się w Hotelu*** Pan Tadeusz 

 ul. Czesława Miłosza 20 

05-140 Serock  

https://www.hotelpantadeusz.pl/ 

Recepcja: tel. +48 22 782 99 00 

e-mail: witamy@hotelpantadeusz.pl 

Dojazd 

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

Współrzędne GPS: SMS 52.499326 N, 21.067916 E 

 

Rejestracja na konferencję 

Zgłoszeń na konferencję należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego 

dostępnego pod poniższym linkiem do dnia 31 marca 2023 r.  

 

Link rejestracyjny:  KLIKNIJ I WYPEŁNIJ FORMULARZ 

 

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. 

 

Publikacja 

Organizatorzy zapewniają publikację zgłoszonych wcześniej artykułów w numerze punktowanego 

czasopisma Zeszyty Prawnicze (70 pkt) wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

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

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

recenzji. 

https://www.hotelpantadeusz.pl/
tel:+48%2022%20782%2099%2000
mailto:witamy@hotelpantadeusz.pl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mw8z2Wsuj0uYnUPYTwYTwoMx_2g_e29IqqETPs2D8E9UNDZFOVNCQlhaSkZFR0c1NTMzMFZDWlBCMC4u


Teksty referatów o objętości nie większej niż 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami) 

przygotowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi, w tym zasadami sporządzania przypisów 

wskazanymi na stronie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/about/submissions - należy 

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

najpóźniej do dnia 1 czerwca 2023 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 950 zł (kwota zwolniona od podatku VAT) dla członków SEAP* 

oraz 1.100 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 2021-2023, według stanu na dzień zgłoszenia udziału w konferencji. 

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacać do 10 kwietnia 2023 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 2023 r. nie uprawnia do zwrotu uiszczonej opłaty. 

Opłata konferencyjna nie obejmuje ceny noclegów. 

 

Opłata konferencyjna obejmuje:  

 udział we wszystkich wydarzeniach objętych programem konferencji, 

 kolację grillową I dnia, 

 uroczystą kolację II dnia, 

 przerwy kawowe i lunche II i III dnia konferencji. 

Opłata konferencyjna nie obejmuje: 

 kosztów noclegów i śniadań, 

 kosztów dojazdów.  



Noclegi 

Dla uczestników Konferencji przygotowaliśmy wraz z  Hotelem Pan Tadeusz ofertę noclegową. 

Oferta przedstawia się następująco:  

Pokój 1-osobowy ze śniadaniem w formie bufetu 325,00 PLN za dobę;  

Pokój 2-osobowy ze śniadaniem w formie bufetu 395,00 PLN za dobę.  

Liczba pokoi jest ograniczona, zachęcamy do rezerwacji noclegów w pokojach dwuosobowych.  

 

Cena zawiera możliwość korzystania z udogodnień w hotelu:  

• monitorowanego parkingu; 

• basen rekreacyjny; 

• jacuzzi; 

• sauna; 

• bezprzewodowy internet Wi-Fi. 

 

Uczestników Konferencji prosimy o indywidualne dokonywanie rezerwacji noclegów w terminie 

do dnia 10 kwietnia 2023 r. z dodatkowym podaniem hasła: SEAP  poprzez zgłoszenia się mailowe 

do Hotelu pod adres: 

Hotel Pan Tadeusz 

 ul. Czesława Miłosza 20 

05-140 Serock 

Recepcja 

 +48 22 782 99 00 

 + 48 22 782 99 01 

 witamy@hotelpantadeusz.pl 

 

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

rynkowymi. Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. Rezerwacje dokonywane będą wg 

kolejności zgłoszeń.  
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