
 

 

 

 

 

 

Harmonogram I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

„Współczesne wyzwania międzynarodowej ochrony praw człowieka” 
 

5-6 lutego 2021 roku  

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  

                          

                          I. Dzień Konferencji - 5 lutego 2020 roku 

 

 

900 - Otwarcie Konferencji  

 

dr hab. Joanna Połatyńska, prof. UŁ  

Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych 

 

 

915 - 1130 Panel Inauguracyjny   

 

adw. dr hab. Anna Rakowska Trela, prof. UŁ  

Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Konstytucyjnego,  

Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego  

 

dr hab. Joanna Rak, prof. UAM 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Kultury Politycznej 

 

adw. dr Piotr Misztal  

Uniwersytet Łódzki, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki 

 

dr hab. Jan Kulesza, prof. UŁ 

Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Karnego, Zakład Nauki o Przestępstwie  

 

adw. dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ  

Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych 

 

dr hab. Marek Wasiński, prof. UŁ 

Uniwersytet Łódzki Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych 

 

dyskusja  



1200 –  1430   Panel II A 
 

 

Michał Byczyński, Uniwersytet Łódzki 

 „Czy Polski model walki z COVID-19 łamie prawa człowieka?” 

 

Marek Piotr Kaczmarczyk, Uniwersytet Warszawski  

 „Kiedy prawo staje się ustawowym bezprawiem, czyli o derogacji słów kilka.” 

 

Olivia Chwat, Uniwersytet Jagielloński 

 „Polityka a prawa człowieka.  

Analiza relacji między pojęciami w świetle dyskursu publicznego w Polsce.” 

 

mgr Magdalena Lis, Uniwersytet Łódzki 

 „O pozorności wolności słowa.” 

 

mgr Katarzyna Trzpis-Szysz, Uniwersytet Warszawski 

 „Problem nieprzestrzegania praw ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnego przez służby 

mundurowe. Pociąganie do odpowiedzialności i perspektywa przeciwdziałania nielegalnym 

praktykom.” 

 

mgr Hanna Wiczanowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 „Czy art. 17 EKPC faktycznie chroni wartości demokratyczne?  

Rozważania z punktu widzenia strasburskiego systemu ochrony praw jednostki.” 

 

mgr Magdalena Michalska, Uniwersytet Jagielloński 

 „Ograniczanie praw i wolności jednostki w sytuacjach nadzwyczajnych - klauzule derogacyjne  

w międzynarodowych systemach ochrony praw człowieka.” 

 

Nicole Jung, Uniwersytet Warszawski  

 „Ombudsman ochroną przed „kafkowskim” światem prawa?  

Refleksja nad instytucją - gwarantem międzynarodowej ochrony praw i wolności człowieka.” 

 

dyskusja  

 



1200 –  1430   Panel II B 

 

 

Magdalena Róża Krysiak, Uniwersytet Łódzki  

 „Pandemia przemocy - prawo międzynarodowe w służbie dzieciom pokrzywdzonym 

przestępstwem w dobie pandemii COVID-19.”  

 

mgr Piotr Króliński, Uniwersytet Warszawski 

 „Relokacja dziecka uprowadzonego w czasie pandemii COVID-19.  

Uwagi na tle brytyjskiego orzeczenia AX v CY [2020] EWHC 1599 (Fam).” 

 

mgr Emilia Palankiewicz- Mitrut, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

 „Prawa Dziecka w Rumunii- instytucje zapewniające ochronę najmłodszych w świetle 

rumuńskiego ustawodawstwa.” 

 

Daria Chojnacka, Uniwersytet Łódzki  

 „Konwencja stambulska a kwestia migracji kobiet.”   

 

mgr, inż. Piotr Artur Olechowski, Uniwersytet Jagielloński 

 „Macierzyństwo zastępcze a prawa człowieka.”  

 

mgr lic. Andrei Ahapau, Uniwersytet Łódzki 

 „Instytucje wspierające prawa ojców na przykładzie Polski i Federacji Rosyjskiej.” 

 

mgr Dariusz Szenkowski  

 Ochrona więzi rodzicielskiej oraz dobra i prawa dziecka do życia z rodzicami w sytuacji 

rozpadu rodziny. Analiza prawna prawa międzynarodowego implementowanego do polskiego 

systemu prawa w Polsce na tle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego . 

 

dyskusja  

 

 

  



1200 –  1400 Panel II C 

 

 

Cezary Paprzycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 „Prawa mniejszości seksualnych jako postulat polityczny.  

Ewolucja podejścia do kwestii postulatów równościowych.” 

 

Klaudia Jakubowicz, Uniwersytet Śląski 

 „Zapomniana mniejszość - problemy prawne osób interpłciowych.” 

