Szanowni Państwo,
w imieniu Władz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (dawniej: Wyższej
Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie), Centralnego Zarządu Służby
Więziennej oraz Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność zaproszenia Państwa do
uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Odpowiedzialność prawna
pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych,
w perspektywie wykonywanych zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne”, która –
zgodnie z pismem z dnia 26 marca 2021 r. (znak: BM-I.06069.2021) – została objęta
patronatem honorowym przez Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro.
Niniejsza konferencja ma na celu stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnego
dyskursu naukowego, który przybliży wielowymiarowość podejmowanego zagadnienia,
w ramach którego niebagatelną rolę odgrywają konteksty prawne oraz psychospołeczne.
Tematyka rzeczonej konferencji stanowi przedmiot zainteresowania zarówno
teoretyków, jak i praktyków. Co istotne – organizowane przedsięwzięcie naukowe stanowić
ma integrującą, interdyscyplinarną przestrzeń, której celem będzie uwypuklenie naukowej
narracji oraz zaprezentowania wyników badań z obszaru prawa i nauk społecznych
w aspekcie roli, jak również konsekwencji prawnych oraz psychospołecznych aspektów
odpowiedzialności pracowników, a także funkcjonariuszy formacji umundurowanych, ze
szczególnym uwzględnieniem Służby Więziennej. W ramach konferencji przewidziany
będzie czas nie tylko na poszerzenie zagadnień czysto teoretycznych (poprzez wysłuchanie
referatów poszczególnych prelegentów), lecz również – a może przede wszystkim – wzięcie
aktywnego udziału w dyskusji, co w bezpośredni sposób przyczyni się do podzielenia się
przemyśleniami uczestników na komentowany temat.
Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych
i humanistycznych, w tym pedagogów, socjologów, prawników oraz reprezentantów nauk
o bezpieczeństwie, doktorantów oraz praktyków zainteresowanych tematyką konferencji.
Tytuły oraz abstrakty wystąpień należy przesyłać do dnia 20 kwietnia 2021 r.
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elektroniczną do dnia 30 kwietnia 2021 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem:
https://forms.gle/BUUguxd59pAaCEwx5
Uczestnictwo w konferencji ze względu na jej formę jest bezpłatne. Uczestnicy
konferencji (czynni oraz bierni) otrzymają stosowny certyfikat, potwierdzający udział
w wydarzeniu.
Przewidywany czas wystąpień w sekcjach tematycznych wynosić będzie 10 minut.

Preferowany język wystąpień to język angielski.
Uprzejmie informujemy, że Organizator przewiduje możliwość opublikowania
wybranych tekstów w czasopiśmie The Prison Systems Review (20 pkt) oraz monografii
naukowej (wydawnictwo 100 pkt).
Szczegółowy program konferencji prześlemy Państwu w Komunikacie nr 2.
Więcej informacji dotyczących komentowanego wydarzenia znajdują się pod linkiem:
https://swws.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/MKN-WSKiP-komunikat-nr-1-zaproszeniezapowiedz.pdf

Serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny

