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Wstęp 

 

Założony w 1956 r. Instytut Nauk Prawnych PAN jest jednostką naukową kategorii A. 

Misją Instytutu jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie nauk 

prawnych, służących funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego. 

Rok 2018 był trzecim rokiem realizacji pięcioletniego programu badawczego INP PAN 

„Przemiany prawa w Polsce, Europie i na świecie w świetle wyzwań współczesności”. Mimo 

niestabilności i niepewności związanej ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi szkolnictwa 

wyższego i nauki, które dotykają także instytutów naukowych PAN, zadania określone 

w planie na 2018 rok zostały wykonane. Efektem są publikacje: 168 prac naukowych, w tym: 

13 książek, 65 rozdziałów w pracach zbiorowych, 91 artykułów i rozpraw, w tym 

2 indeksowane w Journal Citation Reports. Ponadto opracowano 22 ekspertyzy i opinie 

naukowe. 

W roku 2018 zorganizowano w INP PAN 16 konferencji krajowych 

i  międzynarodowych. Pracownicy INP PAN przygotowali i wygłosili 182 referaty na 

konferencjach międzynarodowych i krajowych. W roku 2018 realizowano w Instytucie 26 

projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych.  

W roku sprawozdawczym utworzono w Instytucie dwie nowe interdyscyplinarne 

badawcze jednostki organizacyjne: Centrum Prawa Nowych Technologii oraz Centrum Badań 

nad Rzetelnością w Nauce. W 2018 r. rozpoczęło także swoją działalność nowo powołane 

Wydawnictwo INP PAN. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało ono zarejestrowane 

jako wydawca w rejestrze prowadzonym przez Bibliotekę Narodową. Pod koniec roku 2018 

status Wydawnictwa INP PAN jako wydawnictwa naukowego uznało Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, wpisując je na listę wydawnictw wydających wysoko punktowane 

monografie naukowe.  

W roku sprawozdawczym Instytut był wydawcą kwartalnika „Studia Prawnicze”, 

roczników: „Archiwum Kryminologii” oraz „Polish Yearbook of International Law” (do końca 

2018 r. najwyżej punktowanego prawniczego czasopisma naukowego w kraju), a także, we 

współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer, czasopism „Orzecznictwo Sądów Polskich” 

oraz „Anti-Discrimination Law Review”.  

Dzięki środkom na działalność upowszechniającą naukę, w 2018 r. Instytut Nauk 

Prawnych PAN podjął zadania zmierzające do podniesienia poziomu naukowego 

i umiędzynarodowienia kwartalnika „Studia Prawnicze” publikowanego w modelu Open 
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Access, zmieniając gruntownie makietę wydawniczą periodyku, wdrażając platformę 

wydawniczo-repozytoryjną ICI Publisher Panel, przeprowadzając pełną digitalizację zasobu 

czasopisma od lat 60. XX wieku oraz wydając anglojęzyczny numer periodyku i uzupełniając 

grono badaczy współpracujących z Redakcją w charakterze recenzentów o zagranicznych 

specjalistów. Jednocześnie te same działania podjęto na rzecz „Archiwum Kryminologii”, 

finansując je ze środków własnych. 

Instytut pozyskał także środki na realizację zadania związanego z zapewnieniem 

warunków udziału naukowców i doktorantów z niepełnosprawnościami w realizacji badań 

naukowych i prac rozwojowych. Środki te pozwoliły na zakup do Biblioteki INP PAN trzech 

specjalistycznych zestawów komputerów z najbardziej popularnymi programami 

powiększającymi i udźwiękawiającymi, dostępem do drukarki brajlowskiej, powiększalnika 

stacjonarnego z głośnikami, lupy elektronicznej oraz urządzenia wielofunkcyjnego, dzięki 

któremu możliwe jest alternatywne udostępnianie osobom z niepełnosprawnościami zbiorów 

bibliotecznych INP PAN w postaci kopii cyfrowych i kserokopii do własnego użytku.  

Ważnym wizerunkowo wydarzeniem było uruchomienie nowej strony internetowej INP 

PAN w wersji polskiej i angielskiej, z odświeżonym logo (www.inp.pan.pl).  

W roku sprawozdawczym aktywność INP PAN, związana z kształceniem i rozwojem 

kadry naukowej, zakończyła się uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego przez 4 osoby 

(spoza grona pracowników), oraz stopnia doktora nauk prawnych przez 15 osób, w tym 

3 pracowników Instytutu.  

Instytut kontynuował także znaczącą aktywność edukacyjną w ramach studiów 

doktoranckich oraz czterech kierunków studiów podyplomowych (z zakresu ochrony danych 

osobowych, prawa ochrony konkurencji, prawa ochrony konsumentów oraz prawa 

antykorupcyjnego).  

W ramach działalności Centrum Informacji Naukowej INP PAN w trybie ciągłym 

uzupełniano dane do Polskiej Bibliografii Prawniczej oraz prowadzono prace porządkowe 

w bibliotece Instytutu. Wyposażono magazyn dla bieżących nabytków druków zwartych. 

Ponadto kontynuowano przekazywanie Archiwum Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

pracowników INP PAN w depozyt do Archiwum Senatu – w ramach projektu „Archiwa 

Przełomu”. Opracowano kolekcję medali pamiątkowych INP PAN, zaś komplety medali 

przekazano do zbiorów Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Narodowego 

w Krakowie i Muzeum Warszawy. Opracowano również unikatową kolekcję fotografii z 3rd 

Annual Armand Hammer Conference on Human Rights and Peace, która odbyła się w dniach 
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4-6 lipca 1980 r. Kolekcja ta będzie udostępniania we współpracy z Narodowym Archiwum 

Cyfrowym.  

W roku 2018 r. Instytut przeprowadził znaczące inwestycje w pomieszczeniach 

użytkowanych w Pałacu Staszica, polegające przede wszystkim na wyremontowaniu salki 

seminaryjnej (pokój nr 223), jednego pomieszczenia administracyjnego (pokój nr 219), części 

pomieszczeń bibliotecznych (remont pomieszczenia wraz z montażem sieci elektrycznej i LAN 

w pracowni digitalizacji, modernizacja sieci elektrycznej i LAN w czytelni) oraz remoncie 

i adaptacji nowego pomieszczenia na kuchnię. Konieczne były także inwestycje informatyczne, 

w szczególności zakup nowego serwera i wymiana części sprzętu komputerowego, jak również 

inwestycje w infrastrukturę biblioteczną (doposażenie archiwum zakładowego i magazynu 

czasopism w regały, wymiana regałów w magazynie bieżących nabytków, podesty 

biblioteczne). 

W INP PAN na dzień 31.12.2018 r. pracowało łącznie 88 osób, w tym 26 profesorów 

zwyczajnych i nadzwyczajnych, 30 doktorów oraz 17 asystentów.  

Wynik finansowy netto Instytutu za 2018 rok wynosi 306 327,87 zł (w 2017 r. wyniósł 

601 448,52 zł). Otrzymana dotacja podmiotowa na działalność statutową w 2018 roku 

w wysokości 4 554 920,00 zł była wyższa o 257 600 zł w stosunku do ubiegłorocznej (2017 r. 

– 4 554 920,00 zł). Dotacją podmiotową sfinansowano 93,19% kosztów zadań badawczych 

oraz część kosztów ogólnych funkcjonowania Instytutu. Koszty zadań badawczych, które nie 

zostały pokryte dotacją, w wysokości 332 862,88 zł, zostały sfinansowane z bieżących zysków 

działalności licencyjnej i edukacyjnej.  

  



6 
 

I. REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE 

1. Przeobrażenia współczesnego prawa międzynarodowego publicznego – pomiędzy 
globalizacją, konstytucjonalizacją a fragmentacją 

 

Celem badań prowadzonych w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego 

było ustalenie aksjologicznych podstaw prawa międzynarodowego, innymi słowy wskazanie, 

na jakich wartościach się ono opiera. Badania objęły całe prawo międzynarodowe publiczne, 

w tym prawo Światowej Organizacji Handlu i (choć w węższym zakresie) Unii Europejskiej. 

Na szczególne znaczenie w ramach aktywności Zespołu zasługują prace nad źródłami 

prawa międzynarodowego, międzynarodowym prawem handlowym, międzynarodowym 

prawem ochrony dóbr kultury, prawami człowieka  i międzynarodowym prawem karnym. 

Badaniami objęto m.in. ogólne zasady prawa, politykę handlową USA i Rosji; legalność murów 

granicznych, prawo danin publicznoprawnych, użycie siły w stosunkach międzynarodowych. 

Badania zespołu pozwoliły dokonać szeregu ważnych ustaleń: 

1) Analizy źródeł prawa międzynarodowego wskazały, że głównym wyzwaniem jest 

usytuowanie w ich ramach ogólnych zasad prawa. W wyniku analiz przyjęto, że nie 

da się zakwestionować przynależności przynajmniej niektórych zasad do źródeł 

prawa międzynarodowego. Nie da się tego jednak zrobić w stosunku do wszystkich 

zasad. Zarazem trzeba mieć świadomość ryzyka związanego z uznaniem ogólnych 

zasad za źródła prawa. Dlatego źródłem prawa może być tylko zasada ciesząca się 

powszechną akceptacją państw.  

2) Analiza problemu istnienia murów granicznych z punktu widzenia Konwencji 

genewskiej z 1951 r. wykazała, że ich legalność można by kwestionować tylko pod 

warunkiem uznania za właściwą liberalnej interpretacji zasady non-refoulement jako 

obejmującej osoby, które dopiero próbują wkroczyć na terytorium danego państwa, 

aby skorzystać w nim z ochrony. Mur umożliwia natomiast zasadniczo budującemu 

go państwu legalne uniknięcie ciążących na nim zobowiązań w świetle 

konserwatywnego rozumienia ww. zasady. 

3) Analiza legalności środków sanitarnych stosowanych przez Federację Rosyjską 

wobec importu europejskiego mięsa wykazała, że mają one przede wszystkich 

charakter polityczny i nie służą ochronie konsumentów rosyjskich przed ryzykami 

zdrowotnymi. Analiza polityki handlowej realizowanej przez Donalda Trumpa 

wykazała, że nie stanowi ona odrzucenia neoliberalnej wizji świata. Kwestionuje ona 
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bowiem jedynie jej wymiar globalistyczny a nie samą naturę człowieka która jest 

centralna dla neoliberalizmu. 

4) Analiza poziomu ochrony dobrego imienia i honoru jednostki w Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka wykazała, że konwencyjne prawo do życia prywatnego 

ma węższy zakres niż analogiczne prawo przewidziane w Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka i Międzynarodowym Pakcie Praw Cywilnych i Politycznych. Na 

początku XXI wieku w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

zaczęto jednak zauważać obecność ochrony dobrego imienia i honoru jako 

uprawnienia podlegającego ochronie Konwencji. 

Wyniki badań zostały wykorzystane w monografii, licznych artykułach opublikowanych 

lub złożonych do druku w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w referatach 

zgłoszonych na krajowe i zagraniczne konferencje naukowe. Członkowie zespołu prowadzą 

aktywną działalność dydaktyczną, przekazując wyniki swoich badań studentom. 

 

2. Aksjologiczne oraz konstytucyjne wyzwania dla jednolitości Unii Europejskiej –między 
dialogiem wartości a konfliktem systemów 

 

Celem badań prowadzonych w Zakładzie Prawa Europejskiego w ramach realizacji 

wyznaczonego tematu badawczego była analiza kluczowych problemów ustrojowych 

(konstytucyjnych) UE oraz istotnych zagadnień dotyczących natury i systematyki jej prawa. 

Kontynuowane były ponadto badania w zakresie zagadnień prawa dyskryminacyjnego UE, 

unijnego prawa azylowego i imigracyjnego, unijnego prawa zamówień publicznych oraz 

sądowego stosowania prawa unijnego ze szczególnym uwzględnieniem praktyki sądów 

polskich.  

W tak określonych obszarach badawczych celem prowadzonych badań było 

w szczególności określenie cech i charakteru prawa unijnego, w tym w kontekście jego 

konstytucjonalizacji. Celem prowadzonych badań było także przeprowadzenie analizy, 

a następnie syntezy w zakresie ustalenia charakteru aktów ustawodawczych, delegowanych 

i wykonawczych w UE, jak również syntetyczne przedstawienie procedur ich stanowienia. 

Ponadto, badania w tym zakresie miały na celu identyfikację implikacji ww. podziału na 

konstytucyjne aspekty funkcjonowania UE, tzn. rozgraniczenie kompetencji instytucji 

zaangażowanych w procedury stanowienia prawa w UE (zachowanie równowagi 

instytucjonalnej), wzmacnianie demokratycznej legitymacji UE oraz na rozgraniczenie 

kompetencji państw członkowskich i UE w zakresie wykonywania prawa. Prowadzone badania 
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koncentrowały się także na ustaleniu, czy obowiązujący standard zakazu dyskryminacji w UE 

jest wystarczający dla celów skutecznej ochrony przed rożnymi rodzajami dyskryminacji 

doświadczanymi przez wyróżnione podmioty. Analizowano ponadto pojęcie „ryzyko ucieczki” 

w prawie azylowym i imigracyjnym UE oraz prowadzono badania nad poszanowaniem prawa 

ochrony danych osobowych w kontekście wprowadzania zrównoważonych zamówień 

społecznych w UE i Polsce. Pracownicy Zakładu Prawa Europejskiego prowadzili także 

badania dotyczące prawnej problematyki hazardu w świetle prawa UE, w szczególności 

zagadnień na styku krajowych regulacji hazardowych i przepisów rynku wewnętrznego UE. 

W ramach wyznaczonych celów badawczych przeprowadzono analizy szczegółowych 

zagadnień prawnych i dogmatycznych. Dokonano analizy zagadnienia konstytucjonalizacji 

prawa UE, jak również zagadnienia prawa unijnego jako prawa ponadnarodowego ujmowanego 

w kontekście proponowanych w doktrynie konkurencyjnych paradygmatów badawczych. 

W ramach badań nad systemem aktów ustawodawczych i nieustawodawczych w UE 

przeprowadzono analizy orzecznictwa TSUE oraz poglądów polskiej i zagranicznej doktryny 

prawa europejskiego. W zakresie badań nad prawem antydyskryminacyjnym przeprowadzono 

badania standardu wynikającego z przepisów ONZ, Rady Europy oraz UE. W zakresie badań 

nad w prawie azylowym i imigracyjnym UE dokonano analizy ustawodawstwa unijnego 

i orzecznictwa TSUE. W ramach badań nad unijnym prawem zamówień publicznych 

przebadano problematykę ochrony danych osobowych w kontekście zamówień publicznych. 

W zakresie badań nad sądowym stosowaniem prawa unijnego analizowano zagadnienie 

sądowej powściągliwości (judicial deference) w kontroli organów administracji publicznej, 

problematykę wykładni zgodnej w kontekście wykładni prawa UE przez sądy polskie oraz 

wykładni prawa UE w orzecznictwie TK, jak również kontrowersje związane ze stosowaniem 

prawa unijnego występujące w praktyce NSA (w kontekście spraw hazardowych). Prace 

badawcze odnośnie do prawnej problematyki hazardu w świetle prawa UE doprowadziły 

w szczególności do zidentyfikowania kluczowych problemów dotyczących oceny krajowych 

regulacji hazardowych w świetle przepisów rynku wewnętrznego UE.  

Wyniki badań Zakładu Prawa Europejskiego zostały wykorzystane podczas konferencji 

naukowych, polskich i międzynarodowych oraz w publikacjach wydanych przez pracowników 

Zakładu. Ponadto z rezultatów korzystano w prowadzonych projektach badawczych oraz 

w działalności dydaktycznej członków Zakładu. Badania pracowników Zakładu zostaną 

wykorzystane także przy przygotowywaniu prac doktorskich i habilitacyjnych. 

Uzyskane wyniki badań zostały opublikowane w wiodących czasopismach polskich (jak 

m.in. „Europejski Przegląd Sądowy”) oraz w pracach zbiorowych, polskich i obcojęzycznych 
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(jak m.in. NASD „Scientific Challenges” oraz „System Prawa Unii Europejskiej”). Ponadto 

wydana została monografia naukowa pt. „Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii 

Europejskiej”. Opracowanie to ma istotny walor teoretyczny i praktyczny, ponieważ odnosi się 

do istotnego zagadnienia prawa unijnego w kontekście problemów, jakie implikuje ono 

w obszarze stanowienia i stosowania prawa krajowego.  

Pracownicy Zakładu Prawa Europejskiego odbywali staże w renomowanych ośrodkach 

zagranicznych (jak Światowa Organizacja Handlu), prowadzili działalność ekspercką dla 

renomowanych instytucji zagranicznych (jak Komisja Europejska, Network of Presidents of 

the Supreme Judicial Courts of the European Union) oraz brali udział w realizacji projektów 

publikacyjnych o wiodącym znaczeniu dla rozwoju badań nad prawem unijnym (jak „System 

Prawa Unii Europejskiej” – dzieło wielotomowe, w opracowaniu; w roku 2018 został wydany 

Tom III poświęcony wykładni prawa UE). 

 

3. Prawo umów w procesie europeizacji prawa prywatnego 

 

W 2018 r. Zakład Prawa Prywatnego prowadził przede wszystkim badania związane 

z problematyką prawa umów i prawa gospodarczego na tle współczesnych przeobrażeń 

porządku prawnego i rzeczywistości społecznej. Prace te miały na celu analizę wybranych 

problemów należących do tego zakresu zagadnień i mieszczących się na jej różnych poziomach 

(od kwestii aksjologii, przez zagadnienia dogmatyczne po kwestie leżące na przecięciu teorii 

i praktyki prawa prywatnego). W tych ramach przedmiot analizy stanowiły zarówno 

zagadnienia nowe, związane z bieżącymi zmianami legislacyjnymi i ewolucją stosunków 

społeczno-gospodarczych, jak i problemy od dawna poruszane w doktrynie prawa prywatnego 

– ciągle jednak oczekujące na rozstrzygnięcie. Osobne miejsce na tym tle zajmowało prawo 

Unii Europejskiej, mające współcześnie kluczowy wpływ na przemiany polskiego prawa 

prywatnego. Jego elementy pojawiały się na tle wielu spośród tematów badawczych 

realizowanych w 2018 r. 

W 2018 r. pracownicy Zakładu prowadzili badania nad problematyką umowy faktoringu 

w ujęciu prawnoporównawczym, relacją między prawem rodzinnym i prawem handlowym, 

publicyzacją jako ogólnym zagadnieniem prawa prywatnego  oraz problematyką zamówień 

publicznych  i prawa własności intelektualnej, w części na styku z problematyką nowych 

technologii. Prace podejmowane w tych ramach opierały się przede wszystkim na metodologii 

dogmatycznej, z elementami analizy historycznej i prawnoporównawczej. Pracownicy Zakładu 
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zajmowali się przede wszystkim opracowaniem wyników badań w sposób pozwalający na 

przygotowanie na tej podstawie publikacji i wystąpień konferencyjnych – adresowanych do 

czytelników polsko- i anglojęzycznych. 

Podstawowym osiągnięciem pracowników Zakładu w 2018 r. było przygotowanie 

i publikacja jednego podręcznika, trzech artykułów naukowych i jednego opracowania 

popularnonaukowego. Stanowiły one podsumowanie części wyników prowadzonych badań, 

bazując także częściowo na pracy prowadzonej przez pracowników we wcześniejszych latach. 

Badania prowadzone w 2018 r. miały także na celu opracowanie fragmentów bardziej 

złożonych zagadnień, na potrzeby publikacji i wystąpień konferencyjnych planowanych 

w kolejnych latach działalności Zakładu. 

Wyniki pracy badawczej zostały wykorzystane jako podstawa publikacji naukowych oraz 

jednej publicystycznej, a także wystąpień konferencyjnych. Obok tego, pracownicy Zakładu 

prowadzili działania upowszechniające posiadaną wiedzę i doświadczenie w ramach 

prowadzonych zajęć dydaktycznych, dzieląc się swoją wiedzą ze studentami i specjalistami-

praktykami. Brali także udział w przygotowaniu szeregu opinii, których sporządzenie zostało 

zlecone Instytutowi przez podmioty publiczne stosujące prawo. 

