ZAPROSZENIE
do udziału w Konferencji naukowej na temat:

Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy
W imieniu Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego, Zakładu Patologii Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów
Sądowych, mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej
Konferencji na temat: Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia,
perspektywy.
Konferencja odbędzie się w dniach od 7 do 8 listopada 2019 roku na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
W tym roku minęła 100. rocznica powołania w Polsce instytucji kuratora sądowego.
Wydarzenie to stało się inspiracją do organizowanych w całym kraju seminariów, spotkań,
konferencji poświęconych tej problematyce. Chcąc podsumować te wszystkie przedsięwzięcia
pragnę zaprosić Państwa do udziału w Konferencji, której zasadniczym celem będzie zastanowienie
się nad perspektywami tej instytucji w Polsce oraz jej najbardziej optymalnym modelem. Ta
tematyka jest szczególnie aktualna w kontekście ostatnio ogłoszonego projektu ustawy o
kuratorskiej służbie sądowej.
Chcielibyśmy, aby poza wystąpieniami plenarnymi, zorganizować dwie równoległe
tematyczne sesje panelowe. Zostaną one poświęcone dwóm podstawowym funkcjom, które kurator
sądowy pełni: kurator jako pedagog – wychowawca oraz kurator jako organ wykonujący orzeczenie
sądu. Zaplanowany czas na prezentację każdego referatu wynosi 20 minut. Prosimy o wzięcie tego
pod uwagę przy zgłaszaniu wystąpień.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenia tematu
referatu oraz abstraktu (tekst do 3 000 znaków), w terminie do 15 września 2019 r. za
pośrednictwem formularza dołączonego do tego zaproszenia (na adres poczty elektronicznej:
krzysztof.stasiak@prawo.ug.edu.pl). Z przesłanych propozycji organizatorzy dokonają wyboru
wystąpień. Informacja na ten temat zostanie przekazana osobom zainteresowanym do 25 września
br.
Natomiast zgłoszenie (kartę zgłoszenia) biernego udziału w konferencji należy przesłać do
dnia 21 października 2019 r. wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres
krzysztof.stasiak@prawo.ug.edu.pl.
Opłata konferencyjna za udział w Konferencji (niezależnie od tego, czy uczestnicy lub
uczestniczki będą wygłaszać referat, czy nie) wynosi 275 zł. W ramach opłaty organizatorzy
zapewnią przerwy kawowe, lunch pierwszego i drugiego dnia, udział w przyjęciu wieczornym w
dniu 7 listopada 2019 r. oraz materiały konferencyjne. Opłatę należy uiścić, do 21 października br.
na kontro w PKO SA o numerze 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 (należy wpisać: imię i nazwisko
i kod K643-19).
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