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Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

„Prawo w pomocy społecznej – teoria, praktyka, wyzwania”  

 

 Konferencja, która odbędzie się 31 maja 2017 w Instytucie Pracy Socjalnej 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie poświęcona jest teoretycznym i praktycznym 

zagadnieniom dotyczącym prawa w pomocy społecznej. Choć temat wydaje się niezbyt 

popularny, jednakże warto zwrócić uwagę na jego istotną, społeczną wagę w kreowaniu 

systemu polityki społecznej państwa i jego instytucji.  

Rola prawa w funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej jest nie do przecenienia. 

To normy prawne określają kto, w jakich okolicznościach i co może otrzymać w ramach 

funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Jednocześnie, po roku 1989, kiedy to podjęto 

zinstytucjonalizowane działania mające na celu budowę (nowego) systemu osłon socjalnych 

dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nastąpił gwałtowny przyrost norm 

prawnych w tym zakresie, czyniąc ten system – nie tylko w oczach jego beneficjentów – 

niejasnym i skomplikowanym.  

Poruszając się tym tropem, chcielibyśmy w ramach konferencji przyjrzeć się 27-

letniemu, okazałemu dorobkowi prawnemu systemu pomocy społecznej. Interesować nas 

będą zarówno aspekty teoretyczne czy doktrynalne, jak i - a może przede wszystkim - kwestie 

praktyki stosowania prawa w pomocy społecznej. Sądzimy także, iż spotkanie to może być 

dobrym momentem do dyskusji nad pytaniem: czy już nadszedł czas, na diametralną zmianę 

prawa w pomocy społecznej?  

 Konferencja dedykowana jest dla wszystkich, zainteresowanych tematyką prawa  

w pomocy społecznej, zarówno w naukowcom jak i praktykom. Zachęcamy zarówno do 

uczestnictwa czynnego, jak i biernego.  

  

 Szczegółowe informacje wraz z kartami zgłoszeniowymi dostępne są na stronie 

konferencji: http://www.kepsips.up.krakow.pl/  
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 KONTAKT :  

 W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z Sekretarzami Komitetu 

Organizacyjnego: dr Krzysztofem Chaczko i mgr Wojciechem Glacem.  

Adres e-mail: kepsips.konferencja@gmail.com 

 

 SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:  
Termin:  

31 maja 2017 roku 

 

Miejsce: 

 Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

os. Stalowe 17, 31-922 Kraków (Nowa Huta)  

 

Organizator:  

Katedra Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej  

Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

Współorganizatorzy: 

Katedra Samorządu i Zarządzania  

Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

Katedra Prawa i Administracji  

Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

 

Patroni Honorowi:  

J.M. prof. dr hab. Kazimierz Karolczak  

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  

prof. dr hab. Marek Zirk – Sadowski  

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

Krystyna Sieniawska 

Prezes Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 
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