
Starosta Kraśnicki Andrzej Maj 

 

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie  

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

w Stalowej Woli 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 

   

zapraszają do udziału w 

 

KONFERENCJI NAUKOWEJ 

   

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 

 

która odbędzie się 

 dnia   30 listopada 2016r. 

w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku 

   

  

Zainicjowanie partnerskiej współpracy między samorządem terytorialnym oraz 

organizacjami pozarządowymi stanowi jedno z istotnych osiągnięć transformacji ustrojowej 

zapoczątkowanej w 1989 roku. Ze względu na tożsamość celu działania samorządu 

terytorialnego oraz organizacji pozarządowych – działanie na rzecz dobra mieszkańców 

społeczności lokalnej, troska o zaspokajanie ich potrzeb – współpraca obydwu podmiotów 

jest niezwykle cenna i pożądana. Nawiązanie oraz zintensyfikowanie tej współpracy było 

złożonym procesem i ewoluowało w czasie. Szczególnie ważną rolę w kwestii uregulowania 

jej zasad odegrała ustawa z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Doświadczenia minionych 27 lat jednoznacznie wskazują, że organizacje 

pozarządowe wypracowały sobie pozycję bardzo cennego partnera samorządu terytorialnego. 

Celem konferencji jest analiza doświadczeń związanych ze współpracą samorządu 

terytorialnego wszystkich szczebli z organizacjami pozarządowymi, próba ustalenia jak ta 

współpraca w rzeczywistości się układa, jakie są argumenty przemawiające za tą współpracą 



oraz jakie bariery ją utrudniają, a ponadto ukazanie roli tej współpracy w realizacji zadań 

publicznych oraz określenie kierunków i tendencji rozwojowych na przyszłość.  

 

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać do dn. 31.10.2016r. na adres e-

mail: marekklimek@kul.lublin.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko oraz tytuł (stopień) naukowy autora  

- reprezentowana uczelnia/instytucja 

- tytuł referatu 

- dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon). 

 

Tematyka zgłaszanych artykułów powinna wpisywać się w zagadnienia związane ze 

współpracą samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.  

 

 

Aktywny udział w konferencji jest odpłatny w wysokości 120 zł. (koszt wydania 

publikacji zawierającej wygłoszone artykuły). Wpłatę należy uiścić w terminie do dn. 

30.11.2016r. na konto Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.  

Dane do przelewu:  

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik.  

Numer konta: Bank Spółdzielczy Ziemi  Kraśnickiej 76 8717 0009 2001 0005 7437 0002. 

Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko – opłata za udział w konferencji”.  

 

Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie publikacji zbiorowej zawierającej 

artykuły z konferencji. Ostateczną wersję artykułu należy przesłać na podany wyżej adres 

najpóźniej do dnia 31.12.2016r. Warunkiem publikacji referatu jest jego wygłoszenie na 

konferencji, pozytywne jego zaopiniowanie przez recenzentów oraz uiszczenie opłaty 

konferencyjnej.  

Proszę o bezwzględne przestrzeganie niżej wskazanych wymogów artykułu.  

 

Wymogi artykułu: 

 

- Na pierwszej stronie w górnym lewym rogu imię i nazwisko autora artykułu, tytuł 

(stopień) naukowy, reprezentowana uczelnia/instytucja 

- Tytuł w wersji polskiej oraz angielskiej 



- Czcionka: Times New Roman 12 pkt 

- Odstęp: 1,5 

- Przypisy: system tradycyjny (pod stopką, na dole strony), np. Cz. Strzeszewski, 

Katolicka Nauka Społeczna, Lublin 1994, s. 123; S. Wójcik, Państwo rynkowe 

wyzwaniem dla Polski, [w:] Dokąd zmierza pomoc społeczna? Perspektywy rozwoju 

po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. M. Klimek, Stalowa Wola 2009, s. 35. 

- Alfabetycznie uporządkowana bibliografia na końcu tekstu 

- Teksty artykułów proszę przysyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

marekklimek@kul.lublin.pl  

- Objętość tekstu dowolna, maksymalnie nie powinna przekraczać 25 stron 

- Na końcu artykułu proszę zamieścić streszczenie w języku polskim i angielskim (5-6 

zdań informujących o zawartości tekstu) 

 

Szczegółowa tematyka obrad zostanie opracowana na podstawie zgłoszonych tematów i 

artykułów o czym Państwo zostaną powiadomieni odrębnym komunikatem. 

 

   W imieniu komitetu organizacyjnego serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.  

 

   dr hab. Marek Klimek, e-mail: marekklimek@kul.lublin.pl  

 