 

4. Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka – mechanizmy ochrony i prawo 
materialne w aspekcie porównawczym 

 

Prace wykonywane przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka w roku 2018 stanowiły 

kontynuację badań prowadzonych w latach poprzednich. Głównym ich celem była 

funkcjonalna analiza systemu uniwersalnej ochrony praw człowieka działającego w ramach 

ONZ, w szczególności w kontekście propozycji strukturalnych reform systemu traktatowego, 

a także wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W dalszym ciągu poddawano analizie relacje 

zachodzące pomiędzy systemem ONZ a systemami Rady Europy i Unii Europejskiej. 

W ramach szczegółowej analizy poszczególnych praw i wolności prowadzono dalsze badania 

nad sposobami realizacji takich praw jak: wolność wypowiedzi i jej ograniczenia, w tym 

problematyka „mowy nienawiści“, zasada niedyskryminacji, prawa kobiet, ochrona przed 

przymusowymi zaginięciami, prawa pamięci. Prowadzone prace miały zarówno charakter 

zespołowy, jak i indywidualny w ramach badań prowadzonych na rzecz uzyskania stopni 

badawczych, tj. habilitacji i doktoratu. 

Wyniki badań prezentowane były przez członków Zespołu na licznych konferencjach 



11 
 

naukowych w kraju i zagranicą, a także wykorzystane w publikacjach, ekspertyzach, referatach 

i innych wystąpieniach naukowych. W marcu 2018 r. zorganizowano doroczny wykład otwarty 

poświęcony pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik. Zespół uczestniczy w konsorcjum 

badawczym AHRI, prowadzącym badania w zakresie międzynarodowej ochrony praw 

człowieka.  

 

5. Ewolucja funkcji i treści konstytucji pod wpływem integracji europejskiej oraz zmiany 
paradygmatu stosowania prawa 

 

Badania pracowników naukowych Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań 

Europejskich miały na celu przede wszystkim materialną i proceduralną analizę zagadnień 

polskiego prawa konstytucyjnego, w szczególności ochrony praw człowieka i standardu praw 

człowieka wyznaczanego w orzecznictwie krajowym jak i międzynarodowym (ETPC, TSUE). 

Prowadzone były także badania na temat politycznych, społecznych, ekonomicznych 

i kulturowych uwarunkowań wyznaczania standardu oraz poziomu ochrony analizowanych 

praw i wolności. Innym celem była także analiza instytucji francuskiego prawa 

konstytucyjnego, w szczególności w kontekście zmiany konstytucji V Republiki Francuskiej 

oraz stosowania instytucji referendum.  

W ramach badań objętych planem zadaniowo-finansowym w roku 2018 pracownicy 

Zakładu zajmowali się zagadnieniem zmiany konstytucji, w polskim oraz francuskim prawie 

konstytucyjnym, a także zagadnieniami legislacji, w tym analizy skutków regulacji (OSR ex 

post). Toczyły się także prace badawcze dotyczące praw indywidualnych (wolności religii) 

wobec zasady autonomii kościołów oraz świeckiego charakteru państwa. Podjęte zostały także 

w ramach tych badań prace nad zagadnieniem ekstraterytorialności stosowania EKPCz. 

Wyniki badań prowadzonych w 2018 wykorzystane zostały w artykułach naukowych, 

rozdziałach prac zborowych oraz podczas prezentacji wystąpień na konferencjach 

międzynarodowych i krajowych. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć publikację 

dwóch monografii, wydanych w prestiżowych polskich wydawnictwach naukowych, 

poświęconych kompleksowemu omówieniu istotnych instytucji prawa konstytucyjnego. 

Ponadto do osiągnięć publikacyjnych zaliczyć należy publikację cyklu artykułów 

poświęconych wolności religii i zasady autonomii kościołów, w kontekście orzecznictwa 

międzynarodowego i krajowego.  

Podjęcie nowych zadań badawczych, w tym analiza kategorii rozliczalności, 

zaowocowała uzyskaniem finansowania projektu naukowego ze środków NCN.  
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6. Wpływ nowych zjawisk na kształt prawa administracyjnego i funkcjonowanie 
administracji publicznej 

 

Podejmowane przez Zakład Prawa Administracyjnego badania zostały nakierowane na 

identyfikację nowych zjawisk, które wpływają na kształt współczesnego polskiego prawa 

administracyjnego i funkcjonowanie administracji publicznej. Badania te miały charakter 

wielowymiarowy i objęły przede wszystkim zagadnienia nowych technologii w prawie 

administracyjnym, nowe problemy w prawie dostępu do informacji publicznej oraz ponownego 

wykorzystywania informacji sektora publicznego (w szczególności w aspekcie ochrony prawa 

do prywatności),  internacjonalizację administracji publicznej oraz dostosowanie korpusu 

służby cywilnej do zmieniającego się otoczenia prawnego i instytucjonalnego. 

Została przeprowadzona analiza przepisów dotyczących informatyzacji procedury 

administracyjnej. Na tej podstawie sformułowano wiele wniosków de lege ferenda i de lege 

lata. Zebrana została literatura przedmiotu oraz orzecznictwo dotyczące statusu prawnego 

pracowników cywilnych wojska oraz ochrony danych osobowych na gruncie ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych i polskiej ustawy o ochronie danych. Będzie to podstawą do 

stworzenia pierwszych rozdziałów pracy doktorskiej i habilitacyjnej członków Zakładu. 

Zbadano stosowanie nowej regulacji ponownego wykorzystywania informacji sektora 

publicznego. Zidentyfikowano i poddano analizie nowe tendencje w zakresie poszerzania 

kognicji polskiego organu antymonopolowego oraz ich wpływu na sprawowanie przezeń 

jurysdykcji antymonopolowej. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na następujące ustalenia. Postępujące poszerzenie 

kognicji polskiego organu antymonopolowego skutkuje coraz większą indolencją 

jurysdykcyjną. Poszerzanie kognicji Prezesa UOKiK nie jest poprzedzane dogłębną analizą, 

którą zastępują przesłanki polityczne i doraźne. Co więcej, dysfunkcjonalność nowych 

rozwiązań jurysdykcyjnych jest pogłębiana przez fakt, że poszerzaniu kognicji organu 

antymonopolowego nie towarzyszy adekwatne zwiększenie sił i środków niezbędnych do 

wdrażania nowych zadań publicznych. 

1) Przeprowadzono analizę przepisów regulujących funkcjonowanie centralnego 

repozytorium informacji publicznej pod kątem ich efektywności dla realizacji prawa 

do ponownego wykorzystywania oraz polityki publicznej otwierania danych. 

2) Polska ustawa o dostępie do informacji publicznej nie uwzględnia wymogu 

wyważenia ochrony danych osobowych i prawa do informacji. Konieczna jest zatem 



13 
 

nowelizacja przepisów ustawy tak, aby spełniony był wymóg pogodzenia 

publicznego dostępu do dokumentów urzędowych (informacji publicznej) z prawem 

do ochrony danych osobowych. 

3) Przedstawiono podstawowe i specyficzne konstrukcje wnioskowego postępowania 

w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w celu 

ukazania w jaki sposób przenikają się elementy cywilnoprawne 

i administracyjnoprawne w jego konstrukcji. Ustalono, że przyjęte rozwiązania, 

pomimo ich mieszanego charakteru są adekwatne do szczególnego przedmiotu 

regulacji. Jednocześnie z tego samego powodu brak jest możliwości wykorzystania 

przyjętych rozwiązań na gruncie innych procedur administracyjnych szczególnych. 

Wyniki badań zostały opublikowane w polskich i zagranicznych czasopismach 

naukowych, tj. „European Competition Law Review”, “Global Competition Litigation 

Review”, “Public Governance”, “Administration and Finances Law Review” oraz “Prawie 

mediów elektronicznych” i “Opolskich Studiach Prawno-Administracyjnych”. Na publikację 

czeka monografia pt. Ewolucja stosowania technik informatycznych w postępowaniu 

administracyjnym ogólnym. Wyniki prowadzonych badań zostały również zaprezentowane na 

krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Ponadto wyniki prowadzonych badań 

zostały wykorzystane na potrzeby opracowania kursu służby przygotowawczej dla korpusu 

służby cywilnej, opracowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej na zlecenie 

Kancelarii Premiera. 

 

7. Współczesne prawo (polskie i europejskie) wobec rodziny – ochrona czy zagrożenia?  

 

Zadanie to realizowane było przez pracowników Poznańskiego Centrum Prawa 

Rodzinnego i Praw Dziecka. Celem badań było ustalenie czy zasada trwałości małżeństwa 

znajduje swoje zakotwiczenie w regulacjach o randze międzynarodowej. W ramach tego 

działania dokonana została analiza dopuszczalności rozwodu, przesłanek i procedury 

rozwodowej w kontekście standardów międzynarodowych, orzecznictwa ETPCz oraz 

rozwiązań przyjętych w innych systemach prawnych. Trwałość małżeństwa jest traktowana 

w świetle standardów międzynarodowych za cechę tego stosunku prawnego uzasadnioną jego 

funkcjami społecznymi. Regulacja dotycząca dopuszczalności rozwodu, przesłanek 

materialnych, przebiegu procedury i skutków należy do wyłącznej kompetencji ustawodawcy 

krajowego, a przewidziane przez niego ograniczenia nie stanowią, co do zasady, naruszenia art. 
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12 EKPCz. Żadne z postanowień konwencyjnych, także art. 8 i 12 EKPCz, nie gwarantuje 

prawa do rozwodu, co stanowiło celowy zabieg twórców regulacji. Istnieje natomiast prawo do 

ponownego małżeństwa dla osób rozwiedzionych. 

Analizowano ponadto stosowanie zasady dobra dziecka w postępowaniach 

prowadzonych w trybie Konwencji haskiej z 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów 

uprowadzenia dziecka, w szczególności sposobu unormowania zasady dobra dziecka w aktach 

prawnych o charakterze międzynarodowym i krajowym oraz jej wykładni w orzecznictwie 

ETPCz, SN i polskich sądów powszechnych w uzasadnieniach rozstrzygnięć spraw 

prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej z 1980r. Zasada ochrony dobra dziecka była 

uwzględniana w toku stosowania Konwencji Haskiej i Rozporządzenia Bruksela II bis zarówno 

poprzez nałożony na sąd obowiązek ustalenia optymalnych rozwiązań w zakresie wzajemnych 

stosunków pomiędzy rodzicami a dzieckiem w chwili rozstrzygania, jak i poszanowania zasady 

partycypacji zarówno dziecka, jak i uprawnionych dorosłych. W tym kontekście, zasada dobra 

dziecka i ochrony jego interesu ma także wymiar proceduralny. 

Kolejnym celem badań była analiza problemów prawnych, związanych przede 

wszystkim z egzekucją uregulowanych kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi. Analizie 

poddano aktualne przepisy KRO i KPC, a także orzeczenia SN i ETPCz w zakresie egzekucji 

kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi. Sąd w ramach rozstrzyganej sprawy o kontakty 

pomiędzy rodzicami a dziećmi, ma możliwość, aby zobowiązać rodziców do określonego 

postępowania np. skierować rodziców na terapię rodzinną, a następnie kontrolować 

wykonywanie nałożonego obowiązku. Istnieje także możliwość wszczęcia postępowania 

dotyczącego wykonywania prawa do kontaktów z dzieckiem. Z uwagi na dwuetapowe 

postępowanie i długi okres trwania postępowania kontakty mogą się nie odbywać przez kilka 

miesięcy. Ustalano także, że sąd może ograniczyć rodzicowi utrudniającemu kontakty z drugim 

rodzicem władzę rodzicielską. Najistotniejszym czynnikiem, który obniża efektywność 

egzekucji kontaktów jest wysoki poziom konfliktu między rodzicami. Istotna jest zatem 

edukacja rodziców i tłumaczenie konsekwencji ich zachowania na psychikę dziecka. 

Wyniki prac członków zespołu stanowiły przedmiot referatów wygłoszonych na 

konferencjach i seminariach. Zostały lub będą wykorzystane w artykułach i fragmentach 

publikacji książkowych. Część znajdzie się w rozprawie habilitacyjnej poświęconej stosowaniu 

Konwencji Haskiej przed sądami polskimi. 
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8. Ochrona własności intelektualnej a prawa podstawowe 

 

Celem badań Zakładu Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej jest 

ustalenie przyczyn oraz zasadności powoływania się na zasady i reguły ochrony własności przy 

modyfikacji modelu ochrony praw własności intelektualnej, a zwłaszcza patentu (8.1) oraz 

ustalenie kryteriów ochrony patentowej zwierząt transgenicznych, u których modyfikacja 

genetyczna wywołuje cierpienia, w świetle art. 6 ust. 2 lit. d Dyrektywy 98/44/WE (8.2). 

W ramach realizowanych tematów badawczych przeprowadzone zostały: 

1) Analiza regulacji prawnych, orzecznictwa, a także poglądów doktryny dotyczących 

relacji między ochroną praw własności intelektualnej a ochroną własności wraz 

z ustaleniem skali (powszechności) tendencji do niwelowania różnic między 

modelem ochrony własności i modelem ochrony praw własności intelektualnej, 

a także wskazanie argumentów pozwalających uznać taką tendencję za wadliwą 

i nieuzasadnioną ze względu na odmienność przedmiotów tych praw oraz ich celu 

i funkcji; 

2) Analiza uregulowań zakazujących patentowania modyfikacji tożsamości 

genetycznej zwierząt, które mogą powodować ich cierpienia, nie przynosząc 

żadnych zasadniczych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia oraz 

zwierząt będących wynikiem zastosowania takich sposobów (art. 6 ust. 2 lit. 

d Dyrektywy), a także orzecznictwa i literatury wraz z ustaleniem kryteriów oceny 

wynalazku, m. in. treści pojęć „zwierzę, cierpienie, istotna korzyść medyczna”. 

Wyniki badań, przedstawiono w postaci rozdziału publikacji zbiorowej oraz w formie 

wystąpienia konferencyjnego. 

Wyniki posłużą w dalszych badaniach poświęconych poszukiwaniu odpowiedzi na 

pytanie o optymalny model ochrony własności intelektualnej we współczesnym świecie, tj. 

w warunkach ukształtowanych przez postęp technicznych i jego społeczno-ekonomiczne 

konsekwencje, a także do aktualizacji wniosków zawartych w monografii, której wydanie 

planowane jest na rok 2019, poświęconej moralności i dobrym obyczajom, jako kryteriom 

oceny zdolności patentowej wynalazków.  

 

9. Tendencje rozwojowe prawa rolnego i żywnościowego w świetle procesu globalizacji  

 

W 2018 r. aktywność naukowa Zakładu Prawa Rolnego i Żywnościowego związana 

była z trzema obszarami badawczymi. Pierwszy z obszarów badawczych podejmowanych 
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przez pracowników Zakładu dotyczył oceny oddziaływania czynnika międzynarodowego na 

obecny kształt Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W tym względzie istotne znaczenie miało 

ustalenie, w jaki sposób regulacje prawa międzynarodowego oraz pozaprawne czynniki 

o charakterze międzynarodowym wpływają na rozwój regulacji prawnorolnej w obszarze UE 

a także na sposób odczytywania wynikających z TFUE założeń koncepcyjnych dotyczących 

funkcjonowania unijnego sektora rolnego.  

W ramach drugiego z obszarów badawczych analiza pracowników Zakładu skupiała się 

na zagadnieniach dotyczących ochrony konkurencji w rolnictwie unijnym. Badania 

prowadzone w tym obszarze zmierzały do określenia motywów oraz sposobu podejścia 

prawodawcy unijnego do kwestii ochrony konkurencji w rolnictwie. W tym zakresie istotne 

było wskazanie znaczenia reguł konkurencji w rolnictwie wśród instytucji współtworzących 

normatywny model Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Ponadto, celem prowadzonych badań 

było wytyczenie relacji pomiędzy unijną polityką konkurencji a WPR w kwestii ochrony 

konkurencji w obrębie sektora rolnego. Poprzez wykładnię art. 42 TFUE oraz stanowionych na 

jego podstawie przepisów prawa pochodnego dążono do wskazania preferowanych przez 

prawodawcę unijnego celów z związku z normatywnym oddziaływaniem na kwestię ochrony 

konkurencji na rynkach rolnych. W tej sferze problemowej uwaga badawcza skupiała się 

również na ujawniających się w płaszczyźnie regulacji unijnej nowych tendencjach 

legislacyjnych służących zapewnieniu prawidłowości funkcjonowania mechanizmu 

konkurowania w obrocie produktami rolnymi i żywnościowymi, w tym przede wszystkim 

w odniesieniu do założeń koncepcyjnych przedstawionych w projekcie dyrektywy w sprawie 

nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw 

żywności (COM(2018)173final). 

Trzeci obszar badawczy związany jest z badaniami pracowników Zakładu nad 

stanowionymi w prawie unijnym ograniczeniami w zakresie obrotu produktami 

żywnościowymi ze względu na potrzebę zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Ich 

zasadniczym celem było określenie w jakim zakresie i w jaki sposób dążenia związane 

z zapewnieniem ochrony zdrowia publicznego oddziałują na rozwiązania legislacyjne 

dotyczące obrotu produktami żywnościowymi w obrębie UE. 

Efektem prowadzonych badań było opracowanie komentarza do TFUE, w którym 

uwzględnione zostały wykształcone na poziomie prawa pierwotnego rozwiązania dotyczące 

produkcji i obrotu produktami rolnymi. W przedłożonym opracowaniu uwzględniono również 

zmiany kontekstu regulacyjnego, który wpływa na współczesne postrzeganie regulacji 
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prawnorolnej zawartej w Traktacie, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania 

czynników międzynarodowych. 

Badania prowadzone w Zakładzie stanowiły również podstawę dla tez zawartych 

w obronionej w 2018 r. rozprawie doktorskiej pt. Reguły konkurencji w rolnictwie w prawie 

Unii Europejskiej. W opracowaniu zwrócono uwagę na złożoność zagadnień problemowych 

dotyczących wyznaczenia relacji pomiędzy Wspólną Polityką Rolną a unijną polityką 

konkurencji 

Uzyskane wyniki badań służą przede wszystkim rozwojowi doktryny polskiego 

i unijnego prawa rolnego. Umożliwiają one dokonanie oceny obowiązujących rozwiązań 

prawnych, zarówno na tle regulacji prawa unijnego jak i polskiego, do potrzeb rozwojowych 

i wyzwań stojących przed sektorem rolnym. Wnioski wynikające z prowadzonych badań, 

zawarte w opublikowanych pracach, mogą być wykorzystane zarówno w procesie 

legislacyjnym służąc polepszeniu stanowionego prawodawstwa rolnego, jak i usprawnieniu 

działań organów administracji i agend rządowych, stosujących to ustawodawstwo. 

 

10. Ochrona zasobów przyrody i trwałej różnorodności biologicznej w prawie 
międzynarodowym, unijnym, polskim i porównawczym 

 

W roku 2018 celem badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Zagadnień 

Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska była analiza przepisów prawnych 

dotyczących ochrony zasobów przyrody i trwałej różnorodności biologicznej w ujęciu 

międzynarodowym, unijnym, polskim i porównawczym. W ramach tego nurtu badawczego 

w całości zrealizowano zadanie zatytułowane „Rozwój przepisów o ochronie krajobrazu 

w Polsce”. Wyniki badań zamieszczono w publikacjach. Zadanie noszące tytuł 

„Odpowiedzialność za środowisko i instrumenty jej realizacji w prawie międzynarodowym, 

unijnym i polskim” zostało zrealizowane. Przeprowadzone badania doprowadziły do konkluzji, 

które zawarte zostały w publikacjach wykazanych w sprawozdaniu. W całości zrealizowano 

zadanie „Ochrona wód w nowym polskim prawie wodnym z 2017 r.”  

Do osiągnięć należy kontynuowana przez pracowników Zakładu współpraca 

międzynarodowa (polsko – czesko – słowacka), w kontekście prawa UE oraz publikacje 

prezentujące wyniki badań. 

Dokonane ustalenia przyczynią się do rozwoju prawa materialnego na etapie tworzenia 

prawa, a także wpłyną na usprawnienie procedur administracyjnych. Pozwolą twórczo 
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wykorzystać instrumenty unijne, międzynarodowe, czeskie i słowackie w celu analizy 

i ulepszenia prawa polskiego. 

 

11. Współczesne kierunki rozwoju prawa konkurencji 

 

Celem badań Zakładu Prawa Konkurencji w ramach realizacji wyznaczonego tematu 

badawczego było ustalenie współczesnych kierunków rozwoju prawa ochrony konkurencji. 

