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REGULAMIN  

VIII ZJAZDU PRAWNIKÓW-ADMINISTRATYWISTÓW  

„PODMIOTY I PODMIOTOWOŚĆ W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM” 

 

§1 

Niniejszy regulamin określa: 

1) zasady realizacji Konferencji; 

2) zasady przyjmowania i wyboru zgłoszeń. 

 

§2 

Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa  

w Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników. 

 

§3 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 

1) Konferencji – oznacza to VIII Zjazd Prawników-Administratywistów pt. „Podmioty  

i podmiotowość w prawie administracyjnym”; 

2) Organizatorze – oznacza to Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS; 

3) Zgłoszeniu – oznacza to wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z abstraktem; 

4) Uczestniku – oznacza to kandydata wybranego przez Organizatora do czynnego 

uczestnictwa w Konferencji. 

 

§4 

1. Udział w Konferencji może przybrać charakter czynny lub bierny. 

2. Przystąpienie do Konferencji wymaga wysłania Zgłoszenia przez kandydata w terminie 

określonym przez Organizatora.  

3. Zgłoszenia do udziału czynnego dokonuje się poprzez wypełnienie oraz przesłanie 

Formularza Zgłoszeniowego wraz z abstraktem na adres mailowy: 

viii.zjazd.sknp@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2018 roku. 

4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

5. Zgłoszenie należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie 

doc./docx./pdf). Nazwa pliku powinna odpowiadać następującemu wzorowi: Jan Kowalski, 

zgłoszenie-VIII.Zjazd. 

mailto:viii.zjazd.sknp@gmail.com
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6. Organizator prowadzi zapisy dla uczestników biernych.  

7. Udział w konferencji bez referatu oznacza możliwość występowania w roli wolnego 

słuchacza z dostępem do przerw lunchowych, uroczystej kolacji i otrzymania certyfikatu 

poświadczającego bierne uczestnictwo.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu nadsyłania Zgłoszeń. 

Informacja o przedłużeniu terminu zostanie udostępniona w ogłoszeniu o Konferencji na 

stronie internetowej Organizatora. 

9. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

10. Organizator poinformuje Uczestników o danych bankowych i terminie uiszczenia opłaty 

konferencyjnej wraz z informacją zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji. 

11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji, składając Organizatorowi 

oświadczenie o odstąpieniu w terminie do 22 kwietnia 2018 roku. 

12. Rezygnacja z udziału w Konferencji bez uprzedniego poinformowania o odstąpieniu, 

skutkuje potrąceniem na rzecz Organizatora Konferencji wartości odpowiadającej 20% 

kwoty stanowiącej opłatę konferencyjną. 

 

§5 

1. Abstrakt powinien mieć jasno sprecyzowany cel i problem badawczy, a jego treść musi 

odpowiadać tytułowi Konferencji. 

2. Abstrakt musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Organizator po uprzedniej konsultacji z pracownikami naukowymi Katedry Prawa 

Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UMCS, dokona 

ostatecznej merytorycznej selekcji Zgłoszeń i zdecyduje o wyborze Uczestników 

Konferencji. 

4. Organizator powiadomi Uczestników oraz pozostałych kandydatów o przyjęciu bądź 

odrzuceniu ich Zgłoszeń, przesyłając, w terminie do 31 marca 2018 roku, wiadomość na 

podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail. 

 

§6 

1. Obrady odbywają się w panelach tematycznych. 

2. Czas wystąpienia wynosi maksymalnie 15 minut. 

3. Dyskusja odbywa się po wszystkich wystąpieniach przewidzianych w danym panelu. 
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4. Po zakończeniu panelu Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w Konferencji 

zawierający tytuł Konferencji, miejsce, datę, zasięg wydarzenia, tytuł wystąpienia oraz dane 

Organizatora. 

§7 

1. Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji naukowej, stanowiącej 

podsumowanie obrad Konferencji. 

2. Nadesłane artykuły zostaną poddane recenzji pracowników naukowych Wydziały Prawa  

i Administracji UMCS. 

3. Artykuły muszą być zgodne z wymogami redakcyjnymi zawartymi w Załączniku nr 2 do 

niniejszego Regulaminu oraz przesłane do 18 maja 2018 roku na adres mailowy 

viii.zjazd.sknp@gmail.com. 

4. Organizatorzy poinformują uczestników o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułów do 

publikacji w terminie do 1 lipca 2018 r., przysyłając wiadomość na podany w formularzu 

zgłoszeniowym adres email.  

5. Do wiadomości zawierającej informację o przyjęciu tekstu do publikacji zostanie dołączona 

instrukcja postępowania wskazująca na termin dokonania opłaty publikacyjnej oraz dane 

Organizatorów do zlecenia przelewu bankowego. 

§8 

1. Nadesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w nim zawartych na potrzeby 

realizacji Konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późń. zm.). 

2. Koszty związane z transportem na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia w ogłoszeniu o Konferencji 

na stronie internetowej Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany 

wchodzą w życia w trybie §8 pkt 3 Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 

WYMOGI REDAKCYJNE DOTYCZĄCE ABSTRAKTU 

 

1. Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 2 000 znaków. 

2. Na pierwszej stronie w lewym górnym rogu należy umieścić dane o autorze: 

a) Imię i nazwisko; 

b) Uczelnię macierzystą. 

3. Tekst powinien być zredagowany według następujących zasad: 

a) Czcionka Times New Roman, rozmiar 12; 

b) Interlinia 1,5; 

c) Marginesy standardowe (górne, dolne, boczne: 2,5 cm); 

d) Tekst wyjustowany; 

4. Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie doc./docx./pdf). 

