
Organizator – Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego WZPiNoS KUL w Stalowej Woli 

 
 

Konferencja – „Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro”” 
 
Przewodniczący Komitetu Naukowego – dr Damian Gil  

 

1. Termin – 13 kwietnia 2015r. (poniedziałek) – Sala 

Papieska – Gmach Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, ul. 

Mariacka 9 (w pobliżu Katedry Sandomierskiej) 

2. Noclegi – rezerwacje we własnym zakresie, propozycje 

podane na s. 2 formularza zgłoszeniowego.  

3. Referat – Profesorowie do 20 minut wystąpienia, pozostali 

prelegenci – do 10 minut wystąpienia, 

4. Termin zgłoszenia udziału (prelekcji) – do 15.12.2014r. 

5. Wpłata 200 zł na konto: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II Bank PeKaO SA III O/Lublin 59124023821111000039262147 

z dopiskiem „Konferencja Role Uczestników” (do 15.01.2015r.) 

6. Artykuły do publikacji pokonferencyjnej należy przesyłać 

na adres  damiang84@wp.pl do 30.04.2015r. 

- Wymogi artykułu: objętość do 15 stron A4, czcionka 12 Times New Roman, 

odstępy 1,5 wiersza, przypisy 10. 

- Doktoranci i asystenci proszeni są o listowne przesłanie wstępnej 

recenzji opiekuna naukowego (na adres ul. Leszka Czarnego 26 27-600 

Sandomierz) 

W przeddzień konferencji 12.04.2015r. od godz. 16:00 zaplanowane jest 

zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem (w ramach opłaty konferencyjnej). 

Szczegółowe pytania proszę kierować na adres e-mailowy 

 damiang84@wp.pl, lub telefonicznie – 

dr Damian Gil 518440243 lub (15) 832-51-00. 
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W ramach konferencji – „Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i 

jutro” pragniemy zaakcentować przeobrażenia w zakresie udziału i uprawnień uczestników 

postępowań sądowych. Sesja główna i Panel I będą dotyczyć problematyki ról procesowych w 

postępowaniu karnym. W kolejnych równoległych panelach II i III będzie okazja do wysłuchania 

ciekawych zagadnień związanych z aktywnością procesową w postępowaniu cywilnym i 

sądowoadministracyjnym. Preferowane będą tematy nawiązujące do regulacji już historycznych 

lub też projektów, które są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych. Zapraszamy 

doświadczonych pracowników naukowych oraz doktorantów, których zainteresowania lub 

badania dotykają przedmiotowej problematyki. Czekam na Państwa pomysły i zgłoszenia. Dla 

ułatwienia można wysłać zgłoszenie e-mailowo po uprzedniej prośbie o wersję elektroniczną 

formularza (damiang84@wp.pl). Osoby nie posiadające stopnia naukowego proszone są o 

załączenie krótkiego (max. ¾ strony A4) abstraktu wystąpienia.  

 

  

        W imieniu organizatorów 

 

         dr Damian Gil, adiunkt     
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