Badaniami objęto kilka kwestii szczegółowych, na podstawie których ustalano współczesne 

kierunki rozwoju prawa ochrony konkurencji. W ramach zrealizowanych badań analizą objęto 

tendencje orzecznicze dot. porozumień ograniczających konkurencję zawieranych 

w warunkach gospodarki cyfrowej, a także kierunki zmian w prawie i orzecznictwie służące 

zwiększanie skuteczności egzekwowania prawa konkurencji. 

Poza publikacjami prezentującymi wyniki badań wskazać trzeba na kontynuowany 

program cyklicznych otwartych seminariów, prezentujących wyniki badań pracowników 

Zakładu i zapraszanych przedstawicieli nauki i praktyki stosowania prawa. W 2018 r. odbyły 

się trzy spotkania dotyczące: 

1) aktualnych wyzwań gospodarki cyfrowej w sferze zwalczania porozumień 

ograniczających konkurencję; 

2) ewolucji orzecznictwa dot. modyfikowania zakresu postępowania przed Prezesem 

UOKiK; 

3) roli prawa antymonopolowego w przeciwdziałaniu nadużywania dominacji 

w warunkach gospodarki cyfrowej. 

Wyniki prac pracowników Zakładu wykorzystywano w toku wykładów na 

Podyplomowym Studium Prawa Konkurencji, na seminariach doktoranckich prowadzonych 

w INP PAN i na konferencjach naukowych. Efekty badań mogą zostać wykorzystane 

w praktyce stosowania reguł konkurencji. 

 

12. Funkcje prawa pracy w dobie globalizacji 

 

W roku sprawozdawczym 2018 Zakład Prawa Pracy prowadził badania na temat 

funkcji prawa pracy w dobie globalizacji. Badania dotyczyły rozwoju nowych form 

zatrudnienia, partycypacji pracowniczej oraz zmian w funkcjonowaniu podstawowych zasad 

prawa pracy. 
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Zakład Prawa Pracy współorganizował międzynarodową konferencję naukową. 

Opracowano monografię „Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków 

pracy” (w druku), artykuły naukowe: „Refleksje o problematyce stosunku pracy w pismach 

Macieja Święcickiego”, „Glosa do wyroku SN z 19 stycznia 2017 r., I PK 33/16 dot. legalności 

jednostronnego zobowiązania pracownika do ujawnienia zamiaru podjęcia dodatkowego 

zatrudnienia”, „Zmiany w przepisach regulujących kształt taryf gazowych”, rozdziały 

w pracach zbiorowych: „Prawo do pracy godziwie wynagradzanej”, „Prawa społeczne 

w Europejskiej Karcie Społecznej a uwarunkowania gospodarcze”, „Dział II Stosunek pracy 

Rozdział I Przepisy Ogólne, Komentarz do art. 221, 222 i 223 k.p.” oraz monografię 

„Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy”. 

W ramach współpracy z Zakładem Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz z Instytutem Prawa Pracy i Polityki 

Społecznej zorganizowano międzynarodową konferencję naukową pt. „Nowe formy 

zatrudnienia – aktualne problemy i przyszłe wyzwania” (Rzeszów, 26-27 listopada 2018 r.). 

Podczas konferencji referaty zaprezentowało 47 osób z zagranicznych ośrodków naukowych, 

w tym jeden pracownik Zakładu. 

 

13. Polskie prawo represyjne w okresie przeobrażeń systemowych 

 

W 2018 r. w Zakładzie Prawa Karnego kontynuowano wieloaspektowe badania nad 

głównym tematem badawczym. Przedmiotem badań były zagadnienia szczegółowe z zakresu 

prawa materialnego, procesowego, wykonawczego oraz polityki kryminalnej. Celem badań 

była ocena obowiązujących regulacji oraz sformułowanie wniosków na temat możliwości ich 

poprawienia. Badania prowadzono z uwzględnieniem postanowień Konstytucji RP, 

zobowiązań płynących z prawa Unii Europejskiej oraz aktów prawa międzynarodowego, 

a także orzecznictwa  Sądu Najwyższego i Międzynarodowego Trybunału Karnego. 

Prace prowadzone w Zakładzie Prawa Karnego w 2018 r. koncentrowały się wokół 

następujących zagadnień z zakresu prawa represyjnego: globalizacja a prawo karne, idealny 

zbieg przestępstwa i wykroczenia – zgodność z Konstytucją art. 10 § 1 k.w., odpowiedzialność 

karna za udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień, wzbudzenie w zagrożonym 

uzasadnionej obawy spełnienia groźby w konstrukcji groźby bezprawnej, nieletni jako podmiot 

odpowiedzialności karnej, europejskie standardy konfiskaty korzyści z przestępstwa, reforma 

reakcji karnej w prawie wykroczeń, wyzwania współpracy międzynarodowej w sprawach 
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karnych. Wyniki badań zostały zaprezentowane w artykułach naukowych w polskich 

i zagranicznych czasopismach naukowych, rozdziałach w pracach zbiorowych oraz referatach 

wygłoszonych na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. 

Za ważne osiągnięcia należy uznać całokształt tegorocznych prac nad wybranymi 

problemami, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia  rozwiązań normatywnych  prawa 

karnego i polityki karnej, realizowanymi jako monografie, rozprawy habilitacyjne, prace 

zbiorowe i inne obszerne publikacje w tym min. prace nad tematami: „Nieletni jako podmiot 

odpowiedzialności karnej”, „Globalizacja a prawo karne”, „Reforma prawa wykroczeń”, 

a także kluczowe zagadnienia z zakresu prawa karnego europejskiego i międzynarodowego, 

w tym problematyka konfiskaty korzyści z przestępstwa oraz kwestie procesowe, jak np. 

wydanie obywatela państwa członkowskiego UE do państwa trzeciego lub nowa instytucja – 

europejski nakaz dochodzeniowy Rezultaty badań, zaprezentowane w artykułach naukowych, 

rozdziałach w pracach zbiorowych oraz referatach wygłoszonych na konferencjach naukowych 

poszerzyły wiedzę na temat prawa represyjnego oraz przyczyniły się do rozwoju nauki prawa. 

Zaprezentowanie części wyników badań w języku angielskim pozwoliło na ich 

umiędzynarodowienie i szerszą możliwość dalszego wykorzystania. Wyniki badań będą 

pomocne w procesie tworzenia nowych regulacji prawnych w obszarze prawa represyjnego, 

a także w procesie stosowania prawa. Efekty badań będą mogły zostać również wykorzystane 

w działalności naukowej i dydaktycznej. 

 

14. Kryminologia wobec wyzwań zmieniających się społeczeństw 

 

Celem prac badawczych prowadzonych w 2018 r. w Zakładzie Kryminologii w ramach 

głównego tematu badawczego była pogłębiona analiza teoretyczno-empiryczna wybranych 

zagadnień z użyciem różnych metod i technik badawczych. Współczesne społeczeństwa 

podlegają istotnym zmianom, a co za tym idzie – zmieniają się normy, formy zachowań 

naruszających te normy oraz sposoby reagowanie na nie. Do zmian społecznych przyczyniają 

się m.in. zmiany obyczajowe, postęp technologiczny, rozwój nowych mediów i kanałów 

komunikacji oraz różnicowanie się społeczeństwa na skutek procesów migracyjnych. Celem 

badań realizowanych przez poszczególnych pracowników Zakładu było spojrzenie na 

kryminologiczne aspekty procesów zachodzących w odniesieniu do różnych grup społecznych 

(w tym nieletnich, kobiet, migrantów) oraz w odniesieniu do różnych zjawisk (w tym 

pornografii jako formy dewiacji, kar za przestępstwa nieumyślne czy realizacji prawa do azylu). 
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Celem badań było z jednej strony pogłębienie wiedzy o motywach działania sprawców 

wybranych przestępstw w kontekście zmieniającego się i wewnętrznie różnicującego się 

społeczeństwa, a z drugiej – obiektywne, naukowe spojrzenie na instytucje, które są 

odpowiedzialne za tworzenie lub stosowanie prawa w praktyce. Celem wszystkich badań było 

przyczynienie się do rozwoju wiedzy w danych obszarach, gdyż – jak wynika z wcześniejszych 

doświadczeń – dotychczasowy stan wiedzy nie obejmuje aktualnych informacji na temat 

zagadnień podejmowanych przez pracowników Zakładu. 

Zrealizowane w ramach zadań indywidualnych prace teoretyczne i empiryczne 

obejmowały:  

1) analizę dostępnej literatury; 

2) analizę wybranych przepisów prawa; 

3) realizację wywiadów ilościowych i jakościowych (w tym pogłębionych wywiadów  

z wybranymi kategoriami respondentów); 

4) opracowanie tekstów naukowych na potrzeby publikacji w uznanych czasopismach  

i pracach zbiorowych; 

5) opracowanie części prac tworzonych w ramach postępowań awansowych; 

6) opracowanie wyników indywidualnie prowadzonych analiz na potrzeby wystąpień 

podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.   

Kluczowym osiągnięciem jest opracowanie wyników prowadzonych analiz i ich 

upowszechnienie w formie artykułów naukowych czy rozdziałów w publikacjach zbiorowych. 

Na wyróżnienie zasługują szczególnie publikacje w uznanych czasopismach krajowych (m.in. 

„Studia Prawnicze”) oraz w renomowanych wydawnictwach zagranicznych (m.in. rozdział 

w zbiorowej książce wydanej przez Springer). Treści upowszechniane (w formie publikacji lub 

referatów konferencyjnych) stanowią istotny wkład do trwających dyskusji naukowych, m.in. 

w odniesieniu do kryzysu migracyjnego, realizacji prawa do azylu, kontroli migracji, przemocy 

wobec migrantów, reakcji na przestępczość i zachowania dewiacyjne nieletnich, zjawiska 

pornografii i jego związków z zachowaniami dewiacyjnymi jednostek, sądowej reakcji na 

przestępstwa nieumyślne czy specyfiki karier kryminalnych kobiet. Stanowią więc istotny 

wkład do dyskusji, której wspólnym mianownikiem jest spojrzenie kryminologów na różne 

aspekty zmieniających się społeczeństw. 

Wyniki prowadzonych analiz posłużyły do przygotowania wkładów do dwóch rozpraw 

doktorskich, przygotowania artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych 

oraz rozdziałów w publikacjach zbiorowych. Dzięki prezentacji wyników analiz (wstępnych 

lub całościowych) podczas konferencji w Polsce i za granicą możliwe było zebranie uwag 
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środowiska naukowego i wykorzystanie ich w ramach dalszych prac. Ponieważ większość 

tematów indywidualnych będzie kontynuowana w 2019 r., uzyskane dotychczas dane i wnioski 

z już przeprowadzonych analiz służyć będą kontynuacji prac ukierunkowanych na pogłębienie 

analiz, uzupełnienie zbiorów analizowanych materiałów, przygotowanie publikacji do 

zgłoszenia w cenionych czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.  

Doświadczenia z realizowanych zadań były też przedmiotem działań popularyzujących 

naukę, m.in. udziału w spotkaniach eksperckich czy wywiadach dla mediów. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA 

 

1. Zespół Polskiej Bibliografii Prawniczej 

 
Zespół Polskiej Bibliografii Prawniczej (dalej: PBP) kataloguje naukowe 

i specjalistyczne publikacje zwarte z zakresu nauk prawnych oraz zawartość 259 tytułów 

czasopism dziedzinowych. Tworzona w programie Expertus baza PBP jest dostępna w dwóch 

największych systemach informacji prawnej Lex i Legalis oraz na stronie www.bibliografia-

prawnicza.pl (13 subskrypcji w 2018 roku; 2 626 743 wyszukań w bazie w okresie od 

15 kwietnia 2012 roku do 1 stycznia 2019 roku, w tym 337 061 w 2018 r.). Dostarcza ona 

naukowcom i studentom, prawnikom, pracownikom wymiaru sprawiedliwości, a także 

urzędnikom aktualizowaną co miesiąc, rzetelną informację o publikacjach z zakresu nauk 

prawnych. Polska Bibliografia Prawnicza przyczynia się tym samym do promocji polskiej 

nauki prawa.  

Dbając o zwiększenie wyszukiwalności publikacji indeksowanych w PBP, w 2018 roku 

wprowadzono do bazy PBP 10 060 rekordów bibliograficznych, głównie wydawanych w latach 

2017-2018. W 2018 r. rozpoczęto dodawanie metadanych sygnatury orzeczenia do rekordów 

bibliograficznych omówień, streszczeń orzecznictwa, nie będących glosą (pole 117). 

Zaprzestano również zmieniania oryginalnych tytułów glos na tytuły nadawane przez 

redaktorów PBP według wcześniej opracowanego schematu. Prowadzono również prace 

analityczne nad wprowadzeniem haseł osobowych z odnośnikami (istotnych dla wyszukiwania 

publikacji autorek, które zmieniły nazwisko na dwuczłonowe lub autorów posługujących się 

inicjałami lub pełnym drugim imieniem). Niestety program Expertus nie eksportuje 

odnośników / odsyłaczy haseł osobowych do plików xml importowanych do aktualizacji bazy 

dostępnej online. 

Poza bieżącą aktualizacją bazy PBP, zespół przygotowywał także zestawienia 

bibliograficzne na zlecenie pracowników INP PAN oraz instytucji i – odpłatnie – 

użytkowników zewnętrznych. 

W grudniu 2018 roku MNiSW w ramach programu DIALOG przyznało INP PAN 

dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu „ePBP – nowa odsłona Polskiej Bibliografii 

Prawniczej” w wysokości 816 753,00 zł. Efektem projektu będzie przekształcenie bazy 

bibliograficznej w bazę bibliograficzno-abstraktową z nowym, bardziej intuicyjnym, a zarazem 

merytorycznie poprawnym językiem informacyjno-wyszukiwawczym, dostosowaną do 
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potrzeb użytkowników w dobie cyfryzacji; a także jej retrospektywne uzupełnienie 

i weryfikacja opisów migrowanych z poprzedniego, archaicznego systemu Expertus. 

 

2. Biblioteka 

 

Biblioteka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest specjalistyczną 

biblioteką naukową, otwartą dla czytelników z zewnątrz i działającą na podstawie ustawy 

z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz Statutu INP 

PAN oraz Regulaminu nadanego Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr DYR.021.21.2017 

z 19.09.2017 r.  

Biblioteka INP PAN współpracuje biernie przy tworzeniu Narodowego Uniwersalnego 

Katalogu Centralnego NUKAT (126 rekordów druków zwartych i czasopism pobranych 

w 2018 roku). Ponadto jest członkiem Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych 

PAN, dzięki czemu informacja o zbiorach biblioteki jest widoczna w zewnętrznych katalogach 

bibliotecznych.  

Zgodnie z Regulaminem do podstawowych zadań Biblioteki INP PAN należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie krajowego i zagranicznego 

piśmiennictwa z dziedziny prawa, publikowanego na nośnikach tradycyjnych 

i elektronicznych; 

2) prowadzenie Polskiej Bibliografii Prawniczej; 

3) bieżąca rejestracja i upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych 

w INP PAN; 

4) dokumentowanie dorobku naukowego pracowników naukowych INP PAN, w tym 

tworzenie repozytorium tekstów naukowych powstałych w Instytucie; 

5) organizowanie dostępu do informacji dziedzinowej oraz abstraktowych 

i pełnotekstowych baz danych dla użytkowników; 

6) zapewnienie szerokiego dostępu do wszelkiego rodzaju źródeł informacji naukowej 

i praktycznej w dziedzinie nauk prawnych oraz polityczno-społecznych; 

7) gromadzenie innych materiałów bibliotecznych niezbędnych do realizacji zadań 

naukowo-badawczych i dydaktycznych INP PAN; 

8) obsługa i prowadzenie szkolenia bibliotecznego dla pracowników naukowych, 

emerytowanych pracowników naukowych, doktorantów INP PAN i słuchaczy 

studiów podyplomowych INP PAN oraz czytelników zewnętrznych. 
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W 2017 roku księgozbiór Biblioteki powiększono o 256 druków zwartych o łącznej 

wartości 50 168,15 zł, w tym: 115 woluminów nabytych drogą kupna (z grantów i dotacji 

pracowników naukowych INP PAN), 64 darów, 30 woluminów pozyskanych na drodze 

wymiany międzybibliotecznej krajowej i zagranicznej oraz 35 woluminy przyjęte na inwentarz 

z tzw. dawnych nabytków, dotychczas niezewidencjonowanych i nieopracowanych oraz 

12 woluminów tzw. egzemplarzy obowiązkowych, przekazywanych obligatoryjnie przez 

pracowników naukowych INP PAN zgodnie z Regulaminem Biblioteki. Ponadto księgozbiór 

uzupełniały bieżące wpływy 69 tytułów czasopism, w tym 4 wydawnictw własnych INP PAN 

i 4 prenumerowanych.  

Ponadto Biblioteka zapewnia dostęp do baz pełnotekstowych i abstraktowych Wirtualnej 

Biblioteki Nauki (dostęp w 100% finansowany przez MNiSW), oraz do bazy Polskiej 

Bibliografii Prawniczej, systemu informacji prawnej Lex Omega i (od czerwca 2018 r.) 

Czytelnia Czasopism Online (tzw. cztery licencje pływające), systemu informacji prawnej 

Legalis oraz serwisu C.H. Beck Czasopisma, a także do otwartych repozytoriów cyfrowych 

i źródeł informacji. Ze wymienionych źródeł informacji naukowej użytkownicy mogą 

korzystać w czytelni INP PAN, a pracownicy naukowi – także za pośrednictwem VPN. 

W marcu i kwietniu 2018 roku Biblioteka umożliwiła użytkownikom dostęp testowy do bazy 

HeinOnline. W ciągu 2018 roku pracownicy naukowi INP PAN, korzystając z baz danych 

i systemów informacji prawnej subskrybowanych przez Instytut w 5121 sesjach wyświetlili lub 

pobrali 140 751 dokumentów. 

Kontynuowano porządkowanie księgozbioru. Zubytkowano 46 261 woluminów, w tym 

1298 pozycji druków zwartych o łącznej wartości inwentarzowej (po denominacji) 61 025,86 

zł i 44 963 egzemplarzy czasopism o łącznej wartości inwentarzowej (po denominacji) 2 248,53 

zł – dubletów, pozycji zagubionych bądź niezwróconych do Biblioteki przez czytelników, 

a także nieaktualnych lub niezgodnych z polityką gromadzenia zbiorów stanowiącą załącznik 

do Regulaminu Biblioteki.  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan księgozbioru wynosił 43 240 vol. druków zwartych 

oraz 13 431 roczników czasopism.  

W 2018 roku bibliotekarze dyżurujący zarejestrowali 641 wizyty czytelników, 

434 wypożyczenia materiałów bibliotecznych oraz 838 udostępnień prezencyjnych (na miejscu 

– w czytelni) druków zwartych i 1 130 egzemplarzy czasopism. Zrealizowano 182 zamówienia 

na wypożyczenia międzybiblioteczne z innych bibliotek (w tym za pośrednictwem dostępnego 

w czytelni od marca 2018 roku terminalu Academica) oraz 17 w odpowiedzi na rewersy innych 

bibliotek. Pracownicy biblioteki przeszkolili 15 użytkowników z obsługi katalogów 
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bibliotecznych i baz, dostępnych w bibliotece. Udzielono 678 informacji bibliotecznych, 

836 informacji katalogowych, 433 informacji bibliograficznych. Zrealizowano 3 kwerendy 

bibliograficzne i dokumentacyjne.  

Podjęto działania zmierzające do zwiększenia dyscypliny udostępniania i zwrotów 

materiałów bibliotecznych oraz stałego monitorowania warunków mikroklimatycznych 

w magazynach bibliotecznych. 

Cenny księgozbiór Zakładowego Komitetu NSZZ „Solidarność” Pracowników INP 

PAN, odnaleziony w trakcie prac porządkowych w magazynie bibliotecznym, został 

przekazany w depozyt Kancelarii Senatu na podstawie umowy nr 1/2018 z 22 stycznia 2018 

roku. Po digitalizacji będzie udostępniany cyfrowo w ramach projektu „Archiwa Przełomu”. 

W 2018 roku komisja pod przewodnictwem Magdaleny Orczykowskiej przeprowadziła 

skontrum księgozbioru INP PAN w zakresie druków zwartych o nr. inw. 52 000-54 221. 

