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KOMITET NAUKOWY

dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL – Przewodnicząca
dr hab. Rafał Biskup
dr hab. Rafał Sura
dr hab. Wojciech Wytrążek
dr Bożena Czech-Jezierska

PROBLEMATYKA I CELE

Organizacje pozarządowe stanowią ważny element demokracji  i  społeczeństwa obywatelskiego. Ich
efektywne funkcjonowanie leży w interesie zarówno obywateli, jak i państwa. Wiele zależy od jakości
stanowionego  prawa  –  celowości  i  zasadności  rozwiązań  legislacyjnych  mających  bezpośredni  bądź
pośredni wpływ na funkcjonowanie tych podmiotów.

Celem niniejszej konferencji jest dokonanie oceny istniejących regulacji prawnych dotyczących 
działalności szeroko pojmowanych organizacji pozarządowych, wskazanie problemów z jakimi się 
borykają i wypracowanie skutecznych metod ich rozwiązywania. Przedmiotem rozważań chcemy uczynić 
m.in. kwestie współpracy NGOsów z biznesem, ich relacji z aparatem administracji publicznej, w tym z 
organami nadzoru i kontroli, zagadnienia związane z finansowaniem działalności tych podmiotów.

BRAK OPŁATY KONFERENCYJNEJ

Konferencja jest darmowa. 
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Czynnym  uczestnikom  konferencji  zapewniamy:  udział  w  obradach,  materiały  konferencyjne,
poczęstunek, możliwość zamieszczenia artykułu naukowego w publikacji  pokonferencyjnej wydanej w
formie recenzowanej monografii elektronicznej w języku polskim i angielskim.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń czynnego udziału w konferencji  oraz przygotowywania tekstów do
publikacji. Uczestnicy konferencji  wyłonieni zostaną w drodze  konkursu abstraktów i  powiadomieni o
tym fakcie drogą mailową lub telefonicznie do 17 czerwca 2016 r.

Zgłoszenie czynnego udziału w konferencji wraz z tytułem referatu oraz abstraktem należy przesłać na
adres: konferencja-ngo@fundacja-aw.pl do 10 czerwca 2016 r. Formularz zgłoszeniowy w formacie ODT
(darmowy  edytor  tekstu  OpenOffice  Writer)  zamieszczony  jest  na  stronach  internetowych
www.kul.pl/administracja oraz www.fundacja-aw.pl.

Artykuły  naukowe  spełniające  wymogi  edytorskie,  po  uzyskaniu  pozytywnej  recenzji,  zostaną
opublikowane w monografii.  Teksty  artykułów należy  przesłać  na  adres:  konferencja-ngo@fundacja-
aw.pl do 30 września 2016 r.

Szczegółowy  program  konferencji  oraz  wymogi  edytorskie  zostaną  zamieszczone  na  stronach
internetowych  www.kul.pl/administracja i  www.fundacja-aw.pl oraz  przesłane  uczestnikom  drogą
mailową do 17 czerwca 2016 r.

KOMITET ORGANIZACYJNY

mgr Patryk Ochwat
mgr Kinga Ścibor

KONTAKT

mgr Patryk Ochwat – e-mail: p.ochwat@fundacja-aw.pl, tel. 787 998 700
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