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 Zespół badawczy „Ochrona praw człowieka w polskim systemie prawnym” działający 

w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do 

wzięcia udziału w charakterze słuchaczy i dyskutantów w Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej „Dylematy polskiego prawa wyborczego”, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 

2020 r. w formie zdalnej. Współorganizatorem wydarzenia jest Okręgowa Izba Radców Prawnych 

w Szczecinie. 

 Celem Konferencji jest podjęcie debaty na temat współczesnych dylematów, w obliczu 

których stoi polskie prawo wyborcze. Rok 2020 wydaje się ku temu idealną sposobnością, bowiem 

umożliwia podsumowanie wszystkich przewidzianych przez Kodeks wyborczy procesów 

wyborczych, przypadających w latach 2018-2020. Organizatorzy liczą na szeroką dyskusję, która – 

jak można przypuszczać – dostarczy uczestnikom szereg wniosków płynących                                             

z przeprowadzonych w ostatnich latach wyborów samorządowych, wyborów do Parlamentu 

Europejskiego, wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz wyborów na urząd Prezydenta RP. 

Dyskusja w tym zakresie wydaje się potrzebna, zważywszy na okoliczność, iż wszystkie ze 

wspomnianych akcji wyborczych stanowiły pole do praktycznej weryfikacji stosowania wielu 

nowych regulacji, wprowadzonych do Kodeksu wyborczego kolejno w latach 2015, 2018, 2019,                 

a także regulacji przyjętych w roku 2020. 

 Konferencja została objęta patronatem Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura 

Wyborczego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecina, 

oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.  
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Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o dokonanie zgłoszenia do 

dnia 20 listopada 2020 r. poprzez formularz dostępny pod linkiem: 

https://forms.gle/5XHx5SDunnLxmZFR8  Prosimy o wskazanie w „uwagach”                     

w podanym linku, numeru wpisu na listę radców prawnych.  

Do osób, które wyrażą chęć udziału w Konferencji, po 20 listopada 2020 r. zostaną 

rozesłane linki umożliwiające zalogowanie się do platformy konferencyjnej.  

 W załączeniu pozwalamy sobie także przesłać program Konferencji.   

Wyrażamy nadzieję, że Konferencja stanowić będzie interesujące wydarzenie naukowe, 

obfitujące w cenne spostrzeżenia i refleksje. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 
 

Prof. US dr hab. Jerzy Ciapała    dr Agata Pyrzyńska 
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