W wyniku skontrum stwierdzono 23 braki względne oraz 3 braki bezwzględne, głównie 

z księgozbiorów podręcznych Zakładów w Poznaniu i Wrocławiu.  

Ze względu na obciążenie innymi zadaniami retrokonwersję katalogu bibliotecznego 

ograniczono wyłącznie do tytułów bieżących czasopism oraz druków zwartych, 

udostępnianych użytkownikom prezencyjnie bądź na zewnątrz. Natomiast podjęto działania 

zmierzające do wdrożenia zintegrowanego systemu bibliotecznego KOHA (oprogramowanie 

typu open source), który w 2019 roku zastąpi niefunkcjonalny i pozbawiony modułu OPAC 

system Horizon. Wysiłki zmierzające do wdrożenia nowego systemu w 2018 r. nie przyniosły 

rezultatu ze względu na brak współpracy ze strony Warszawskiego Porozumienia Bibliotek 

Naukowych PAN, na którego serwerach znajduje się baza tworzona w systemie HORIZON. 

Dzięki zwiększonej dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego związanej 

z koniecznością zapewnienia warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników 

studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych w kwocie 78 396,00 

zł. przeprowadzono adaptację biblioteki INP PAN do szczególnych potrzeb niepełnosprawnych 

uczestników studiów doktoranckich, zakupując trzy zestawy komputerowe z trzema najbardziej 

popularnymi programami powiększającym i udźwiękawiającym (Jaws18, NVDA, Dolphin) 

i specjalną klawiaturą Dolphin oraz głośnikami ze słuchawkami na kablu oraz powiększalnik 

stacjonarny Merlin Elite Pro HD OCR. Dzięki wyposażeniu biblioteki w urządzenie 

wielofunkcyjne Canon irac 3530i możliwe jest zapewnienie niepełnosprawnym ruchowo 

doktorantom i naukowcom możliwości alternatywnego udostępniania zbiorów bibliotecznych 

w postaci skanów / kserokopii do własnego użytku. 
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Pracownicy INP PAN zapoczątkowali digitalizację zbiorów INP PAN digitalizacją 

całego zasobu „Archiwum Kryminologii” oraz „Studiów Prawniczych” w celu ich 

udostępniania w oparciu o zawierane umowy licencyjne na wdrożonych jesienią 2018 r. 

platformach redakcyjno-repozytoryjnych ww. czasopism. 

 

3. Działalność wydawnicza 

 

W ramach działalności statutowej Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

prowadzi działalność wydawniczą, upowszechniając afiliowany dorobek pracowników 

naukowych i doktorantów, prowadzących badania w ramach działalności statutowej oraz 

realizowanych projektów i grantów. 

Powołane w 2018 roku Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN publikuje 

recenzowane monografie i prace zbiorowe z dziedziny nauk prawnych i kryminologii. Nad 

wysokim poziomem wydawanych publikacji czuwa Rada Naukowa Wydawnictwa pod 

przewodnictwem Dyrektor Instytutu, dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN. W skład Rady 

Naukowej Wydawnictwa wchodzą także (w kolejności alfabetycznej): dr Mateusz Błachucki, 

prof. dr hab. Władysław Czapliński, dr Wojciech Drobny, dr hab. Anna Młynarska-

Sobaczewska, prof. INP PAN, prof. dr hab. Irena Rzeplińska 

Działalność wydawnicza Instytutu prowadzona jest w oparciu o Politykę Wydawniczą, 

Instytucjonalną Polityką Otwartości oraz Etykę Wydawniczą, zgodną z standardami 

rekomendowanymi przez The Committee on Publication Ethics (COPE). Procedurę 

wydawniczą określa art. 4 Zasad przygotowania tekstów do publikacji w Wydawnictwie INP 

PAN. W wyniku ewaluacji wydawnictw dokonanej przez MNiSW na początku 2019 r. 

Wydawnictwo zostało wliczone do II grupy wydawnictw. 

W 2018 roku Instytut Nauk Prawnych PAN wydawał pięć tytułów czasopism 

(w kolejności alfabetycznej):  

1) kwartalnik „Anti-Discrimination Law Review” (ADL Rev) pod redakcją prof. dr. 

hab. Andrzeja Wróbla, wydawany we współpracy z Wolters Kluwer, dostępny 

w wersji papierowej i on-line w module Lex Czasopisma, Czytelni Czasopism on-

line. Wydawane od 2017 roku czasopismo stanowi forum dyskusji na temat 

aktualnych wydarzeń w dziedzinie prawa równości i przeciwdziałania 

dyskryminacji. Koncentruje się w szczególności na orzecznictwie Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 
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sądów krajowych, dotyczącym kwestii związanych z dyskryminacją. Publikowane 

w języku angielskim recenzowane artykuły naukowe dotyczą zasady równości 

i instrumentów prawnych służących jej zapewnieniu zarówno w zakresie prawa 

międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej, jak i krajowych 

systemów prawnych, problematyce równego traktowania osób niepełnosprawnych, 

relacji między zasadą równości a wolnością religijną we współczesnym 

wielokulturowym społeczeństwie demokratycznym oraz zasady równości 

w stosunkach społecznych i gospodarczych. W 2018 roku ukazał się nr 1/2018 

w nakładzie 500 egzemplarzy (ISSN 2543-571X). Artykuły indeksowane są w PBP; 

2) rocznik „Archiwum Kryminologii” pod redakcją prof. dr. hab. Ireny Rzeplińskiej, 

wydawany w wersji papierowej przez Wydawnictwo Naukowe Scholar, to najstarsze 

i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii, ukazujące się od 1960 

roku. W czasopiśmie ukazują się monograficzne opracowania wyników badań 

kryminologicznych nad przestępczością, polityką kryminalną i funkcjonowaniem 

wymiaru sprawiedliwości, opracowania historyczne oraz artykuły dotyczące 

koncepcji teoretycznych w kryminologii. Każdy tom zawiera streszczenia artykułów 

w języku angielskim i rosyjskim. Rocznik znajduje się na liście B czasopism 

naukowych MNiSW (12 punktów za publikację) oraz ICI Journal Master List – ICV 

65.54 (wzrost z 47,96). Jesienią wdrożono platformę redakcyjno-repozytoryjną Open 

Journal System do Obsługi procesu wydawniczego „Archiwum Kryminologii”, 

udostępniając zawartość publikowanych w modelu Open Access bieżących 

i archiwalnych artykułów (na podstawie zawieranych umów licencyjnych) na 

stronie: http://ak.inp.pan.pl/index.php/ak.  Zasób jest dostępny także na platformach 

CEEOL, IBUK, PUBLIO, przy czym część artykułów jest dostępna w modelu Open 

Access. W 2018 roku ukazał się tom XL czasopisma w nakładzie 185 egzemplarzy 

(ISSN 0066-6890). Artykuły indeksowane są w CEJSH i PBP; 

3) miesięcznik „Orzecznictwo Sądów Polskich” pod redakcją prof. dr. hab. 

Maksymiliana Pazdana, wydawany we współpracy z Wolters Kluwer, dostępny jest 

w wersji papierowej i on-line w module Lex Czasopisma, Czytelni Czasopism on-

line. Sekretarzem redakcji jest dr Mateusz Błachucki. Czasopismo jest najstarszym, 

ukazującym się od 1957 roku, zbiorem orzeczeń sądowych wraz z glosami. 

Miesięcznik znajduje się na liście B czasopism naukowych MNiSW (12 punktów za 

publikację) oraz ICI Journal Master List – ICV 57.36. W 2018 roku ukazały się nr.: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 oraz Indeks w nakładzie 3 000 egzemplarzy każdy 
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(ISN 0867-1850). Artykuły indeksowane są w CEJSH i PBP. Czasopismo jest 

dostępne w Czytelni Czasopism Online Wolters Kluwer; 

4) rocznik „Polish Yearbook of International Law” pod redakcją prof. dr. hab. 

Władysława Czaplińskiego, wydawany we współpracy z Wydawnictwem 

Naukowym Scholar, dostępny jest w wersji papierowej i on-line w module Lex 

Czasopisma, Czytelni Czasopism on-line, Czytelni Czasopism PAN, CBN Polona, 

na platformach e-Publikacje Nauki Polskiej, ibuk.pl, publio.pl oraz zinamon.pl, 

a także w międzynarodowych bazach pełnotekstowych EBSCO, SSRN, LexisNexis 

oraz – jako jedyne polskie czasopismo – w HeinOnline i Westlaw. Artykuły 

publikowane są w modelu Open Access z rocznym embargiem czasowym. 

Czasopismo posiada własną dwujęzyczną stronę internetową. W czasopiśmie 

publikowane są recenzowane, anglojęzyczne artykuły naukowe z dziedziny prawa 

międzynarodowego publicznego, prawa europejskiego oraz prawa 

międzynarodowego prywatnego, recenzje książek, bibliografia piśmiennictwa, 

a także przegląd orzecznictwa polskiego Sądu Najwyższego i Trybunału 

Konstytucyjnego w zakresie, w jakim dotyczy ono kwestii międzynarodowo-

prawnych, co daje możliwość zapoznania się zagranicznym badaczom oraz sądom 

międzynarodowym z polską doktryną prawną. W PYIL publikują autorzy polscy 

i zagraniczni (w tym liczne osoby z Europy Środkowo-Wschodniej). Rocznik 

znajduje się na liście B czasopism naukowych MNiSW (14 punktów za publikację) 

oraz ICI Journal Master List – ICV 92.71. Artykuły indeksowane są w CEJSH, PBP 

i Web of Science. W 2018 roku ukazał się tom XXXVII w nakładzie 

200 egzemplarzy (ISSN 0554-498X). Czasopismo, wydawane we współpracy 

z Komitetem Nauk Prawnych PAN jest dofinansowywane ze środków MNiSW na 

działalność upowszechniającą naukę w zakresie działalności wydawniczej. 

5) kwartalnik „Studia Prawnicze” pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Biercia 

wydawany od 2018 roku przez Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN. 

W wydawanym od 1963 roku czasopiśmie publikowane są recenzowane, obszerne 

artykuły naukowe, prezentujące zagadnienia prawne związane z transformacją 

ustroju politycznego i ekonomicznego państwa, prawami człowieka i szeroko 

rozumianą ochroną środowiska naturalnego. Artykuły są indeksowane w CEJSH, 

PBN Index i PBP. Kwartalnik (ISSN 0039-3312) znajduje się na liście B czasopism 

naukowych MNiSW (11 punktów za publikację) oraz ICI Journal Master List – ICV 

42.84. W 2018 roku ukazały się nr. 1/2018, 2/2018 (w nakładzie 150 egzemplarzy) 
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i anglojęzyczny nr 3/2018 (w nakładzie 160 egzemplarzy). W czasopisma 

w nakładzie 350 egzemplarzy każdy. Wydawane w modelu Open Access czasopismo 

uzyskało dofinansowanie MNiSW na działania upowszechniające naukę na 

realizację następujących zadań: 

a. zapewnienie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji "Studia 

Prawnicze INP PAN" w okresie 2018-2019; 

b. wydanie dwóch anglojęzycznych numerów "Studiów Prawniczych INP PAN" 

za 2018 i 2019 r.; 

c. publikacja „Studiów Prawniczych INP PAN” on-line, dzięki czemu wdrożono 

platformę redakcyjno-repozytoryjną ICI Publisher Panel, a wydane w modelu 

OA numery czasopisma są dostępne na stronie internetowej https://studia-

prawnicze.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE. Po usunięciu 

przez Licencjodawcę wszystkich zgłoszonych na etapie wdrożenia usterek, na 

podstawie zawieranych umów licencyjnych w repozytorium będą udostępniane 

zdigitalizowane już w całości, archiwalne numery czasopisma. 

Instytut Nauk Prawnych PAN jest wydawcą bądź współwydawcą czternastu druków 

zwartych (monografii i prac zbiorowych), opublikowanych w 2018 roku: 

1) Danecka D., Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie 

polskim, Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. (ISBN: 9788381246033). 

2) Kleczkowska A., Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle 

międzynarodowego prawa zwyczajowego, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, 2018. (ISBN: 9788373839656). 

3) Kubuj K., Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola, 

Warszawa : Instytut Nauk Prawnych PAN : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018. (ISBN: 

9788395016523, 9788395016530, 9788380172135, 9788380172159). 

4) Lizak R., Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym 

i amerykańskim, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. (ISBN: 

9788381286817, 9788381286824). 

5) Sprawiedliwość dla zwierząt, red. W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, B. Błońska, 

W. Gogłoza, Warszawa: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; 

[Poznań]: Stowarzyszenie "Otwarte Klatki", 2017. (SBN: 9788395016509, 

9788395016516). 

W wydawanej od 2002 roku monumentalnej serii wydawniczej C.H. Beck i INP PAN 

„System Prawa Karnego” w 2018 roku ukazały się: 
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1) t. 8: Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, 

[autorzy: M. Bojarski, L. Gardocki, S. Hoc, W. Kozielewicz, B. Kunicka-Michalska, 

J. Piórkowska-Flieger, J. Potulski, W. Radecki, R.A. Stefański, A. Wojtaszczyk, 

W. Wróbel, W. Zontek]., Wyd. 2., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut 

Nauk Prawnych PAN, 2018. (ISBN: 9788381289580). 

2) t. 11: Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe 

i pozakodeksowe, red. M. Bojarski, [autorzy: M. Bojarski, D. Gruszecka, W. Jasiński, 

H. Kmieciak, V. Konarska-Wrzosek, P. Kozłowska-Kalisz, K. Kremens, 

M. Mozgawa, F. Prusak, S.M. Przyjemski, W. Radecki, M. Rogacka-Rzewnicka, 

J. Skorupka, G. Skowronek, R.A. Stefański], Wyd. 2., Warszawa : Wydawnictwo 

C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2018. 

W wydawanej od 2002 roku monumentalnej serii wydawniczej C.H. Beck i INP PAN 

„System Prawa Prywatnego” w 2018 roku ukazały się: 

1) t. 6: Prawo zobowiązań - część ogólna, red. A. Olejniczak, [autorzy: Z. Banaszczyk, 

A. Brzozowski, P. Drapała, M. Jagielska, M. Kaliński, P. Machnikowski, 

P. Mostowik, K. Mularski, M. Pyziak-Szafnicka, A. Śmieja, K. Zawada, F. Zoll], 

Wyd. 3., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 

2018. (ISBN: 9788325596552). 

2) t. 7: Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Rajski, [autorzy: M. Bączyk, 

A. Brzozowski, P. Drapała, J. Frąckowiak, W.J. Katner, M. Korzycka, J. Napierała, 

M. Nesterowicz, L. Ogiegło, A. Olejniczak, J. Pisuliński, E. Rott-Pietrzyk, M. Stec, 

L. Stecki, A. Stelmachowski, J.A. Strzępka], Wyd. 4.,. Warszawa : Wydawnictwo 

C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2018. (ISBN: 9788381280211). 

3) t. 9: Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, red. W.J. Katner, [autorzy: 

E. Bagińska, M. Bączyk, S. Byczko, J. Gołaczyński, A. Jakubiec, A. Kappes, 

P. Katner, W.J. Katner, W.J. Kocot, W.P. Matysiak, T. Mróz, M. Nesterowicz, 

A. Olejniczak, A. Opalski, U. Promińska, W. Robaczyński, M. Romanowski, 

M. Serwach, M. Stec, A. Walaszek-Pyzioł], Wyd. 4., Warszawa : Wydawnictwo 

C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2018. (ISBN: 9788381286749). 

W wydawanej od 2009 roku monumentalnej serii wydawniczej C.H. Beck i INP PAN 

„System Prawa Administracyjnego” w 2018 roku ukazały się: 

1) t. 8A: Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, 

[autorzy: J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, M. Biliński, R. Blicharz, 

T. Długosz, K. Horubski, K. Kiczka, T. Kocowski, M. Szydło, A. Żurawik], Wyd. 
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2., Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2018. 

(ISBN: 9788381286374). 

2) t. 8B: Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, 

[autorzy: J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, R. Blicharz, T. Długosz, 

K. Horubski, M. Kania, K. Kiczka, M. Pawełczyk, M. Swora, M. Szydło, 

T. Włudyka, A. Żurawik], Wyd. 2., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut 

Nauk Prawnych PAN, 2018. (ISBN: 9788381288316). 

W zainicjowanej w 2018 roku serii wydawniczej C.H. Beck i INP PAN „System Prawa 

Medycznego” ukazały się:  

1) t. 1: Instytucje prawa medycznego, red. M. Safjan, L. Bosek, [autorzy: D. Bach-

Golecka, Z. Banaszczyk, W. Borysiak, L. Bosek, B. Chyrowicz, M. Gałązka, 

B. Janiszewska, O. Nawrot, M. Safjan, P. Sobolewski, K. Szczucki, M. Śliwka], 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2018. (ISBN: 

9788325596057). 

2) t. 2: Szczególne świadczenia zdrowotne, red. L. Bosek, A. Wnukiewicz-Kozłowska; 

[autorzy: A. Barczak-Oplustil, J. Borysowski, L. Bosek, U. Drozdowska, P. Gacka, 

M. Gałązka, Adam Górski, Andrzej Górski, J. Haberko, B. Janiszewska, Michał 

Łuksza, O. Nawrot, B. Oszkinis, K. Pałka, J. Pawlikowski, E. Sarnacka, 

P. Sobolewski, T. Sroka, K. Szczucki, M. Wałachowska, A. Wnukiewicz-

Kozłowska], Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 

2018. (ISBN: 9788381286053). 
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III. DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH 

ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI 

MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW 

DOKTORANCKICH, FINANSOWANYCH W WEWNĘTRZNYM 

TRYBIE KONKURSOWYM 

 

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 2017 roku 

przyznano dotacje celową w wysokości 234 000,00 zł na badania naukowe służące rozwojowi 

młodych naukowców. Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 

2018 roku przyznano dotacje celową w wysokości 162 000,00 zł na badania naukowe służące 

rozwojowi młodych naukowców. Warto podkreślić, że w związku ze zmianą systemu 

finansowania nauki, rok 2018 był ostatnim rokiem, w którym przyznano dotacje dla tzw. 

młodych naukowców.  

W 2018 roku w ramach dotacji celowej realizowane były następujące projekty: 

 

Konwersja odpowiedzialności karnej w odpowiedzialność administracyjną – dr Daria 
Danecka (2017-2018)  

Cel: Przedstawienie koncepcji przepisów ogólnych o odpowiedzialności za delikty 

administracyjne z rozważeniem: gdzie takie przepisy być powinny i co powinny zawierać (m.in. 

zróżnicowanie podstaw odpowiedzialności /kiedy obiektywna, kiedy subiektywna/, 

okoliczności wyłączające odpowiedzialność /m.in. stan wyższej konieczności, interesująca 

czeska konstrukcja ustawowa „liberačniho důvodu” – zwolnienie się od odpowiedzialności 

przez wykazanie, że uczyniło się wszystko, czego można rozsądnie wymagać, aby do 

naruszenia prawa nie doszło/, model odpowiedzialności /taryfa czy swobodny wymiar kary/, 

reguły wymiaru kary, terminy przedawnienia, właściwość organów, realizacja zasady prawa do 

sądu, dokładne wyznaczenie granic zasady ne bis in idem). 

Opis realizowanych prac: Projekt został w całości zakończony. Wszystkie publikacje 

monografii oraz artykułów w czasopismach są afiliowane jako Instytut Nauk Prawnych Polskiej 

Akademii Nauk. Przyznana dotacja celowa pozwoliła na zebranie materiałów do badań 

i w efekcie napisanie monografii, zatytułowanej "Konwersja odpowiedzialności karnej 

w administracyjną w prawie polskim", która została opublikowana w wydawnictwie Wolters 
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Kluwer. Ponadto podpisano umowę wydawniczą na publikację monografii „Nullum crimen 

sine lege – w poszukiwaniu lege”, która zostanie opublikowana w wydawnictwie C.H.Beck. 

 

Specjalne procedury Rady Praw Człowieka a Powszechny Przegląd Okresowy – mgr 
Anna Hernandez-Połczyńska (2017-2018)  

Cel: Analiza związków pomiędzy specjalnymi procedurami Rady Praw Człowieka ONZ 

a Powszechnym Przeglądem Okresowym. 

