
 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

1. Forum odbędzie się 9 czerwca 2017 r. w połączonej auli A i B Centrum Dydaktycznego 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Krupnicza 33A, Kraków), 

w godz. od 10:00 do 16:15. 

2. Rejestracja na Forum odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Czasopisma 

Prawa Karnego i Nauk Penalnych: www.czpk.pl 

3. Koszt udziału w Forum wynosi 120 zł. 

4. Każdy uczestnik w ramach opłaty konferencyjnej może skorzystać z lunchu. 

5. Po dokonaniu rejestracji, opłatę konferencyjną należy wykonać przelewem na konto 

Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacji, ul. Orląt Lwowskich 14/3, 31-518 Kraków 

– Alior Bank 38 2490 0005 0000 4530 5514 8651 (w tytule przelewu należy wpisać swoje 

imię i nazwisko wraz z jednostką organizacyjną oraz dopisek: opłata konferencyjna). 

6. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Forum. 

7. Każdy uczestnik otrzyma fakturę. Dane do faktury należy podać podczas rejestracji. 

 

 

 

Podczas rejestracji można zakupić w promocyjnej ofercie (zniżka 40-50%) książki wydane przez Krakowski 

Instytut Prawa Karnego Fundację: 

a) Agnieszka Barczak-Oplustil, Zasada koincydencji winy i czynu w Kodeksie karnym, Kraków 2016 – cena 

promocyjna 50 zł (cena okładkowa 99 zł); 

b) Mikołaj Iwański, Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne, Kraków 2017 – cena promocyjna 

80 zł (cena okładkowa 129 zł); 

c) Przemysław Cychosz, Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, Kraków 2017 (PRZEDSPRZEDAŻ) – cena promocyjna 80 zł (cena okładkowa 129 zł); 

d) Małgorzata Pyrcak-Górowska, Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający w świetle 

badań aktowych, Kraków 2017 (PRZEDSPRZEDAŻ) – cena promocyjna 80 zł (cena okładkowa 129 zł); 

e) Dominik Zając, Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za granicą, Kraków 2017 

(PRZEDSPRZEDAŻ) – cena promocyjna 80 zł (cena okładkowa 129 zł). 

Książki będą do odbioru podczas Forum albo zostaną przesłane pocztą po ich ukazaniu się (dotyczy książek w 

przedsprzedaży). 

Cenę wybranej książki (książek) należy uiścić na podane wyżej konto Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego 

Fundacji. Wpłatę można dokonać łącznie z opłatą konferencyjną. 

http://www.czpk.pl/

