
 

 

Szanowni Państwo 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych  

im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach  

oraz  

Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy  

serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: 

 

Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP.  

Wkład naukowców w polską myśl konstytucyjną.  

Konferencję organizowaną ku pamięci prof. Pawła Sarneckiego otworzy odsłonięcie tablicy 

pamiątkowej oraz uroczystość nadania Auli II imienia prof. zw. dr. hab. Pawła Sarneckiego 

 

Kielce, 21 października 2017 r. godz. 10:00 

 

Rocznica 20-lecia obowiązywania Konstytucji RP to doskonały pretekst do dyskusji 

na temat doświadczeń funkcjonowania ustawy zasadniczej, zarówno na gruncie prawa 

krajowego, jak i międzynarodowego.  

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń 

przedstawicieli świata nauki. Intencją organizatorów jest wywołanie dyskusji dotyczącej 

przestrzegania podstawowych praw i wolości w kontekście zagrożeń wewnętrznych 

i zewnętrznych.  

Konferencja będzie także świetnym forum do wymiany poglądów w zakresie 20 lat 

obowiązywania Konstytucji RP. Niewątpliwie cenne będą spostrzeżenia dotyczące 

postulowanych zmian w ustawie zasadniczej. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych 

obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.  

Wyrażamy nadzieję, że problematyka będąca przedmiotem konferencji, spotka się 

 z Państwa zainteresowaniem.  



 

 

Obszary tematyczne konferencji: 

 

 nauka prawa konstytucyjnego w Polsce 

 prawa człowieka w Konstytucji RP 

 wolności i prawa obywatelskie w Konstytucji RP 

 władza ustawodawcza w Konstytucji RP 

 Konstytucja RP – postulowane zmiany 

 źródła prawa a ochrona wolności i praw obywatela 

 praktyka stosowania ustawy zasadniczej 

 funkcjonowanie i kompetencje organów władzy publicznej  

na tle zasady trójpodziału władzy 

 rozwój społeczno-ekonomiczny i jego wpływ na przestrzeganie praw człowieka 

 samorząd terytorialny w Konstytucji RP 

 

Termin konferencji: 21 października 2017 r.  

 

Organizatorzy: Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. 

prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach  

Współorganizator: Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy 

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda 

Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce 

 

Komitet naukowy konferencji: 

• Prorektor WSEPiNM – dr Krzysztof Wątorek 

• Rektor Winnickiego Kooperatywnego Instytutu – dr Anatolij Drabowski 

• Prodziekan Wydziału Prawa – dr Łukasz Baratyński 

• Prof. Jerzy Jaskiernia 

• Prof. Marian Kallas 

• Prof. Andrzej Bisztyga 

• Prof. Aleksander Lichorowicz 

• Prof. Elżbieta Tomkiewicz 

 

 

 



 

 

Sekretarze konferencji: 

mgr Paulina Wzorek – paulinawzorek0911@gmail.com 

mgr Ilona Wawrzeńczyk – sekretariat@g.wseip.edu.pl 

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny. 

Uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają wyżywienie. 

 

Zgłoszenia wraz z podaniem tematu wystąpienia i abstraktem prosimy nadsyłać na adres: 

Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda 

Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109 A, 25–734 Kielce, tel.  /0-41/ 345 13 13  

paulinawzorek0911@gmail.com 

sekretariat@g.wseip.edu.pl 

 

Termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tytułu referatu i abstraktem upływa 

30 września 2017 r.  

 

Organizatorzy zapewniają publikację książki będącej efektem konferencji. W związku z tym 

prosimy, by teksty do druku – w języku polskim, uzupełnione o rezultaty dyskusji 

przekazywać do sekretarzy, do 30 grudnia 2017 r. Teksty dostarczone po tym terminie nie 

będą mogły zostać zamieszczone w publikacji książkowej. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku. 

 