Opis realizowanych prac: Prace badawcze polegały głównie na analizie rekomendacji 

udzielanych przez państwa podczas Powszechnego Przeglądu Okresowego, które odnoszą się 

do specjalnych procedur Rady Praw Człowieka. Na podstawie treści rekomendacji wyróżniono 

ich pięć podstawowych typów: 

1) ogólne rekomendacje współpracy ze specjalnymi procedurami; 

2) rekomendacje współpracy z przedstawicielem poszczególnego mandatu specjalnych 

procedur; 

3) rekomendacje dotyczące odpowiedzi na zawiadomienia; 

4) ogólne rekomendacje implementacji zaleceń specjalnych procedur; 

5) rekomendacje implementacji konkretnie wskazanych zaleceń specjalnych procedur.  

Ponadto, ocenie poddane zostało znaczenie informacji pochodzących od specjalnych 

procedur jako fragmentu materiałów stanowiących podstawę Powszechnego Przeglądu 

Okresowego.  

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, iż związki pomiędzy specjalnymi 

procedurami a Powszechnym Przeglądem Okresowym należy uznać za korzystne dla 

wzmocnienia uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka, a odwołanie się do dorobku 

procedur specjalnych przez państwa udzielające zaleceń w trakcie Powszechnego Przeglądu 

Okresowego przyczynia się do zwiększenia wpływu procedur specjalnych na przestrzeganie 

praw człowieka. Jednocześnie zwrócono uwagę na ogólny charakter większości rekomendacji, 

a także na niski stopień ich akceptacji przez państwa. W publikacji podsumowującej wyniki 

przeprowadzonych badań stwierdzono, iż pożądany byłby wzrost szczegółowych zaleceń, które 

opierają się na konkretnych informacjach, rekomendacjach czy zawiadomieniach specjalnych 

procedur.  

 

Zwyczajowe prawo użycia siły – dr Agata Kleczkowska (2017-2018) 

Cel: Zbadanie stanu prawa zwyczajowego jeśli chodzi o normy dotyczące użycia siły. 
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Opis realizowanych prac: W wyniku badania miało być możliwe zrekonstruowanie 

obecnego stanu prawa zwyczajowego, jeśli chodzi o normy pozwalające na jednostronne użycie 

siły zbrojnej. 

Po przeprowadzeniu badania, udało się zidentyfikować normę prawa zwyczajowego, 

zakazującą użycia siły. Zostało to dokonane przez analizę około 30 przypadków jednostronnych 

interwencji państw, które miały miejsce po 1945 r. Norma zwyczajowa zabrania użycia siły nie 

tylko przeciwko integralności terytorialnej i niepodległości politycznej, ale przede wszystkim 

w naruszeniu suwerenności państw i zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych 

państw. Co do wyjątków od zakazu użycia siły, z pewnością należy do nich prawo do 

samoobrony. Względy humanitarne czy ochrona obywateli są uznawane przez większość 

państw za zbyt niejasne podstawy interwencji, które potencjalnie pozwalałyby na zbyt wąską 

wykładnię zakazu użycia siły, na co zwłaszcza mniejsze i słabsze państwa nie chcą się zgodzić. 

Żaden z tych dwóch typów interwencji nie jest więc dozwolony w prawie zwyczajowym. Jeśli 

chodzi o interwencje na podstawie zgody państwa, w którym ma miejsce interwencja, zgoda 

nie stanowi kolejnego wyjątku od zakazu użycia siły, ale samodzielną podstawę do jej użycia. 

Samodzielnymi podstawami użycia siły mogą być również norma traktatowa i zgoda Rady 

Bezpieczeństwa ONZ. 

Wnioski te, przedstawione w rozprawie doktorskiej, w monografii pt. „Użycie siły 

zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego” zostały 

uzupełnione o konsekwencje dwóch interwencji w Syrii, przeprowadzonych w 2017 r. i w 2018 

r. przez USA, Wielką Brytanię i Francję. 

W trakcie badania dokonano również analizy trzech szczegółowych zagadnień 

związanych z problematyką użycia siły. Po pierwsze, zbadano odrębności w zakresie założeń 

dotyczących międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa z perspektywy prawa 

międzynarodowego w państwach Ameryki Łacińskiej. Po drugie, badanie dotyczyło wpływu 

norm ius cogens na zakaz użycia siły, tj. problematyki granic zobowiązań państw wynikających 

z norm ius cogens na przykładzie tzw. interwencji humanitarnej. Po trzecie, w trakcie badania 

zajęto się również problemem tzw. „progu użycia siły”, tj. czy zakaz użycia siły dotyczy 

wszystkich przypadków użycia siły, w tym siły fizycznej, nawet w niewielkim stopniu, czy 

jedynie najpoważniejszych przypadków użycia siły zbrojnej. 

Projekt został zakończony w grudniu 2018 r.  

W ramach pracy nad projektem przygotowała również: 
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1) monografię pt. „Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle 

międzynarodowego prawa zwyczajowego”, opublikowaną w Wydawnictwie 

Naukowym Scholar w 2018 r.; 

2) rozdział w pracy zbiorowej pt. „Państwo upadłe a zakaz użycia siły – uwagi 

z perspektywy prawa międzynarodowego publicznego” w: A. Gruszczak (red.), 

„Meandry współczesnego bezpieczeństwa”, Kraków 2018; 

3) artykuły naukowe: The US Strike of 7 April 2017 and How it Influenced the Law on 

the Use of Force, „The Military Law and the Law of War Review” 2018, vol. 56 (1) 

oraz When ‘the Use of Force’ is Prohibited? – Article 2 (4) and the ‘Threshold’ of 

the Use of Force, „Adam Mickiewicz University Law Review” 2018, vol. 8; 

4) recenzję Claus Kreß and Stefan Barriga (eds.), The Crime of Aggression: 

A Commentary, Cambridge University Press, Cambridge: 2017, pp. 1488, „Polish 

Yearbook of International Law” 2017, vol. XXXVII. 

 

Wykonywanie środków orzeczonych przez sąd dla nieletnich. Badanie pracowników 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych – mgr Justyna 
Włodarczyk-Madejska (2017-2018)  

Cel: Przeprowadzenie badań na temat wykonywania wobec nieletnich dwóch środków 

wymienionych w art. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, tj. umieszczenia 

w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w zakładzie poprawczym na podstawie analizy 

opinii pracowników pedagogicznych zakładów poprawczych oraz pracowników 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych na temat działań podejmowanych na etapie 

wykonywania orzeczonego przez sąd dla nieletnich środka. 

Opis realizowanych prac: Projekt został zakończony 30.09.2018. W ramach badań 

zostały zrealizowane następujące działania:  

1) badania pilotażowe w dwóch placówkach: Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym nr 4 w Warszawie oraz Zakładzie Poprawczym Warszawa 

Falenica;  

2) indywidualne wywiady jakościowe wywiady jakościowe z przedstawicielami 

placówek wylosowanych na podstawie przygotowanego operatu losowania 

40 placówek, w tym 30 młodzieżowych ośrodków wychowawczych i 10 zakładów 

poprawczych).  

Przeprowadzone badanie pozwoliło na identyfikację:  
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1) podejmowanych oddziaływań z sugestiami wprowadzenia ewentualnych zmian 

(dotyczących zwłaszcza obszaru wspierania rodzin w środowisku wychowawczym, 

wspierania wychowanków usamodzielniających się, terapii odwykowej, treningu 

zastępowania agresji); 

2) sposobu postrzegania swoich wychowanków (typowych, trudnych, wymagających 

leczenia); 

3) trudności doświadczanych w pracy (związanych np. z niechętną postawą nieletniego 

oraz jego rodziny) oraz sposobu radzenia sobie z nimi; 

4) kryteriów będących wyznacznikiem sukcesu podejmowanych oddziaływań; 

5) różnic między wychowankami młodzieżowych ośrodków wychowawczych 

i zakładów poprawczych (dotyczących głównie wieku, stopnia demoralizacji oraz 

przyczyny umieszczenia w placówce).  

Wyniki badań zostały wstępnie opracowane i przedstawione na dwóch konferencjach – 

II Ogólnopolskim Forum Młodych Kryminologów w Białymstoku oraz 18th Annual 

Conference of the European Society of Criminology w Sarajewie. Zostały one opracowane 

również w postaci dwóch artykułów złożonych do druku – do publikacji pokonferencyjnej 

II Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów oraz do Biuletynu Polskiego Towarzystwa 

Kryminologicznego. 

 

Wpływ prawa do prywatności i ochrony danych osobowych na realizację prawa do 
ponownego wykorzystania informacji – mgr Dominik Sybilski (2017-2018)  

Cel: Wpływ prawa do prywatności i ochrony danych osobowych na realizację prawa do 

ponownego wykorzystywania informacji. 

Opis realizowanych prac: W ramach zadania zakupiono książki z dziedziny będącej 

przedmiotem badań; zebrano materiały dla przygotowania rozprawy doktorskiej; 

opublikowano jeden artykuł oraz wzięto udział w XXV Zjeździe Katedr Prawa 

Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego „Prawo Administracyjne Dziś i Jutro”  

w Warszawie w dniach 25-27 czerwca 2018 r. 

 

Relacja pomiędzy rodzicami a dziećmi – problematyka prawno-ekonomiczna – dr Anna 
Urbańska-Łukaszewicz (2017-2018)  

Cel: Wszechstronna analiza aktualnych problemów prawno-ekonomicznych związanych 

z zaspokajaniem potrzeb i interesów ekonomicznych dziecka.  
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Opis realizowanych prac: W ramach dotacji zakupiono większość literatury, aparaturę 

naukowo-badawczą oraz opłacono wyjazdy na konferencje. Wygłoszono kilka referatów. 

W ramach dotacji celowej przygotowywane są dwa artykuły. Pierwszy Świadczenie 

wychowawcze w kontekście zasady pomocniczości i obowiązku alimentacyjnego został 

przygotowany i wysłany kierownikowi zespołu Prof. M. Andrzejewskiemu do oceny. Pan 

Profesor zgłosił kilka uwag do pracy, które obecnie są uwzględniane i praca jest poprawiana. 

Drugi artykuł Relacja pomiędzy rodzicami a dziećmi – problematyka prawno-ekonomiczna 

zostanie niezwłocznie przesłany do oceny kierownikowi zespołu, a następnie wysłany do 

czasopisma. Wysłanie artykułu do czasopisma nastąpi po przedstawieniu przez Ministerstwo 

aktualnej listy punktowanych czasopism.  

 

Conceptualizing memory laws from human rights perspective – mgr Anna Wójcik (2017-
2018)  

Cel: stworzenie własnej klasyfikacji i definicji „praw pamięci” (memory laws). 

Opis realizowanych prac: Prace badawcze polegały głównie na analizie ustawodawstwa 

oraz projektów aktów normatywnych, a także literatury przedmiotu.  

W czasie 26. edycji kursu letniego Refugees and Migrants in International Human Rights 

Law, organizowanego przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN 3-12 lipca 2017 

przeprowadzono konsultacje z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami, w tym 

z dr Adamem Bodnarem oraz Konstantym Gebertem. 

W czasie pobytu badawczego jako junior visiting researcher w T.M.C. Asser Instituut 

w Hadze w Holandii, 16-31 stycznia 2018 roku przeprowadzono konsultacje 

z międzynarodowymi ekspertami: prof. dr Janne Nijmann (Dyrektor T.M.C. Asser Institute), 

dr Uladzislau Belavusau (senior research fellow, T.M.C. Asser Institute), Dr Christophe 

Paulussen (senior research fellow, T.M.C. Asser Institute). 

Zrealizowane zadanie badawcze polegało w pierwszym etapie na porównawczej analizie 

ustawodawstwa krajów Rady Europy (m.in. Polski, Holandii, Hiszpanii, Węgier, Ukrainy, 

Rosji), za pomocą którego państwa demokratyczne ustanawiają odgórne oceny wydarzeń 

historycznych. W szczególności, dokonano analizy wybranego ustawodawstwa dotyczącego: 

1) zakazów propagowania ideologii totalitarnych, zakazów negowania Zagłady i innych 

historycznych ludobójstw, w tym zakazy propagowania ustrojów niedemokratycznych 

w przestrzeni publicznej przez nazwy ulic i pomniki, 2) ustawodawstwa chroniącego dobre 

imię państwa, narodu,  postaci i symboli historycznych, 3) ustawodawstwa wprowadzającego 
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mechanizmy „sprawiedliwości okresu przejściowego”, takie jak regulacje wysokości rent 

i emerytur.  

W drugim etapie dokonano analizy przykładów wyżej wymienionego typu 

ustawodawstwa z Polski z perspektywy ich wpływu na uniwersalne i europejskie standardy 

ochrony praw człowieka, w szczególności: wolności wypowiedzi, wolności zrzeszania się 

i zgromadzeń, ochronę praw nabytych, a także na standardy demokratycznego państwa prawa, 

które gwarantuje poszanowanie samorządności i praw mniejszości.  

Następnym etapem realizacji projektu badawczego pt. „Conceptualizing memory laws 

from human rigths perspective” było opracowanie oryginalnej klasyfikacji „praw pamięci” 

(memory laws). Za podstawę dokonania klasyfikacji przyjęto kryterium funkcjonalne. 

Empiryczne przykłady ustawodawstwa, za pomocą którego państwa demokratyczne 

ustanawiają odgórne oceny wydarzeń historycznych, uporządkowano według funkcji: 

1) wyrażania negatywnej oceny o przeszłych zbrodniczych reżimach i ideologiach, jako 

element „demokracji walczącej”; 

2) doprowadzenie do rozrachunków z niedemokratyczną przeszłością i wyrównania 

krzywd po zmianie ustroju, jako element „sprawiedliwości okresu przejściowego” 

(transitional justice); 

3) budowanie i wzmacnianie identyfikacji narodowej lub obywatelskiej. 

Odwołanie się do kryterium funkcjonalnego pozwoliło na zbudowanie oryginalnej 

definicji „praw pamięci” (memory laws), która wykracza poza występujące dotychczas 

w literaturze przedmiotu definicje „przez podobieństwo rodzinne” (np. regulacje prawne 

kładące nacisk na jedną interpretację wydarzeń historycznych), jak również wąskie rozumienie 

„praw pamięci” jako regulacji ograniczającej jedynie swobodę wypowiedzi na tematy 

historyczne. 

 

Dorozumiane uznanie państwa przez organizację międzynarodową – dr Szymon Zaręba 
(2017-2018)  

Cel: Odpowiedź na pytanie, w jakich sytuacjach mamy do czynienia z dorozumianym 

uznaniem państwa ze strony organizacji międzynarodowej, czyli uznanie, które nie jest 

dokonywane w formie oświadczenia o odpowiedniej treści, lecz którego istnienia domniemywa 

się na podstawie określonych okoliczności.  

Opis realizowanych prac: Badania prowadzone w drugim roku realizacji projektu 

potwierdziły hipotezę, że długotrwały brak reakcji danej organizacji na powstanie nowego 

państwa nie musi automatycznie oznaczać, że odmawia mu ona uznania. To, czy jej bierność 
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może zostać tak odczytana, zależy od tego, czy dana organizacja podejmowała kiedykolwiek, 

przynajmniej w niektórych wypadkach, próby wyraźnego uznawania państw albo w sposób 

wyraźny odmawiała ich uznania. Samo przyjęcie do organizacji, nawet jeżeli jego wymogiem 

jest posiadanie państwowości, nie musi więc zawsze oznaczać uznania przyjmowanego 

podmiotu za państwo przez organizację. To samo dotyczy udziału w jej pracach. 

Badania wykazały też, że zakres współpracy między organizacją a państwem, która nie 

prowadzi do jego dorozumianego uznania jest stosunkowo szeroki i wykazuje tendencję do 

poszerzania się. Organizacje podejmują coraz większą liczbę działań, które nie są traktowane 

jako prowadzące do dorozumianego uznania. Oprócz współpracy administracyjnej niższego 

szczebla taka działalność często obejmuje współcześnie ustanawianie różnego rodzaju misji 

(wojskowych, pokojowych, badawczych itp.), udzielanie pomocy (rozwojowej, humanitarnej, 

finansowej, technicznej, osobowej itp.), prowadzenie negocjacji, zwłaszcza dwustronnych, 

zawieranie kontraktów o charakterze prywatnoprawnym i porozumień politycznych. W takich 

wypadkach do uznania dochodzi właściwie tylko wtedy, gdy dany podmiot żąda od organizacji 

akceptacji jego państwowości, a ta nie odmówi tego w jednoznaczny sposób. Należy zaznaczyć, 

że możliwość odrzucenia tego rodzaju roszczeń jest dużo trudniejsza w przypadku dochodzenia 

przez organizację odpowiedzialności międzynarodowej podmiotu, który uważa się za państwo, 

a zwłaszcza konieczności rozstrzygnięcia przez nią o jego statusie jako państwa-sukcesora, np. 

w odniesieniu do członkostwa organizacji. Wyjątki stanowią sytuacje, gdy możliwe jest 

potraktowanie zbiorowości aspirującej do miana państwa w innym, szczególnym charakterze, 

np. jako podmiotu rybołówczego albo obszaru celnego.  

Ze względu na stosunkowo skąpą praktykę trudno do końca rozstrzygnąć, czy 

dorozumiane uznanie państwa przez organizację międzynarodową może zostać dokonane przez 

wszystkie jej organy, czy tylko część z nich. W związku z faktem, że w przypadku wielu 

organizacji klasyczny trójpodział władzy nie zawsze jest zachowywany, często zdarza się, że 

różne organy mogą podejmować decyzje, które wiążą daną organizację tylko w pewnym 

zakresie. Czasem zakresy ich działania nie są też rozłączne. To wszystko uzasadnia tezę, że 

potencjalną możliwość dokonania dorozumianego uznania posiadają wszystkie organy zdolne 

do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji lub wyrażania jej woli na zewnątrz, bez 

względu na ich usytuowanie w jej strukturze organizacyjnej. Nie wydaje się natomiast słuszne 

twierdzenie, iż mogą dokonać uznania organy pełniące z zasady funkcje typowo 

administracyjne, jak sekretariaty, a także organy sądownicze. 

Projekt został zakończony z końcem grudnia 2018 r.  
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W ramach pracy nad projektem przygotowano monografię pt. „Skutki braku uznania 

państwa w świetle prawa międzynarodowego”, która ma ukazać się pod koniec 2019 r. 

nakładem Wydawnictwa INP PAN oraz dwa artykuły naukowe. 

 

Nowe techniki w hodowli roślin z punktu widzenia przepisów o GMO i prawa 
patentowego – mgr Tomasz Zimny (2017-2018)  

Cel: Zbadanie prawnej klasyfikacji tzw. Nowych technik w hodowli roślin z punktu 

widzenia przepisów regulujących wykorzystywanie organizmów genetycznie 

modyfikowanych oraz zbadanie zdolności patentowej nowych technik hodowlanych oraz 

zdolności patentowej efektów ich stosowania. 

Opis realizowanych prac:  

Przygotowanie dwóch artykułów do publikacji oraz współpraca z polskimi specjalistami 

z zakresu biotechnologii: prof. Tomaszem Twardowskim z ICHB PAN w Poznaniu oraz 

dr. Sławomirem Sową z IHAR w Radzikowie. Współpraca z z prof. Pietem Van der Meerem 

z University of Ghent.  

Poddano analizie problem związany z prawną klasyfikacją roślin powstałych dzięki 

zastosowaniu nowych technik hodowlanych. Do grupy nowych technik hodowlanych zalicza 

się m. in. szczepienie roślin na podkładce zmodyfikowanej genetycznie, zastosowanie 

precyzyjnych mutacji, wykorzystywanie tzw. hodowli wstecznej czy edycję genomu za pomocą 

technologii CRISPR. W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, czy rośliny uzyskane dzięki 

zastosowaniu wspomnianych technik powinny zostać zaklasyfikowane jako rośliny 

genetycznie zmodyfikowane (GMO) czy też nie. Analiza uregulowań, jak również opinii 

prawnych i naukowych oraz literatury wskazuje na istnienie rozbieżnych tendencji odnośnie do 

prawnej klasyfikacji organizmów powstałych dzięki wykorzystaniu nowych technik 

hodowlanych. Ze względu na różnice w sposobach wpływania na genom roślin w każdej z tych 

technik, nie mogą one być traktowane jako grupa homogeniczna. Pojawiają się postulaty 

zaliczenia niektórych z nich do technik prowadzących do stworzenia GMO, jak również i takie, 

które zmierzają do zmiany podejścia do problemu badania roślin uprawianych w Unii 

z podejścia zogniskowanego na procesie powstania danej rośliny, na podejście skoncentrowane 

wokół rzeczywistych zagrożeń związanych z jej wykorzystaniem. Jedyne jak dotąd orzeczenie 

wydane w tej sprawie przez TSUE (wyrok w sprawie C-526/18) zmierza w kierunku uznania 

takich roślin za GMO, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Trybunał zajął w tym zakresie 

stanowisko odmienne niż Rzecznik Generalny oraz, przypisując stosowaniu samych nowych 
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technik hodowlanych, różnego rodzaju zagrożenia, zajął stanowisko odmienne niż Grupa 

Wysokich Doradców Naukowych Komisji Europejskiej. 

