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Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w piątej edycji Interdyscyplinarnej Konferencji 

Naukowej Transgresje Matematyczne, która odbędzie się w dniach 16 - 18 marca 2023 r. 

w Krakowie. Organizatorem tego wydarzenia jest Instytut Matematyki Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie.  

Konferencja skierowana jest do dydaktyków i nauczycieli matematyki oraz przedstawicieli 

dyscyplin naukowych takich jak filozofia, psychologia i pedagogika, którzy zainteresowani są 

problemami kształcenia matematycznego. 

W programie między innymi:  

• wykłady, które wygłoszą:  

o Marcin Karpiński (SE PAFWiUW),  

o Mikołaj Marcela (Uniwersytet Śląski w Katowicach),  

o Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),  

o Tomasz Szwed (Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu, Oficyna 

Edukacyjna K. Pazdro),  

• warsztaty, które poprowadzą przedstawiciele Szkoły Edukacji PAFWiUW oraz 

Stowarzyszenia „Rozwiń się”, 

• referaty zgłoszone przez uczestników konferencji.  

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 

przy ul. Podchorążych 2. 

Rejestracja 

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w konferencji należy nie później niż 31 stycznia 

2023 r. wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem: 

https://forms.gle/q5R4PZ8pcNQnKzDv5  

Publikacja 

Uczestników konferencji zapraszamy do nadsyłania tekstów do czasopisma Annales 

Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 

(https://didacticammath.up.krakow.pl; czasopismo z listy ministerialnej; 40 punktów za 

publikację).  

Teksty mogą być przesłane w języku polskim lub angielskim, w plikach formatu doc, docx lub 

tex. Po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów, teksty zostaną opublikowane na łamach 

czasopisma. 

Teksty można przesyłać na adres: annalesd@up.krakow.pl w terminie do 31 marca 2023 r. 

 

https://iscmt.up.krakow.pl/V/
https://forms.gle/q5R4PZ8pcNQnKzDv5
https://didacticammath.up.krakow.pl/
mailto:annalesd@up.krakow.pl
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Opłaty 

Opłata konferencyjna: 

• opłata wynosi 450 zł i obejmuje: udział w wykładach, sesjach i warsztatach, materiały 

konferencyjne, przerwy kawowe i lunchowe, udział w kolacji konferencyjnej 

planowanej na piątek (17 marca); 

• osoby, które nie wezmą udziału w kolacji konferencyjnej wnoszą zmniejszoną opłatę 

w wysokości 350 zł; 

• osoby towarzyszące mogą brać udział w przerwach kawowych i lunchowych - koszt 

200 zł - oraz kolacji - dodatkowe 100 zł. 

W razie rezygnacji z udziału w konferencji wpłata nie podlega zwrotowi, ale możliwe jest 

zgłoszenie udziału innej osoby w zastępstwie zarejestrowanego uczestnika konferencji. 

Płatności należy dokonać przelewem do dnia 15 lutego 2023 r. na konto: 

Nazwa odbiorcy 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie 

Bank odbiorcy Bank Pekao SA oddział w Krakowie 

Numer konta  

(przelew krajowy) 
71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 

Numer konta 

(przelew 

zagraniczny) 

IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422,  

Kod SWIFT: PKOPPLPW 

Tytuł przelewu DK – 59, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-59, Jan Kowalski) 

 

Noclegi 

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu. Prosimy uczestników konferencji 

o dokonywanie rezerwacji noclegów we własnym zakresie. Zachęcamy do zapoznania się 

z ofertą Akademickiego Centrum Hotelowego https://ach.up.krakow.pl/. Uczestnicy 

konferencji podając hasło "Transgresje Matematyczne" otrzymają 15% zniżki od cen 

podstawowych. 

https://iscmt.up.krakow.pl/V/
https://ach.up.krakow.pl/
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Faktury 

Wszystkie prośby o wystawienie faktury z terminem płatności/proforma lub po dokonaniu 

wpłaty proszę kierować na adres: barbara.baranska@up.krakow.pl podając w treści maila 

dane do wystawienia faktury: 

• nazwa instytucji lub imię i nazwisko (w przypadku wpłaty osoby fizycznej), 

• NIP, 

• pełny adres płatnika, 

• adres email, na który ma być przesłana faktura oraz 

• deklarowany wariant udziału w konferencji (z kolacją lub bez). 

Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dotyczące sprzedaży 

zwolnionej od podatku VAT wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie. Fakturę wystawia się na żądanie 

zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty. 

Faktury wystawiane na instytucję po wpłacie dokonanej przez osobę fizyczną: Jeżeli wpłaca osoba 

fizyczna, a faktura ma być wystawiona na instytucję (pracodawcę osoby fizycznej), do prośby o fakturę 

należy dołączyć skierowanie z instytucji (pracodawcy) podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania w/w instytucji. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

W imieniu Organizatorów,  

Barbara Barańska 

https://iscmt.up.krakow.pl/V/