 

mgr Aleksandra Tołczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 „Prawo do wolności religijnej skazanego. Rozważania w kontekście problemu radykalizacji 

muzułmanów w zakładach karnych państw Unii Europejskiej.” 

 

mgr Klaudia Brończyk, Uniwersytet Śląski  

 „Problematyka dyskryminacji genetycznej w prawie międzynarodowym i europejskim.” 

 

Ilona Łukasik & Bartłomiej Malec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 „Gender pay gap jako przejaw dyskryminacji ze względu na płeć – charakterystyka problemu 

oraz sposoby przeciwdziałania.” 

 

dyskusja  

 

 

 

  



1200 –  1400 Panel II D 

 

 

mgr Rafał Sikora, Thedy & Partners 

 „Starość nie radość? - analiza praw osób starszych z perspektywy praw człowieka oraz 

nadchodzących wyzwań w kontekście postępującego starzenia się społeczeństwa w Polsce oraz  

na świecie.” 

 

mgr Ewelina Dagmara Mogielnicka, Uniwersytet w Białymstoku  

 „Aspekty prawno-kryminologiczne nielegalnego handlu narządami ludzkimi.” 

 

mgr Katarzyna Diowksz, Uniwersytet Łódzki 

 „Dostęp do opieki zdrowotnej jako realizacja prawa człowieka.  

Wyzwania doby pandemii w perspektywie międzynarodowej.” 

 

Natalia Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 „Problem łamania praw człowieka wobec kobiet w ciąży i w trakcie porodu.” 

 

Aleksandra Bartnicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 „Realizacja prawa do zdrowia i jego ochrony w zakładach karnych w świetle orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.”  

 

mgr Karolina Pruchniewicz, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

 „Krytyczne podejście do prawa do żywności.” 

 

 

dyskusja  

 

 

 

                             

  



                             

                             II. Dzień Konferencji - 6 lutego 2020 roku 

 

 

 

900 - 1200  Panel I  

 

 

mgr Dzmitry Salauyou, NGO Human Rights Center “Wiosna”, Białoruś 

 „Sytuacja w zakresie Praw Człowieka w Republice Białorusi w trakcie i po wyborach prezydenckich  

w 2020 r.” 

 

mgr Edyta Stępczak, Uniwersytet Wrocławski 

 „Przyczyny słabości praw człowieka w Nepalu.” 

 

Marta Drozdowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 „Łamanie praw człowieka podczas wojny na Bałkanach w latach 90. a działalność organizacji 

międzynarodowych.” 

 

dr Mateusz Osiecki, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego 

 „Losy Ujgurów w Chińskiej Republice Ludowej. Dyskusja w świetle art. 7 Statutu MTK.” 

 

Agata Pyka, Uniwersytet Jagielloński 

 „Kto nas obroni? O ograniczonych możliwościach działania organizacji międzynarodowych  

w sytuacjach zagrażający prawom człowieka.” 

 

mgr Monika de Silva 

 „Unia Europejska jako podmiot międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka.” 

 

mgr Maria Schulders, Uniwersytet Warszawski 

 „Potencjał użycia partnerstwa publiczno-prywatnego dla polityki bezpieczeństwa i praw człowieka 

w przemyśle wydobywczym - Studium  przypadku Demokratycznej Republiki Konga (DRK).” 

 

dyskusja 

 

 

 

 



1200 –  1400   Panel II 

 

 

Wojciech Chrząścik, Uniwersytet Jagielloński 

 „Targeted killing, czyli selektywna eliminacja w świetle unormowań międzynarodowego prawa 

humanitarnego konfliktów zbrojnych i ochrony praw człowieka” 

 

Bartłomiej Kugacz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

 „Amunicja kasetowa w świetle prawa humanitarnego czyli prawa człowieka na współczesnym polu 

bitwy.”  

 

Matylda Berus, Uczelnia Łazarskiego 

 „Spuścizna hibakusha – rozbrojenie nuklearne jako zagwarantowanie prawa do życia.”  

 

mgr Justyna Jarocka, Uniwersytet w Białymstoku 

 „Ochrona tajemnicy komunikowania się jako wyzwanie współczesnego świata  - analiza w świetle 

orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.”  

 

mgr Ewelina Makoś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

 „Wyzwania dla ochrony danych osobowych w sieci we współczesnym społeczeństwie 

informacyjnym.” 

 

Maciej Szumowski, Uniwersytet Warszawski 

 „Internetowe patotreści jako współczesne wyzwanie dla organów ochrony praw człowieka.” 

 

Magdalena Reps, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 

 „Prawo do wolności a ochrona małoletnich przed niedozwolonymi treściami w Internecie.” 

 

 

dyskusja 

 