Analizie poddano również problem zdolności patentowej takich roślin, w szczególności 

w kontekście zakazu patentowania odmian oraz zasadniczo biologicznych sposobów 

uzyskiwania roślin i zwierząt. Przeprowadzone badania wskazują, że zakaz patentowania 

odmian znajduje do roślin uzyskanych dzięki zastosowaniu nowych technik hodowlanych 

zastosowanie w takim zakresie, jak w odniesieniu do odmian uzyskanych metodami 

konwencjonalnymi, natomiast zakaz patentowania zasadniczo biologicznych sposobów 

uzyskiwania roślin w większości przypadków nie znajdzie do nich zastosowania, ze względu 

na liczne etapy techniczne i mikrobiologiczne prowadzące do uzyskania roślin analizowanymi 

metodami. 

Zbadano również tendencje w samej polityce patentowej, poprzez zestawienie liczby 

patentów udzielanych przez EPO w latach 2000 - 2017 na wynalazki biotechnologiczne z liczbą 

patentów udzielanych przez ten urząd na wynalazki stanowiące rośliny bądź sposoby ich 

modyfikacji. Wyniki tej analizy wskazują, że patenty na rośliny stanowią co roku ledwie kilka 

procent ogólnej liczby patentów udzielanych na wynalazki biotechnologiczne i o ile liczba tych 

ostatnich, w latach 2000 – 2017 wskazywała tendencję wzrostową, o tyle w przypadku roślin 

tendencję trudno było wskazać. Wyniki te wskazują, że o ile otrzymanie patentu na rośliny 

uzyskane przy wykorzystaniu nowych technik hodowlanych jest możliwe, o tyle wątpliwości 

budzi ekonomiczna zasadność jego uzyskiwania. Jeżeli rośliny te mają być traktowane jako 

GMO na rynku unijnym, to skuteczne wprowadzenie ich na ten rynek jako roślin uprawnych 

jest wątpliwe, co w zasadzie wyłącza takie techniki z zestawu technik dostępnych dla unijnych 

hodowców. 

 

Granice konstytucyjnego prawa do nauki w publicznych szkołach wyższych – mgr 
Przemysław Brzuszczak (2018-2019)  

Cel: opracowanie fragmentu pracy doktorskiej. 

Opis realizowanych prac: przygotowanie i prezentacja konspektu pracy doktorskiej na 

zebraniu Zakładu (23 października 2018 r.); przygotowanie rozdziału rozprawy doktorskiej dot. 

zagadnienia odpłatności za poszczególne usługi edukacyjne w świetle przepisów ustawowych, 

prawa wewnątrzuczelnianego, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów 

administracyjnych (według struktury zaproponowanej w konspekcie pracy doktorskiej). Stan 

prac nad ww. rozdziałem oszacowany na ok. 35% (od listopada 2018 r.). 
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Realizacja Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w prawie polskim – dr Daria Danecka 
(2018-2019) 

Cel: Ustalenie, czy Polska wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z ratyfikacji 

Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Chodzi przede wszystkim o odpowiedź na pytanie, czy 

polskie ustawy regulujące kwestie związane z krajobrazem są wystarczające dla realizacji 

postanowień tej konwencji. 24 kwietnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Było to efektem prawie 

dwuletniego procesu legislacyjnego, zainicjowanego przez Prezydenta RP. Ustawa ta 

powszechnie określana jest jako "ustawa krajobrazowa". Jednakże wskazuje się, iż nie spełnia 

ona założonych celów, zwłaszcza dlatego nie jest wystarczająca do ochrony niszczejącego 

krajobrazu. 

Kolejnym celem jest próba wyjaśnienia przyczyn wprowadzenia aktów normatywnych 

w przyjętych brzmieniach. Na koniec przeprowadzona zostanie ocena oraz wskazane zostaną 

skutki wprowadzonych rozwiązań. 

Opis realizowanych prac: Projekt nie został jeszcze w całości zakończony. Wszystkie 

publikacje będą afiliowane jako Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 

Zgromadzono niezbędne do napisania artykułu materiały. 

 

Problematyka ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych – mgr Joanna 
Florecka (2018-2019) 

Cel: Zbadanie, czy polskie przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych (oraz 

praktyka ich stosowania) są zgodne ze standardami ochrony danych osobowych wynikającymi 

z prawa Unii Europejskiej, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Opis realizowanych prac: Projekt jest w trakcie realizacji. Dotację celową otrzymano 

w dniu 17.09.2018 r. Wyniki badań posłużyły do publikacji „Zastrzeganie wykazu osób jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle 

orzecznictwa” w monografii:  Bielecki A. (red.), Szafrański D. (red.), Gąsior T. (red.), 

„Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. 

Część dziewiąta”, CH Beck 2018. Ponadto wyniki badań posłużyły do przygotowania 

publikacji „Between social objectives and data protection - monitoring the public procurement 

considerations concerning social inclusion” [w]: NASD “Scientific Challenges” (ISSN 2411-
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3506) (Pl: «Ekonomiczne i prawnicze wyzwania 2019 roku»), opracowanej w ramach udziału 

w IX Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji we Lwowie. Wyniki wykorzystano 

także przy przygotowywaniu do konkursu Preludium NCN w grudniu 2018 r. projektu pt. 

„Zamówienia publiczne jako narzędzie realizacji celów polityki krajowej i unijnej – kwestie 

prawne”. Wyniki stanowią także wkład do pracy nad rozprawą doktorską, której przedmiotem 

jest problematyka zrównoważonych zamówień społecznych w ujęciu europejsko-polskim oraz 

osiągnięcie celów regulacji przy zachowaniu należytej ochrony danych osobowych. 

 

Analiza czynników wpływających na skuteczność specjalnych procedur Rady Praw 
Człowieka ONZ - mgr Anna Hernandez-Połczyńska (2018-2019) 

Cel: Celem naukowym projektu była analiza czynników wpływających na skuteczność 

specjalnych procedur Rady Praw Człowieka ONZ. Główne pytanie badawcze projektu dotyczy 

tego, w jaki sposób i w jakim stopniu zidentyfikowane czynniki wpływają na skuteczność 

specjalnych procedur. 

Opis realizowanych prac: Prace nad rozprawą doktorską, w tym nad rozdziałem piątym 

dotyczącym czynników kształtujących wpływ procedur specjalnych, zostały ukończone 

w październiku 2018 r. 

W ramach projektu analizie poddane zostały rezolucje Rady Praw Człowieka, akty 

wydawane przez osoby piastujące mandaty (przede wszystkim raporty) oraz inne dokumenty 

dotyczące specjalnych procedur. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie następujących czynników 

wpływających na skuteczność procedur specjalnych: autorytet piastuna mandatu; dostępność 

dla jednostki; monitorowanie wykonania rekomendacji; współpraca w ramach procedur 

specjalnych; relacje z Radą Praw Człowieka; rekomendacje Powszechnego Przeglądu 

Okresowego dotyczące procedur specjalnych; relacje z organami traktatowymi; relacje z Radą 

Bezpieczeństwa; relacje z organizacjami wyspecjalizowanymi oraz innymi jednostkami ONZ 

działającymi na szczeblu centralnym; relacje z jednostkami ONZ działającymi na szczeblu 

krajowym; relacje z organami regionalnych systemów ochrony praw człowieka; recepcja 

dorobku procedur specjalnych w regionalnych systemach ochrony praw człowieka; współpraca 

z państwem; współpraca z krajowymi instytucjami ochrony praw człowieka; współpraca 

z organizacjami pozarządowymi; kontakt z mediami oraz finansowanie i obsługa procedur 

specjalnych.  
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Opracowanie artykułu naukowego w syntetyczny sposób przedstawiającego główne 

wnioski dotyczące oddziaływania ww. czynników na skuteczność procedur specjalnych będzie 

przedmiotem dalszych prac.  

 

Identyfikacja aktualnych wyzwań dla prawa ochrony konkurencji wynikających 
z wykorzystywania nowych technologii w sprzedaży internetowej – mgr Marcin Mleczko 
(2018-2019) 

Cel: Zidentyfikowanie aktualnych wyzwań dla prawa ochrony konkurencji w związku 

z wykorzystywaniem nowych technologii w sprzedaży internetowej.  

Opis realizowanych prac: Kwerenda biblioteczna w Institute of Advanced Legal Studies 

w Londynie w dniach 28.09.2018-20.10.2018. Zgromadzone zostały materiały potrzebne do 

pisania pracy doktorskiej oraz przygotowany został wniosek o finansowanie projektu 

badawczego z zakresu badań podstawowych – PRELUDIUM. 

 

Normatywny charakter (świata) wartości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – 
mgr Piotr Polak (2018-2019) 

Cel: Ustalić, jak Trybunał Konstytucyjny postrzega prawo: jak rozumie normy prawne, 

wartości konstytucyjne, czy te ostatnie wywodzi tylko z tekstu Konstytucji czy też z innych 

źródeł? Wstępnie odpowiedzieć na pytanie (po przeszło 30 latach funkcjonowania polskiego 

sądu konstytucyjnego), ku jakiej koncepcji filozoficzno-prawnej skłania się Trybunał i czy ją 

konsekwentne realizuje. 

Opis realizowanych prac: Przygotowanie i złożenie do redakcji Przeglądu Prawa 

Konstytucyjnego (9 pkt) artykułu anglojęzycznego, pt. The normative value of the reference to 

God and Christianity in the preamble to the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 

1997; wstępne opracowanie struktury pracy doktorskiej; podjęto prace przygotowawcze w celu 

złożenia wniosku o grant finansowany ze środków NCN (Preludium).  

 

Tajemnica bankowa a stosunki rodzinne – dr Anna Urbańska-Łukaszewicz (2018-2019) 

Cel: Wszechstronna analiza aktualnych problemów prawnych związanych z możliwością 

uchylenia tajemnicy bankowej, w sytuacji gdy o dane zwraca się podmiot niebędący 

właścicielem rachunku bankowego. 

Opis realizowanych prac: Z uwagi na ciążę i planowany urlop macierzyński Dyrekcja 

Instytutu do grudnia 2018 r. rozważała kwestie organizacyjne związane z realizacją tej dotacji. 

Regulamin dotacji nie przewiduje bowiem przerwy w realizacji projektu z uwagi na urlop 
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macierzyński. Zgodnie z wytycznymi Dyrekcji wykonywanie zadania rozpoczęto w grudniu 

2018 r. – zgromadzono część orzecznictwa istotnego dla tematyki badawczej.   

 

Wykonywanie izolacyjnego środka wychowawczego oraz środka poprawczego w opinii 
pracowników pedagogicznych. Analiza zebranego materiału badawczego – mgr Justyna 
Włodarczyk-Madejska (2018-2019) 

Cel: Pogłębiona analiza opinii pracowników pedagogicznych w kontekście wyników 

badań przeprowadzonych w ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych w 2018 r. 

Opis realizowanych prac: W 2018 r. zostały przeanalizowane dane zgromadzone 

podczas badania jakościowego w wybranych ośrodkach wychowawczych i zakładach 

poprawczych. Opracowane zostały też założenia wywiadów uzupełniających z pracownikami 

odpowiedzialnymi za system kierowania nieletnich do konkretnego młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego lub zakładu poprawczego, tj. zatrudnionymi odpowiednio w: Ośrodku 

Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Departamencie Spraw Rodzinnych 

i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości. Wywiady te mają dostarczyć wiedzy co do 

mechanizmu wskazywania konkretnej placówki dla nieletniego.  

Przeprowadzone dotychczas badania pozwoliły na identyfikację placówek o różnym 

charakterze (publicznym, prywatnym prowadzone przez osoby świeckie, prywatnym 

prowadzone przez osoby duchowne) oraz różnej pojemności. Wydaje się, że pojemność 

zakładu może mieć znaczenie dla postrzegania wychowanków, jak również rodzaju i jakości 

podejmowanych wobec nich oddziaływań. 

Badanie zostanie zakończone 31.03.2019 r. 

 

European Court of Human Rights and de-communization: within and beyond transitional 
justice – mgr Anna Wójcik (2018-2019) 

Cel: Ustalenie, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCZ) konstruuje relację 

między „sprawiedliwością okresu przejściowego” (transitional justice), która co do zasady 

powinna następować w okresie bezpośrednio po zmianie ustroju, a procesami dekomunizacji 

w Europie Środkowo-Wschodniej, zachodzącymi blisko 30 lat po rozpoczęciu procesów 

demokratyzacji. 

Opis realizowanych prac: Prace badawcze w  2018 roku obejmowały kwerendę 

literaturową i analizę zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu oraz kwerendę orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także analizę wytypowanych dwudziestu 

orzeczeń ETPCZ. 
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W szczególności zbadane zostały w sprawy dotyczące: praw politycznych, w tym prawa 

zrzeszania się, prawa wyborczego, wolności wypowiedzi, praw socjalnych, w tym prawa do 

zabezpieczenia społecznego i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu.  
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IV. PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ 

ZEWNĘTRZNYCH 

W roku sprawozdawczym poszczególne Zakłady realizowały w sumie 26 projektów 

badawczych, w tym 6 finansowanych przez instytucje zagraniczne. W tym samym czasie 

złożonych zostało 16 wniosków do Narodowego Centrum Nauki, 1 wniosek do Fundacji na 

rzecz Nauki Polskiej, 1 wniosek do programu Horizon 2020, 1 wniosek do Polsko-Niemieckiej 

Fundacji na rzecz Nauki. 

 

1. Granty Narodowego Centrum Nauki 

 

1.1 Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy 
porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji) (UMO-
2016/23/B/HS5/03605) 

Realizacja grantu, którego kierownikiem jest dr Mateusz Błachucki z Zakładu Prawa 

Administracyjnego, następuje zgodnie z planem. Wyniki badań zostały zaprezentowane 

w trakcie dwóch konferencji:  

1) Rozwój i nowe formy współpracy międzynarodowej organów administracji 

publicznej, a sprawowanie przez nie jurysdykcji administracyjnej (na przykładzie 

administracji antymonopolowej) - referat na Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania 

Administracyjnego zorganizowanego przez WPiA UW nt. Prawo administracyjne 

dziś i jutro, Warszawa, 25-27 czerwca 2018 r.; 

2) Exchange of evidence under Polish and EU competition law - referat na 15th ICN 

Merger Workshop “Merger Review in the 2020s: Do Digitalization and 

Globalization Change the Analysis? ”, organizowanym przez International 

Competition Network (ICN) oraz Japan Fair Trade Commission (JFTC), Tokio, 

Japonia, 6-8 listopada 2018 r.  

Ponadto opublikowane zostały cząstkowe wyniki badań: 

1) Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na przykładzie 

administracji antymonopolowej), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 

sectio G (Ius) 2017, nr 2. 

2) Rozwój i nowe formy współpracy międzynarodowej organów administracji 

publicznej, a sprawowanie przez nie jurysdykcji administracyjnej (na przykładzie 
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administracji antymonopolowej) [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo 

administracyjne dziś i jutro, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 341-349. 

3) The evolution of competition authorities networks and the future of cooperation 

between NCA’s in Europe, Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht, Nr 2018/4, s. 

119-127. 

Kolejne cząstkowe wyniki czekają na publikację (przyjęte do druku i w trakcie 

procesu wydawniczego): 

4) The Consistency of Polish Competition Law with ICN Recommendations – the 

Example of Merger Notification Obligation, Studia Prawnicze 2018, nr 4. 

5) Razem czy osobno? Specjalizacja i integracja organów antymonopolowych, ochrony 

konsumentów i regulacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kwartalnik 

Prawa Publicznego 2017, nr 3. 

 

1.2. Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna (UMO-
2016/21/B/HS5/02057) 

W 2018 r. Poznańskie Centrum Praw Człowieka kontynuowało realizację grantu typu 

OPUS, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Roman Wieruszewski, a wykonawcami: 

dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, dr Grażyna 

Baranowska oraz mgr Anna Hernandez-Połczyńska. W 2018 r. pracownicy uczestniczyli 

w spotkaniach zespołu badawczego, kontynuowali przegląd literatury przedmiotu oraz 

przygotowali opracowania wniosków z  wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

odnoszących się do konwencji ONZ z dziedziny praw człowieka oraz dorobku organów 

traktatowych. W ramach realizacji grantu przedstawiono referaty na konferencji XI 

warszawsko-toruńskie kolokwium praw człowieka i prawa humanitarnego „25-lecie wejścia w 

życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”: Między Genewą a Strasburgiem. 

Uwagi o recepcji standardu uniwersalnego przez standard Europejski w obszarze 

przeciwdziałania dyskryminacji rasowej  (dr A. Gliszczyńska-Grabias) oraz Wpływ 

uniwersalnych standardów ochrony praw dziecka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka (mgr A. Hernandez-Połczyńska). Opublikowano także artykuły naukowe: 

G. Baranowska, Families of Disappeared Persons in the Jurisprudence of the European Court 

of Human Rights, European Human Rights Law Review 2018, nr 5, s. 505-514; K. Kozłowska-

Sękowska, Stereotypy dotyczące seksualności i społecznej roli kobiet jako przyczyna 

naruszenia zakazu dyskryminacji ze względu na płeć – glosa do wyroku Europejskiego 
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Trybunału Praw Człowieka z 25.07.2017 r., 17484/15, Carvalho Pinto de Sousa Morais 

przeciwko Portugalii, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 2, s. 33-37. 

 

1.3. Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawne 
realizacji zasady dobra dziecka oraz partycypacji (UMO-2015/19/B/HS5/03014) 

Zespół Poznańskiego Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka w lipcu 2016 r. 

podpisał umowę z NCN na realizację grantu, który jest w trakcie realizacji. Jego kierownikiem 

jest prof. dr hab. Marek Andrzejewski. W 2018 r. członkowie grantu przygotowywali opis 

szczegółowych problemów badawczych oraz rozdziały w monografii. Dr Anna Schulz 

przygotowała wzory ankiet badawczych, kierowanych zarówno do kuratorów sądowych, którzy 

nadzorują realizację kontaktów z dziećmi oraz do nadań akt sądowych, o które będą proszone 

sądy, po zapoznaniu się ze sprawami prowadzonymi przez kuratorów. Dr Anna Urbańska-

Łukaszewicz zaprezentowała częściowo wyniki badań podczas ogólnopolskiego seminarium 

naukowego Zawarcie małżeństwa. Zagadnienia aktualne, historyczne i porównawcze, które 

odbyło się 6.06.2018 r. w Olsztynie. Wygłosiła wówczas referat: Zawarcie małżeństwa przez 

małoletnią matkę. Częściowo (razem z wynikami z dotacji celowej) także wyniki badań 

zaprezentowała podczas konferencji Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie 

prawa, która odbyła w dniach 13-14 listopada w Rzeszowie, gdzie wygłosiła referat Sytuacja 

prawna małoletniej matki w zakresie pieczy zastępczej i przysposobienia. W 2018 dr Paulina 

Wiktorska w ramach projektu opracowała tekst naukowy pt.: „Dziecko w sytuacji przemocy 

w rodzinie”, który będzie rozdziałem w planowanej monografii zbiorowej opracowywanej jako 

efekt realizowanych w ramach grantu prac naukowo-badawczych. Tekst przygotowany został 

na podstawie analizy regulacji prawnych, orzecznictwa i dostępnych statystyk.  

 

1.4. Postępowanie transgraniczne na podstawie Konwencji Haskiej z 1980 r. o cywilnych 
aspektach uprowadzenia dziecka w świetle spraw toczonych przed sądami polskimi 
(UMO-2014/15/B/HS5/03305) 

W Zakładzie Poznańskiego Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka realizowany jest 

również granty indywidualny dr Anny Natalii Schulz. Planowany okres realizacji projektu to 

lipiec 2015 – styczeń 2019, ale złożony został wniosek o przedłużenie okresu realizacji grantu 

do lipca 2019 r. Został on umotywowany koniecznością nadrobienia zaległości powstałych na 

skutek pogorszenia stanu zdrowia oraz zmianami w trybie rozpatrywania Konwencji Haskiej 

dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę w Polsce. 
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W tym roku sprawozdawczym przygotowane zostały cztery seminaria poświęcone 

wstępnym wynikom badań. Trwają prace nad obliczeniami i analizą wyników badań 

empirycznych. Przeprowadzono także konsultację w zakresie metodologii badawczej z dr 

Justyną Kusztal z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz, 

niejako „przy okazji”, krótką kwerendę w bibliotece Wydziału Prawa tegoż uniwersytetu.  

