dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski prof. uczelni
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Bydgoszcz, dnia 4 lutego 2022 roku

Szanowni Państwo!
W imieniu organizatora - Katedry Administracji z Instytutu Prawa i Ekonomii
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – serdecznie zapraszam Państwa do
aktywnego
udziału
w
ogólnopolskiej
konferencji
naukowej
„Służba
zagraniczna
i
prawo
konsularne
–
stan
i
perspektywy”,
która odbędzie się 7 kwietnia 2022 roku w Instytucie Prawa i Ekonomii UKW
w Bydgoszczy.
Poniżej zawarte są informacje organizacyjne. Planowana stacjonarna forma
wydarzenia może ulec zmianie na on-line w razie wprowadzenia ograniczeń
epidemicznych. Będę zobowiązany jeśli moje zaproszenie przekażecie Państwo także
swoim współpracownikom.
Serdecznie zapraszam i liczę na owocne spotkanie w Bydgoszczy.
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Tematyka konferencji
Służba zagraniczna stanowi integralną część administracji publicznej.
Dedykowana jest jej osobna, obok służby cywilnej i kadr samorządowych, ustawa wraz
z szeregiem oryginalnych rozwiązań organizacyjnych. Zagadnienie to jest
interdyscyplinarne obejmując wątki praw pracy, prawa ustrojowego i materialnego
prawa administracyjnego oraz prawa międzynarodowego publicznego. Ostatni ze
wspomnianych obszarów jest najczęściej uprawiany w debacie naukowej i dyskusji
publicystycznej o służbie zagranicznej. Dlatego proponujemy dyskusję poświęconą
pozostałym aspektom organizacji służby zagranicznej w ramach modelu administracji
publicznej, na płaszczyźnie nauki o administracji.
Od roku 2021 obowiązuje nowa ustawa o służbie zagranicznej, co za tym idzie
nowa jej struktura. Zagadnienie organizacji służby zagranicznej jest ciekawym
obszarem badawczym, znacznie ustępującym pod względem uwagi badaczy
regulacjom służby cywilnej i kadr samorządowych. Będąc zainteresowanymi strukturą
i funkcjonowaniem administracji publicznej warto pochylić się także nad służbą
zagraniczną tak Polski jak i ewentualnie Unii Europejskiej, a może nawet w ujęciu
porównawczym także innych, wybranych państw.
Ustawa „Prawo konsularne”, która weszła w życie w roku 2015, obejmuje swoją
regulacją zarówno kwestie materialnoprawne związane z zadaniami polskich
urzędników konsularnych jak i normy wyspecjalizowanej procedury administracyjnej
wyłączonej z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zarówno działalność polskich
konsulów w państwach przyjmujących jak i konsulów honorowych w Polsce często
spotyka się z ciekawością, ale i niewiedzą opinii publicznej. Zagadnienia te stanowią
drugi obszar badawczy jakiemu poświęcona będzie konferencja.
Więcej informacji znajduje się na stronie Instytut Prawa i Ekonomii UKW
w zakładce „Nauka” pod tytułem konferencji:
www.prawoiekonomia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut-prawa-ekonomii/konferencjasluzba-zagraniczna

• prof. dr hab. Irena Lipowicz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, była Ambasador RP w Austrii, była Rzecznik Praw Obywatelskich
• prof. dr hab. Janusz Sługocki - Uniwersytet Szczeciński
• dr hab. prof. WSAiB Wojciech Lamentowicz - Wyższa Szkoła Administracji
i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, były Ambasador RP w Grecji i na Cyprze
• dr hab. prof. UAM Krystian Ziemski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Konsul Honorowy Królestwa Danii w Poznaniu
• dr Jan Wiśniewski - Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu
• dr Katarzyna Biskup-Grabowska – sekretarz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
• dr hab. prof. uczelni Tomasz Bojar-Fijałkowski – przewodniczący, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
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Komitet organizacyjny konferencji
•
•
•
•

dr hab. prof. uczelni Tomasz Bojar-Fijałkowski – przewodniczący
dr Katarzyna Biskup-Grabowska – zastępca przewodniczącego
mgr Przemysław Kuczkowski – sekretarza
mgr Miłosz Chruściel – zastępca sekretarza
Wstępny program konferencji
9:00-9:30
9:30-11:00
11:00-11:15
11:15-12:45
13:00-14:00
14:15-15:45
15:45
16:00-17:00

Otwarcie konferencji
Panele
Przerwa kawowa
Panele
Lunch
Panele
Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Zwiedzanie Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW
Koszty udziału w konferencji

Cena za udział w konferencji wraz z publikacją pokonferencyjna (monografia wydana
w wydawnictwie UKW, organizatorzy podejmują także starania o możliwość
publikacja w czasopiśmie z wyższą punktacją, po uzyskaniu pozytywnej recenzji)
wynosi 300 zł.
Dane do przelewu znajdują się na stronie konferencyjnej.
Organizatorzy nie organizują ani nie zapewniają dojazdu ani noclegów.
Harmonogram
Termin rejestracji poprzez przesłanie formularza mija dnia 7 marca 2022 roku
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi do dnia 10 marca 2022 roku
Termin dokonywania opłaty konferencyjnej mija dnia 20 marca 2022 roku
Obrady 7 kwietnia 2022 roku
Termin nadsyłania tekstów do publikacji mija dnia 15 czerwca 2022 roku
Kontakt w sprawach organizacyjnych
mgr Przemysław Kuczkowski
pk@ukw.edu.pl
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