Nazwa pliku powinna odpowiadać następującemu wzorowi: Jan Kowalski, abstrakt-

VIII.Zjazd. 

5. Abstrakt powinien zawierać w treści: 

a) Tytuł wystąpienia; 

b) Sformułowany problem naukowy; 

c) Tezy oraz wnioski zawarte w wystąpieniu; 

d) Przedmiot i zakres badań. 

6. Abstrakty nie spełniające powyższych wymogów będą odrzucane w ramach wstępnej 

weryfikacji. 
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Załącznik nr 2 

WYMOGI REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI 

 

1. Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 40 000 znaków ze spacjami (w tym 

przypisy oraz końcowe zestawienia bibliograficzne), natomiast minimalna objętość wynosi 

20 000 znaków. 

7. Tekst zapisany w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie doc./docx./pdf) należy 

przesłać na adres mailowy viii.zjazd.sknp@gmail.com w terminie do 18 maja 2018 roku. 

Nazwa pliku powinna odpowiadać następującemu wzorowi: Jan Kowalski, publikacja-

VIII.Zjazd. 

2. Na pierwszej stronie w nagłówku należy zamieścić dane o autorze: 

a) Imię i nazwisko; 

b) Tytuł zawodowy; 

c) Stopień/tytuł naukowy; 

d) Afiliacja i zajmowane stanowisko (w przypadku pracowników naukowych). 

3. Tekst należy przygotować zgodnie z wymogami znormalizowanego komputeropisu. 

4. Charakterystyka znormalizowanego komputeropisu: 

a) Format A4 w orientacji pionowej, 

b) Marginesy 2,5 cm (z każdej strony), 

c) Przypisy dolne, 

d) Czcionka Times New Roman, rozmiar 12 (tekst głowny), rozmiar 10 (przypisy dolne), 

e) Interlinia 1,5 (tekst główny), interlinia 1 (przypisy dolne), 

5. Materiały ilustracyjne można zamieszczać jedynie w przypadku ich niezbędności do 

wykazania tezy pracy. 

6. Materiały ilustracyjne (rysunki, wykresy, diagramy) umieszczone w pracy należy 

przygotować i dostarczyć w oddzielnych plikach zapisanych jako .jpg lub .tiff  

w rozdzielczości 300 dpi, w skali szarości:  

- w rysunkach, wykresach, diagramach nie można stosować szarych poddruków,  

- kreska nie powinna być cieńsza niż 0,25 pkt,  

- rozdzielczość materiału ilustracyjnego, zarówno skanowanego jak i importowanego  

z grafiki wektorowej powinna wynosić 300 dpi,  

- podpisy rysunków, wykresów, diagramów oraz ich źródła należy wprowadzić w formacie 

programu Microsoft Word jako odrębny tekst akapitowy. 

mailto:viii.zjazd.sknp@gmail.com
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7. Tekst musi zawierać osobne (końcowe) zestawienie bibliograficzne (układ alfabetyczny 

według nazwisk autorów). W przypadku dużej liczby referatów zakwalifikowanych do 

druku, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z opracowania zbiorczego 

zestawienia bibliograficznego. 

8. Tytuły czasopism należy podawać w pełnym brzmieniu (ujęte w cudzysłów).  

9. W tekście nie należy stosować podkreśleń ani pogrubień. Wyróżnienie fragmentu tekstu jest 

możliwe przez zwiększenie odstępu między znakami (tekst r o z s t r z e l o n y). 

10. Zwroty obcojęzyczne (np. prima facie, de lege lata) należy wyróżnić kursywą, natomiast 

cytaty jedynie zapisać w cudzysłowach, bez kursywy. Cytat w cytacie zaznacza się 

cudzysłowem ostrokątnym (»…«).  

11. Redaktorzy nie zwracają autorom nadesłanych materiałów.  

12. Wszystkie nadesłane materiały będą podlegały ocenie recenzentów. W przypadku 

zasugerowania przez recenzentów poprawek, warunkiem publikacji jest ich uwzględnienie 

przez autora tekstu.  

13. Wszystkie materiały podlegają opracowaniu redakcyjnemu. Redagowanie tekstu będzie 

polegało nie tylko na eliminacji błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych, 

ale także na poprawieniu tekstu pod względem logicznym oraz na usunięciu usterek innego 

typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej). Autor otrzyma 

wersję do korekty. W przypadku nieodesłania korekty autorskiej w terminie, tekst zostanie 

skierowany do publikacji bez poprawek autora.  

14. Teksty, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej, nie będą 

przyjmowane. 
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Przykłady zapisu bibliograficznego stosowanego w przypisach: 

Pozycje książkowe:  

K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989, s. 42.  

Prace zbiorowe:  

Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 1997, s. 55.  

Artykuły w książce lub wydawnictwie nieperiodycznym:  

A. Nowak, E. Sikora, Działalność związków zawodowych w kopalniach soli – rys historyczny, 

[w:] Encyklopedia prawa, red. W. Pomykało, Warszawa 1995, s. 274–310.  

Artykuły w gazecie lub czasopiśmie:  

Z. Brodecki, Status prawny izb morskich, „Państwo i Prawo” 1972, nr 1, s. 17.  

Prace niepublikowane:  

K. Piasecki, Organizacja wymiaru sprawiedliwości (maszynopis).  

Akty prawne:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.  

Orzeczenia:  

Wyrok SN z dnia 10 maja 1989 r., III CZP 36/89, OSNCP 1990, nr 1–4, poz. 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