Zagadnienia poświęcone zasadzie dobra dziecka w kontekście stosowania Konwencji 

Haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę zostały 

pokrótce omówione w referacie zatytułowanym „Dobro dziecka w postępowaniach przed 

sądem rodzinnym i opiekuńczym na przykładzie trybu Konwencji Haskiej o cywilnych 

aspektach uprowadzenia dziecka za granicę- zagadnienia wybrane” wygłoszonego podczas 

Ogólnopolskiego seminarium naukowego prawa cywilnego pt. «Zasady prawa rodzinnego», 

w dniu 16 marca 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

Niektóre wyniki badań zostały także przedstawione na wykładzie otwartym zorganizowanym 

przez Koło Naukowe Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu 

Humanistycznego SWPS w Poznaniu  w dniu 23.5.2018. Tytuł wykładu: Konwencja haska 

dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę  z 1980r. – założenia 

i przesłanki stosowania.  

Dokonano tłumaczeń fragmentów literatury niemieckojęzycznej przywiezionych 

z ubiegłorocznej kwerendy do biblioteki Instytutu Max’a Planck’a w Hamburgu.  

Trwają prace nad poszczególnymi fragmentami rozprawy. 

 

1.5. Patentowa ochrona wynalazków dotyczących ciała ludzkiego a prawa podstawowe 
(UMO-2016/23/B/HS5/03484) 

Dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN i dr Tomasz Zimny z Zakładu 

Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej realizują grant, finansowanym 

w ramach programu OPUS. W 2018 roku wykonywane były zadania: 

1) Analiza norm prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących ochrony 

patentowej osiągnięć dotyczących ciała ludzkiego; 

2) Analiza katalogu praw podstawowych w celu zidentyfikowania i ustalenia treści 

praw podstawowych osób, których materiał biologiczny został wykorzystany 

w opatentowanym wynalazku, na realizację, których może mieć wpływ udzielony 

patent. 

W ramach prezentacja wyników dr Tomasz Zimny wygłosił referat, pt.: Fundamental 

rights, indigenous populations, their members and patents na konferencji: 32nd European 
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Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, która odbyła się w dniach 22-25 

sierpnia 2018 r. w Lizbonie, Portugalia. 

 

1.6. Swoboda przepływu usług w modelu gospodarki dzielenia się – wyzwania regulacyjne 
na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (UMO-2017/27/B/HS5/02073) 

Dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN z Zakładu Prawa Europejskiego w 2018 roku 

rozpoczęła realizację nowego projektu finansowanego w konkursie OPUS. Członkiem zespołu 

projektowego jest również mgr Wojciech Lewandowski. 

Badania obejmowały analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej zmierzające do identyfikacji reguł prawnych, które pozwalają ustalić, czy dana 

usługa świadczona w modelu gospodarki dzielenia się w ogóle wchodzi w zakres swobody 

przepływu usług, a w konsekwencji – że podmioty zaangażowane w świadczenie i odbieranie 

usług korzystają z praw, wynikających z prawa UE, w szczególności art. 49 TFUE. Rozpoczęto 

także analizy zmierzające do ustalenia wykładni ogólnych zagadnień swobody przepływu usług 

wynikających z dyrektywy 2000/31/WE i dyrektywy 2006/123/WE.  

 

1.7. Tożsamość narodowa i konstytucyjna państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
(UMO-2014/13/B/HS5/00528) 

W 2018 roku kontynuowane były prace w grancie prowadzonym przez prof. dr hab. 

Andrzeja Wróbla z Zakładu Prawa Europejskiego. Przygotowywane przez zespół projektowy 

były kolejne rozdziały do dwóch monografii, którą wydane zostaną w 2019 roku. 

 

1.8. Reforma prawa wykroczeń (UMO-2016/23/B/HS5/03616) 

Dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN z Zakładu Prawa Karnego od 12 lipca 2017 r. 

realizuje projekt badawczy w ramach konkursu OPUS 12. W 2018 r. zakończono pierwszy etap 

prac, którego efektem będzie książka, pt. Reforma prawa wykroczeń, t. I, wydanie zaplanowano 

w 2019 r. dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN - wykonawca projektu badawczego 

NCN w ramach OPUS 12 „Reforma Prawa Karnego”, lata 2017-2020 – w 2018 r. zrealizowano 

kolejny etap projektu, który zakończył się przygotowaniem trzech rozdziałów do zbiorowej 

książki, pt. Reforma prawa wykroczeń, tom I, wydanie zaplanowano w 2019 r. 

 
1.9 Kryteria oceny wewnętrznej spójności modelu procedury karnej. Analiza 
porównawcza (UMO-2016/21/B/HS5/02061) 
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Dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN z Zakładu Prawna Karnego od marca 2017 

r. kierownik projektu naukowego finansowanego przez NCN w ramach OPUS 11. W 2018 roku 

przygotowano do publikacji artykuł: Effective Control of Arrest and Preliminary Detention in 

Criminal Proceeding, we współpracy z A. Ryan (University of Limerick, Ireland), który pod 

koniec roku zostanie przesłany do czasopisma “European Journal of Crime, Criminal Law and 

Criminal Justice”, opublikowano artykuł Changing evidentiary rules to the detriment of the 

accused? The Ruto and Sang decision of the ICC Appeals Chamber , w: “Polish Yearbook of 

International Law” 2018, przesłano do redakcji artykuł: Pozycja procesowa oskarżonego jako 

osobowego źródła dowodowego w Polsce i Anglii – rozważania prawno-porównawcze, „Studia 

Prawnicze”, wygłoszono referat „Model idealny procesu mieszanego o zwiększonej 

kontradyktoryjności i jego komponenty”, na VIII Zjeździe Katedr Postępowania Karnego, pt. 

„Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów 

rzetelnego procesu”, w dniach 20-22 września 2018 r. w Białymstoku, organizowanym przez 

Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przesłano do 

publikacji tekst tego referatu w celu opublikowania, przesłano tekst do księgi pamiątkowej prof. 

Andrzeja Murzynowskiego: „Zwycięstwo za wszelką cenę” – czyli prokurator i prawda 

materialna: rola prokuratora w prawie porównawczym państw anglosaskich, po przygotowaniu 

planu monografii pod wstępnym tytułem Determinanty modelu rozprawy głównej 

w porównawczym prawie karnym procesowym, sporządzono szkice dwóch dalszych 

rozdziałów (obok przygotowanych w zeszłym roku: Spójność podstawowych celów rozprawy 

głównej, oraz Cele i założenia procesowego prawa karnego porównawczego): Modele 

eliminacji dowodów z postępowania karnego oraz Założenia kierujące czynnościami 

oskarżyciela publicznego. Zakończenie tego projektu przewidywane jest na rok 2020. 

 

1.10 Compliance jako narzędzie zapobiegania korupcji (UMO-2016/21/B/HS5/02051) 

Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN z Zakładu Prawa Karnego jest kierownikiem 

projektu badawczego w ramach programu OPUS 11, realizacja rozpoczęta w styczniu 2017 r., 

w 2018 r. prowadzono prace studyjne, zagraniczne kwerendy biblioteczne (USA, Niemcy), 

opracowano plan monografii podsumowującej badania. Wygłoszono dwa referaty (konferencja 

krajowa, seminarium krajowe), opublikowano trzy publikacje naukowe. 

 

1.11 Zasady konfiskaty korzyści z przestępstwa w prawie karnym francuskim, 
niemieckim oraz angielskim (2018/02/X/HS5/01663) 
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Dr Ariadna H. Ochnio z Zakładu Prawa Karnego realizuje od listopada 2018 r. grant 

finansowany w ramach konkursu MINIATURA 2. W celu realizacji badań wystąpiono do 

Instytutu Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu 

Bryzgowijskim (Niemcy) z propozycją badań i wnioskiem o przeprowadzenie kwerendy 

w okresie 2019 r., wniosek o realizację pobytu badawczego został rozpatrzony pozytywnie 

 

1.12.  Prawo do kultury (UMO-2014/13/B/HS5/01325) 

W roku 2018 zakończony został projekt badawczy finansowany ze środków NCN, 

którego kierownikiem była dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN z Zakładu 

Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich. Wszystkie zakładane cele badawcze projektu 

zostały zrealizowane, a efekty realizacji były upowszechniane w kraju i międzynarodowym 

środowisku naukowym. Najważniejszym osiągnięciem jest opracowanie monograficzne 

poświęcone przedstawieniu koncepcji prawa do kultury jako prawa o charakterze mieszanym 

(z komponentami praw osobistych i ekonomicznych), których standard wypracowywany jest 

zarówno przez zaprezentowane w pracy orzecznictwo jak i prowadzoną przez państwa politykę 

kulturalną. Raport z realizacji projektu załączony jest do sprawozdania – dodać należy, że już 

po zakończeniu projektu, w drugiej połowie 2018 r. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, 

prof. INP PAN opracowała zagadnienie mechanizmów rynkowych i ich dysfunkcji 

w odniesieniu do rynku sztuki współczesnej oraz ich wpływu na treść wolności twórczości 

artystycznej oraz prawa dostępu do kultury artystycznej. 

 

1.13 Sytuacja prawna podmiotów nieuznawanych w prawie międzynarodowym (UMO-
2014/13/B/HS5/01490) 

Projekt, którego kierownikiem był prof. dr hab. Władysław Czapliński z  Zakład Prawa 

Międzynarodowego Publicznego zakończył się w marcu 2018 r. Prof. dr hab. Władysław 

Czapliński i dr Agata Kleczkowska prowadzili prace redakcyjne (redakcja naukowa) nad pracą 

zbiorową pt. Unrecognised Subjects in International Law, która pozostaje w przygotowaniu 

i ma ukazać się jeszcze w tym roku. 

Oprócz tego uczestnicy projektu dokonali korekty autorskiej przygotowanych przez nich 

artykułów naukowych pod kątem językowym i merytorycznym zgodnie z uwagami 

recenzentów, kolejno: P. Saganek, Forms of recognition, Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Hybrid 

Recognition of Monetary and Financial Sovereignty. Or Is It?, A. Kleczkowska, Recognition 

and the Use of Force – How Denial of Statehood Affects International Peace and Security oraz 

S. Zaręba, Responsibility for the acts of unrecognised States and regimes. Artykuły te, obok 
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opracowań autorstwa naukowców spoza INP PAN, będą stanowić rozdziały przygotowywanej 

pracy zbiorowej pod red. W. Czaplińskiego i A. Kleczkowskiej. 

 

1.14. Regulacja elektronicznych systemów dostarczania nikotyny: międzynarodowe, 
europejskie i krajowe wyzwania prawne (UMO-2016/21/B/HS5/02065) 

W ramach realizacji grantu badawczego NCN, którego kierownikiem jest dr hab. 

Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN z Zakładu Zakład Prawa Międzynarodowego 

Publicznego, sfinalizowano prace nad pracą zbiorową analizująca problematykę prawną 

regulacji elektronicznych papierosów na poziomie międzynarodowym, europejskim oraz 

w wybranych jurysdykcjach krajowych. Książka ukaże się w pierwszym półroczu 2019 r. 

w brytyjskim wydawnictwie Edward Elgar Publishing.  

 

1.15 Odpowiedzialność za zbrodnie popełniane przez zbrojnych aktorów niepaństwowych 
– perspektywa krajowa i międzynarodowa (UMO-2016/23/N/HS5/02849) 

W ramach realizacji grantu, dr Agata Kleczkowska z Zakładu Prawa 

Międzynarodowego Publicznego wzięła udział w następujących konferencjach naukowych, 

podczas których wygłosiła referaty: 

1) ogólnopolskich: 

a) 11-12.10.2018 r., Warszawa – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. W jakiej 

Unii Europejskiej Polska – jaka Polska w Unii Europejskiej. instytucjonalizacja 

współpracy międzynarodowej; referat: Polski udział we współpracy sądowej 

w sprawach karnych – przykład walki z terroryzmem; 

b) 9-12.05.2018 r., Wilno (Litwa) – Zjazd Katedr i Zakładów Prawa 

Międzynarodowego – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo 

międzynarodowe – teoria a praktyka; referat: Status zbrojnych aktorów 

niepaństwowych w prawie międzynarodowym – uwagi wstępne; 

2) międzynarodowych: 

a) 17-19.09.2018 r., Kraków – 2nd Jagiellonian Interdisciplinary Security 

Conference Friends, Foes and Familiar Strangers: Reassessing Actorness in Times 

of the Global (Dis)Order; referat: Addressing new threats – UN Security Council 

and armed nonstate actors; 

b) 19-24.08.2018 r., Sydney, Australia – 78th Biennial ILA Conference; referat pt, 

Filling the gap – the new regime of responsibility for armed non-state actors; 



56 
 

c) 20.04.2018 r., Budapeszt, Węgry – International Conference on The Power of 

Public Law in the 21st Century; referat: Bringing armed non-state actors to justice 

– are the available tools sufficient?; 

d) 26-27.03.2018 r., Liverpool, Wielka Brytania – Postgraduate Conference in 

International Law and Human Rights: The Notion of Change in International Law 

and Human Rights; referat: Why armed non-state actors are not bound by human 

rights law – international instruments, opinions of doctrine and questions de lege 

ferenda”. 

W ramach pracy and grantem do tej pory ukazał się jeden artykuł naukowy – Zbrojni 

aktorzy niepaństwowi i prawa człowieka – władza bez odpowiedzialności?, „Polski Rocznik 

Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” 2018, t. 9. Cztery kolejne artykuły przechodzą proces 

recenzji.  

 

1.16. Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych (UMO-
2016/21/B/HS5/02060) 

Kierownikiem grantu jest prof. dr hab. Irena Rzeplińska, a wykonawcami: dr Konrad 

Buczkowski, dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, mgr Monika Szulecka, dr Paulina 

Wiktorska, mgr Justyna Włodarczyk-Madejska, dr Dagmara Woźniakowska-Fajst z Zakładu 

Prawa Karnego. Projekt finansowany w konkursie OPUS prowadzony był zgodnie z planem. 

W 2018 r. zrealizowano następujące działania: 

1) opracowanie literatury z zakresu definiowania pojęcia karier przestępczych 

na potrzeby przygotowania rozdziału monografii dotyczącego kwestii definicyjnych; 

2) upowszechnienie wstępnych wyników przeglądu literatury: referat dr. Konrada 

Buczkowskiego oraz dr Pauliny Wiktorskiej pt.: „Relapsing into Crime versus 

a Notion of Criminal Career in Polish Criminological Studies” prezentowany 

podczas międzynarodowej konferencji naukowej pn. „The18thAnnual Conference  

of the European Society of Criminology” organizowanej w dniach29.08–01.09.2018 

przez European Society of Crimology oraz Uniwersytet w Sarajewie, Bośnia 

i Hercegowina; 

3) uzupełnienie zharmonizowanych w 2017 r. baz danych o dane z Systemu Ewidencji 

Ludności (PESEL); 

4) opracowanie wstępnych rozkładów ze zharmonizowanych baz danych w celu 

identyfikacji przypadków do dalszej analizy ilościowej i jakościowej w ramach 

badania karier kryminalnych; 
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5) identyfikacja akt spraw karnych na podstawie informacji z Krajowego Rejestru 

Karnego w celu uzyskania możliwie aktualnych informacji o sprawcach przestępstw, 

których losy zostały wybrane do dalszej analizy na podstawie wstępnej analizy 

zharmonizowanych danych (kryteria doboru: fakt figurowania w KRK, popełnienie 

co najmniej trzech czynów, co najmniej dwa skazania); 

6) zwrócenie się do właściwych sądów o udostępnienie wybranych akt spraw karnych 

w celu przeprowadzenia analizy aktowej w oparciu o przygotowany kwestionariusz 

(akta spraw w 170 sądach, ok. 600 przypadków wybranych do analizy); 

7) realizacja badania aktowego przy pomocy wyłonionego i przeszkolonego 

wykonawcy (ostatnie działania w ramach badania aktowego będą podejmowane  

w styczniu 2019 r., większość badania została zrealizowana w okresie od kwietnia  

do grudnia 2018 r.); 

8) opracowanie założeń do analizy danych ilościowych z badania aktowego oraz 

założeń do realizacji badania jakościowego (pogłębionych wywiadów 

indywidualnych z osobami skazanymi), które będą prowadzone w 2019 r.  

 

1.17 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako uzasadnienie 
kryminalizacji migracji (UMO-2017/25/B/HS5/02961) 

W grancie grant typu OPUS, którego kierownikiem jest dr hab. Witold Klaus, prof. 

INP PAN z Zakładu Prawa Karnego, a wykonawcą mgr Monika Szulecka w 2018 r. zostały 

zrealizowane następujące działania: 

1) zebranie danych niezbędnych do przygotowania założeń badania aktowego 

dotyczącego skazań z art. 264a k.k., czyli ułatwiania nielegalnego pobytu w Polsce; 

2) zwrócenie się do 60 sądów z prośbą o udostępnienie akt spraw karnych z lat 2004-

2017; 

3) przygotowanie wieloaspektowego narzędzia do analizy akt spraw karnych skazań 

z art. 264a k.k;  

4) realizacja badania aktowego (w okresie od czerwca do grudnia 2018 r. zostało 

przeanalizowanych 236 spraw) przy pomocy wyłonionego i przeszkolonego 

wykonawcy; 

5) opracowanie wstępnych założeń do kodowania danych zgromadzonych w ramach 

badania aktowego; 

6) opracowanie wstępnych założeń do badania jakościowego na temat detencji; 
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7) prezentacja wstępnych wyników badania aktowego oraz ogólnych refleksji  

nt. kryminalizacji migracji podczas konferencji krajowych i międzynarodowych; 

8) opracowanie i publikacja analiz związanych ze zjawiskiem kryminalizacji migracji. 

 

1.18 Wiktymizacja osób bezdomnych w Polsce (2017/01/X/HS5/02035) 

Projekt, którego kierownikiem jest dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN z Zakładu 

Prawa Karnego, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w schemacie 

MINIATURA.W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania: 

1) przeprowadzenie 22 wywiadów pogłębionych z ekspertami, 

2) przeprowadzenie 39 wywiadów z osobami bezdomnymi, 

3) analiza zgromadzonego materiału badawczego.  

Proces badawczy zakończył się w listopadzie 2018 r. W ramach projektu zostały 

wygłoszone dwa referaty na konferencjach międzynarodowych: 

1) wystąpienie pt. “The risk of victimisation of homeless people in Poland” na 

konferencji pt. “18th Annual Conference of the European Society of Criminology: 

Crimes Against Humans and Crimes against Humanity” organizowanej przez 

European Society of Criminology oraz University of Sarajevo, Bośnia 

i Hercegowina, 31.08.2018; 

2) wystąpienie pt. „Double exclusion – the problem of the presence of Romanian Roma 

community in public places in Polish cities” na konferencji pt. “Vulnerability, 

Resilience and Resistance in Diverse Societies” organizowanej przez The Society for 

the Study of Ethnic Relations and International Migration oraz Åbo Akademi 

University, Turku, Finlandia, 15.11.2018. 

W ramach projektu opracowywane są następujące artykuły naukowe: 

1) W. Klaus, Zjawisko przemocy wobec bezdomnych kobiet, w: A. Rzepliński, 

M. Niełaczna, P. Ostaszewski (red.), Zmierzyć i zrozumieć. Tom dla prof. Beaty 

Gruszczyńskiej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar” (w przygotowaniu do druku 

w 2019); 

2) W. Klaus, Double exclusion – the problem of the presence of Romanian Roma 

community in public places in Polish cities (tytuł roboczy). Tekst zostanie złożony 

do recenzji w czasopiśmie “Romani Studies” (czasopismo z listy “A”) w początkach 

2019 roku. 
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1.19 Konstytucyjne prawo intertemporalne (UMO-2014/13/B/HS5/01453) 

Realizacja grantu, którego kierownikiem był dr hab. Piotr Radziewicz z Zakładu Prawa 

Konstytucyjnego i Badań Europejskich, służyła całościowemu i wszechstronnemu 

opracowaniu problematyki prawa intertemporalnego jako zagadnienia z zakresu dogmatyki 

prawa konstytucyjnego. Za zgodą Narodowego Centrum Nauki realizacja projektu została 

w 2018 roku przeniesiona do innej jednostki. 

 

1.20 Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego 
i krajowego w orzecznictwie sądowym (UMO-2017/27/B/HS5/03043) 

Celem projektu badawczego, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Andrzej Wróbel 

z Zakładu Prawa Europejskiego, jest prezentacja i analiza pluralistycznych koncepcji 

badawczych konstytucjonalizmu europejskiego w kontekście aktualnych wyzwań dla relacji 

prawa unijnego i krajowego, występujących w orzecznictwie sądowym (wybranym 

orzecznictwie TS oraz trybunałów konstytucyjnych (sądów najwyższych) państw 

członkowskich UE). Za zgodą Narodowego Centrum Nauki realizacja projektu została w 2018 

roku przeniesiona do innej jednostki. 

 

2. Granty finansowane ze środków zagranicznych 

 

2.1 Controlling Illicit Trade of Tobacco in Era of Fast Change 

Projekt finansowany ze środków Philip Morris International Management S.A., którego 

kierownikiem jest dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, a wykonawcami z INP PAN są dr 

Marina Foltea, dr Konrad Buczkowski, mgr Paweł Dziekański, mgr Aleksandra Kępczyńska. 

W projekcie biorą udział naukowcy z Polski, Niemiec, Włoch, Litwy, Słowacji i  Rumunii. 

W roku 2018 przygotowano formularz badawczy do przeprowadzenia badania 

porównawczego karnomaterialnego i kryminologicznego. Odbyło się spotkanie 

z podwykonawcami międzynarodowymi w celu ustalenia szczegółów realizacji tej części 

badania. w 2018 r. przygotowywano raporty krajowe dotyczące zjawiska przemytu tytoniu. 

Rozpoczęto prace nad przygotowaniem całościowego raportu dotyczącego Polski.  

 

2.2 Roadmap to European effective Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective 
redress to fundamental rights violations 

Pod nieobecność dotychczasowego koordynatora, dr. Mateusza Grochowskiego, w 2018 

r. dr Szymon Zaręba koordynował po stronie INP PAN prace w grancie Komisji Europejskiej. 
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Jest on realizowany przez konsorcjum jednostek badawczych kierowane przez Uniwersytet 

w Trydencie, w którego skład wchodzą: Uniwersytet w Amsterdamie, Uniwersytet de 

Versailles Saint Quentin-en-Yvelines oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.  

Dr Szymon Zaręba uczestniczył w dwóch konferencjach międzynarodowych: Effective 

Protection of Fundamental Rights: a horizontal view in the fields of consumer protection, 

asylum and migration law, data protection we Florencji (Włochy) w dn. 5-6 marca 2018 r. 

i Roadmap to European Effective Justice (Re-Jus): Final Conference w Brukseli (Belgia) w dn. 

1-2 października 2018 r. Były one poświęcone omówieniu zagadnień zawartych w tzw. 

casebookach, które mają stanowić pomoc dla unijnych sędziów, do których jest kierowany 

projekt, we właściwym stosowaniu Karty Praw Podstawowych UE w sprawach dotyczących 

ochrony konsumentów, prawa azylowego i migracyjnego oraz ochrony danych osobowych. 

W 2018 roku odbyły się w Warszawie warsztaty Towards Effective Justice in Consumer 

Protection oraz Protection of Personal Data in the Polish Law and Legal Standards of the EU, 

w którym oprócz przedstawicieli polskiego i zagranicznego środowiska akademickiego wzięła 

udział także grupa polskich sędziów. 

 Obok tego, INP PAN uczestniczył w przygotowaniu materiałów końcowych projektu: 

podręczników dla sędziów i urzędników krajowych (Casebooks) oraz bazy orzeczeń, w których 

sądy państw członkowskich UE angażowały się w dialog z orzecznictwem TSUE i przepisami 

Karty Praw Podstawowych UE. W tym ostatnim zakresie pracownicy Instytutu oraz 

wykonawcy zatrudnieni w ramach projektu przeprowadzili analizę orzecznictwa sądów 

polskich w zakresie prawa migracyjnego oraz ochrony konsumenta i danych osobowych - ze 

szczególnym uwzględnieniem orzeczeń nawiązujących do problematyki praw podstawowych. 

Wybrane sprawy z tej grupy zostały poddane bliżej analizie i opisowi oraz włączone do 

wspólnej bazy orzeczeń, stanowiącej jeden z głównych rezultatów projektu. 

 

2.3 Memory Laws in European and Comparative Perspectives 

W 2018 r. kontynuowano realizację grantu przyznanego przez UE w programie HERA 

Joint Research Programme “Uses of the Past” na projekt. W projekcie funkcję kierownika 

polskiej części projektu pełni dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, ponadto są w nim 

zatrudnione dr Grażyna Baranowska (Post-Doctoral Research Assistant) oraz mgr Anna Wójcik 

(Doctoral Assistant). W ramach realizacji grantu przedstawiono liczne referaty na 

konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz opublikowano liczne artykuły naukowe, 

przede wszystkim w języku angielskim. Ponadto, w październiku 2018 r. zorganizowano 
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w Warszawie II międzynarodową konferencję projektu MELA „Memory Laws in Post-

Transitional Democracies: Case Studies from Post-Communist States”, której efektem będzie 

publikacja pokonferencyjna w postaci tzw. special issue jednego z prestiżowych czasopism 

naukowych.  

 

2.4 The Right to Cultural Heritage: Its Protection and Enforcement through Cooperation 
in the European Union 

Dr Andrzej Jakubowski brał udział w projekcie HEURIGHT14, realizowanym przez 

konsorcjum INP PAN, Instytut Sztuki PAN, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, British 

Institute of International and Comparative Law z Wielkiej Brytanii i Uniwersytet w Trieście we 

Włoszech. Projekt zakończony w dniu 31 maja 2018 r. 

Zorganizowano szereg wydarzeń naukowych, w tym współorganizowane przez INP PAN 

seminarium pt. Cultural Heritage, Cultural Rights and the European Union (13 marca). Pełna 

lista wydarzeń (warsztaty, seminaria, konferencje oraz wykłady dostępna jest na stronie: 

http://heuright.eu/category/events). W tym roku w ramach projektu ukazało się drukiem szereg 

publikacji naukowych, w tym obszerny, bo liczący blisko 400 stron, współredagowany przeze 

dra Andrzeja Jakubowskiego numer „Santander Art and Culture Law Review”, poświęcony 

międzynarodowej praktyce Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego z 2003 r. dostępny pod adresem internetowym 

http://www.ejournals.eu/SAACLR/2017/2-2017. Do druku została złożona również praca 

zbiorowa: A. Jakubowski, K. Hausler, F. Fiorentini (red.), Cultural Heritage, Cultural Rights 

and the European Union – A Critical Inquiry, BRILL Studies in Intercultural Human Rights, 

Boston-Leiden. Planowana data jej publikacji to 29 maja 2019 r.). Projekt został zakończony 

w dniu 31 maja 2018 r. 

 

2.5 Procesy reform sądownictwa europejskiego. Wyzwania z perspektywy Polski 
i Niemiec 

W ramach uzyskanego w 2017 roku grantu nr 2017-17 Polsko-Niemieckiej Fundacji na 

Rzecz Nauki we Frankfurcie nad Odrą, realizowanego we współpracy z prof. Alexandrem 

Thiele z Uniwersytetu w Getyndze, została przygotowana i złożona publikacja zbiorowa 

w języku niemieckim. Zostanie ona opublikowana na początku 2019 r. 
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2.6 Polish migrants deported from the UK 

Projekt badawczy finansowany przez British Academy (umowa nr VF1\101178) 

i realizowany wspólnie z Edge Hill University w Wielkiej Brytanii, którego kierownikiem był 

dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN. W ramach projektu prof. Witold Klaus odbył 

trzymiesięczny staż badawczy (na stanowisku Visiting Fellow) na Edge Hill University 

w Wielkiej Brytanii. W czasie trwania projektu przygotowany został międzynarodowy wniosek 

badawczy do Narodowego Centrum Nauki (schemat Harmonia) pt. „Doświadczenia Polaków 

deportowanych z Wielkiej Brytanii wobec kontaktu z wymiarem sprawiedliwości”. 

W ramach projektu wygłoszone zostały trzy referaty na konferencjach 

międzynarodowych i na seminarium krajowym: 

1) wystąpienie (wspólnie z Agnieszką Martynowicz) pt. “Rejected, removed, forgotten? 

Post-deportation experiences of Polish ex-prisoners removed from the UK”  

na 11th North South Irish Criminology Conference: New Frontiers in Criminology, 

organizowanejprzez University College Dublin, Irlandia, 6.09.2018; 

2) wystąpienie (wspólnie z Agnieszką Martynowicz) pt. „Deportacja jako skutek 

kontaktu z wymiarem sprawiedliwości Polaków w Wielkiej Brytanii” na seminarium 

organizowanym przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Edge Hill 

University oraz Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława 

Batawii, 18.10.2018; 

3) wystąpienie (wspólnie z Agnieszką Martynowicz) pt. “Researching experiences  

of Poles deported from the UK in the context of the criminal justice system 

involvement” na seminarium “Experiences of return migration” organizowanym 

przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Edge Hill University, 

Ormskirk, Wielka Brytania, 26.10.2018.  

Ponadto w ramach projektu jest opracowywany artykuł naukowy pt. „Exclusionary 

(In)Justice. Experiences of Poles deported from the UK in the context of the criminal justice 

system involvement” (tytuł roboczy). Tekst jest przygotowywany wspólnie z dr Agnieszką 

Martynowicz z Edge Hill University. Zostanie złożony w początku 2019 roku do czasopisma 

„Punishment & Society” (czasopismo z listy „A”). 
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V. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 

W 2018 r. Instytut prowadził działalność dydaktyczną w formie studiów doktoranckich 

oraz podyplomowych, tj. Podyplomowych Studiów „Prawa Konkurencji”, Podyplomowych 

Studiów „Prawo Ochrony Konsumentów”; Studium Podyplomowego „Wykonywanie funkcji 

inspektora ochrony danych” i Podyplomowych Studiów Prawa Antykorupcyjnego, a także był 

współorganizatorem kursu letniego Summer Course on International Protection of Human 

Rights. Gender in Law and Practice. Pracownicy naukowi prowadzili również zajęć 

dydaktyczne poza Instytutem Nauk Prawnych PAN. 

 

1. Studia doktoranckie  

 

Kierownikiem studiów doktoranckich była w 2018 roku, na podstawie powołania 

w grudniu 2017 roku, dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN. Sekretarzem 

studiów doktoranckich od 1 lutego 2017 roku była do końca lutego 2018 roku pani Magdalena 

Ostrowska, zaś od 1 marca 2018 roku pani Beata Malczenko.  

W roku sprawozdawczym 2018 przeprowadzono ostatni – zgodnie z wymogami nowego 

Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce – nabór na niestacjonarne studia doktoranckie 

w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Dokumenty złożyły 84 osoby, w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego przyjęto 76 osób, spośród których zawarto umowy o kształcenie w ramach 

studiów doktoranckich z 67 osobami. 

W roku sprawozdawczym w ramach niestacjonarnych studiów doktoranckich seminaria 

prowadzone były przez 42 opiekunów naukowych: profesorów tytularnych i doktorów 

habilitowanych, w tym 20 opiekunów zatrudnionych w INP PAN. W 2018 roku odbywały się 

zajęcia dla doktorantów, w tym wykłady według programu kształcenia przyjętego przez radę 

naukową INP PAN:  

1) Etyka  prawnicza, prowadzący: dr Agnieszka Doczekalska, ALK (w terminach: 

8.01.2018 r., 15.01.2018 r., 22.01.2018 r., łącznie 10 godzin); 

2) Relacja prawa UE do prawa krajowego - stosowanie prawa UE przez sądy krajowe: 

obowiązek wykładni zgodnej, prowadzący: dr Agnieszka Sołtys, INP PAN 

(22.01.2018 r., 2 godziny); 

3) Cykl: Warsztaty pisania prac naukowych: Projekty naukowe – opracowanie 

projektu, przygotowanie wniosku, konkursy NCN, prowadzący: dr hab. Anna 
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Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN, mgr Aleksandra Kępczyńska, INP PAN 

(26.02.2018 r., 4 godziny); 

4) Wykładnia i stosowanie prawa, prowadzący: dr hab. Tomasz Bekrycht, prof. UŁ 

(w terminach: 5.03.2018 r., 19.03.2018 r., 26.03.2018 r., łącznie 10 godzin); 

5) Prawo autorskie w pracach naukowych cz. I, prowadzący: dr hab. Paweł Podrecki, 

prof. INP PAN (w terminach: 9.04.2018 r., 16.04.2018 r., 14.05.2018 r., łącznie 

10 godzin); 

6) Cykl: Warsztaty pisania prac naukowych: Badania aktowe, prowadzący: dr Joanna 

Mierzwińska-Lorencka (4.06.2018 r., 2 godziny); 

Cykl: Warsztaty pisania prac naukowych: Badania empiryczne w prawoznawstwie, 

prowadzący: dr Paulina Wiktorska (4.06.2018 r., 2 godziny); 

7) Cykl: Warsztaty pisania prac naukowych: Publikacja w czasopiśmie naukowym – 

zasady, konstrukcja, wymogi redakcyjne, prowadzący:  dr hab. Wojciech Brzozowski 

prof. UW (18.06.2018 r., 3 godziny); 

8) Ekonomia, prowadzący:  prof. dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska 

(w terminach: 15.10.2018 r., 21.11.2018 r., 26.11.2018 r., łącznie 12 godzin); 

9) Wykładnia i stosowanie prawa, prowadzący:  dr hab. Tomasz Bekrycht, prof. UŁ 

(w terminach: 22.10.2018 r., 5.11.2018 r., 19.11.2018 r., łącznie 10 godzin); 

10) Aktualne zagadnienia prawa UE, prowadzący:  dr hab. Monika Szwarc, prof. INP 

PAN (w terminach: 29.10.2018 r., 10.12.2018 r. oraz kontynuacja wykładu 

7.01.2019 r., łącznie 10 godzin) 

11) Informatyka prawnicza, prowadzący: dr Małgorzata Skórzewska-Amberg 

(w terminach: 19.11.2018 r., 3.12.2018 r., 17.12.2018 r., łącznie 8 godzin) 

12) Prawo własności intelektualnej w pracach naukowych, prowadzący:  dr hab. Paweł 

Podrecki, prof. INP PAN (w terminach: 17.12.2018 r. oraz kontynuacja wykładu 

14.01.2019 r. i 11.02.2019 r., łącznie 10 godzin) 

Dodatkowo, 8 października 2018 r. odbył się wykład inauguracyjny Aksjologia 

administracji publicznej odrodzonego Państwa Polskiego wygłoszony przez dr hab. Zbigniewa 

Cieślaka, prof. UKSW.  

Nowy rok akademicki 2018/2019, zgodnie z przyjętymi w 2017 roku założeniami 

i programem spowodował uruchomienie zajęć wykładowych w dwóch grupach: dla 

doktorantów I roku oraz dla doktorantów II roku, w których biorą udział także słuchacze III 

roku studiów doktoranckich. 
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Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed wdrożeniem nowego  

i systematycznego programu zajęć wykładowych, kształcą się w ramach wykładów z dwóch 

przedmiotów obowiązkowych (wg wyboru doktoranta): Ekonomia – 12 godzin lub Filozofia – 

12 godzin oraz cyklu wykładów monograficznych. W roku akademickim 2018/2019 

zaproponowano doktorantom sześć propozycji wykładów monograficznych, z których 

doktoranci wybrali (w ramach głosowania online) cztery. W semestrze zimowym 2018/2019 

odbył się jeden z nich, tj. Aktualne zagadnienia prawa UE dr hab. Monika Szwarc, prof. INP 

PAN. Pozostałe trzy (Współczesne tendencje rozwoju nauki prawa prywatnego, prowadzący: 

dr Mateusz Grochowski, Wybrane problemy prawa międzynarodowego, prowadzący: prof. dr 

hab. Władysław Czapliński, Komparatystyka prawnicza, prowadzący: dr Agnieszka 

Doczekalska, ALK) zaplanowane zostały na rok 2019.  

W 2018 roku, uchwałą Rady Naukowej INP PAN z dnia 13 kwietnia 2018 r., na 

podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 

r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. 

U. 2017 r. poz. 256) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8, wydanym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy 

z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz.U. 2017, poz.986) 

przyjęto efekty kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Nauk 

Prawnych PAN. Dzięki temu wprowadzono system zaliczenia przedmiotów wykładanych w 

ramach studiów określonych w sylabusach przedstawionych przez wykładowców.  

W roku 2018 uzyskało stopień doktora nauk prawnych 10 słuchaczy studiów 

doktoranckich. Przewody doktorskie wszczęło 15 uczestników. Ogólnie słuchacze studiów 

doktoranckich mają wszczętych 28 przewodów doktorskich, z czego złożono 8 rozpraw, które 

są w procesie dopuszczenia do obrony.   

 

2. Studia podyplomowe 

 
 
2.1 Podyplomowe Studia „Prawa Konkurencji”. 

 

W 2018 r. była realizowana VIII edycja Studiów Kierownikiem Studiów był dr hab. 

Grzegorz Materna, prof. INP PAN. Sekretarzem jest Irena Chodyko. Studia trwają 2 semestry. 
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Zajęcia odbywają się w formie 9 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zgodnie z regulaminem 

warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów „Prawo Konkurencji” 

jest uzyskanie pozytywnej oceny wyniku egzaminu końcowego oraz formalne rozliczenie 

obecności na zajęciach.  

Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli nauki i praktyki, pracowników INP PAN 

z kilku zakładów, pracowników Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych 

uczelni w Polsce, sędziów Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

oraz pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przedstawicieli 

renomowanych kancelarii prawniczych. 

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prawa konkurencji; 

przygotowanie ich do biegłego stosowania tego prawa w praktyce. W programie uwzględniona 

jest zarówno problematyka prawna, jak i ekonomiczna. Zajęcia obejmowały wykłady 

i warsztaty. Przedmiotem zajęć były źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe 

orzecznictwo antymonopolowe: Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Najwyższego i orzecznictwo unijne: Komisji, Trybunału 

Sprawiedliwości oraz Sądu. 

W toku studiów uczestnicy otrzymywali materiały w formie konspektów i prezentacji, 

udostępniane przez stronę: www.inp.pan.pl w zakładce poświęconej Studiom „Informacje 

bieżące" lub wysyłane drogą mailową. 

 

2.2 Podyplomowe Studia „Prawo Ochrony Konsumentów”  

 

W 2018 r. była realizowana I edycja Studiów „Prawo Ochrony Konsumentów”. 

Kierownikiem Studiów był dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN. Sekretarzem była Irena 

Chodyko. Studia objęte zostały patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów oraz Federacji Konsumentów. 

Studia trwały 2 semestry. Zajęcia odbywały się w formie 9 zjazdów sobotnio-

niedzielnych. Zgodnie z regulaminem warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia 

Podyplomowych Studiów „Prawo Ochrony Konsumentów” było uzyskanie pozytywnej oceny 

wyniku egzaminu końcowego oraz formalne rozliczenie obecności na zajęciach.  

Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli nauki i praktyki, pracowników INP PAN 

z kilku zakładów, pracowników Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych 

uczelni w Polsce, sędziów Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Ochrony Konkurencji 
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i Konsumentów, jak też pracowników Federacji Konsumentów i renomowanych kancelarii 

prawniczych. 

Celem studiów było przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prawa ochrony 

konsumentów; przygotowanie ich do biegłego stosowania tego prawa w praktyce. Zajęcia 

obejmowały wykłady i warsztaty. Przedmiotem zajęć były źródła i zasady obowiązującego 

prawa i orzecznictwo konsumenckie. Program umożliwiał słuchaczom uzyskanie wiedzy 

o uregulowaniach służących ochronie praw konsumentów w prawie polskim i w prawie Unii 

Europejskiej, o kompetencjach organów, instytucji i stowarzyszeń odpowiedzialnych za 

ochronę praw konsumentów w Polsce, ich właściwości, kompetencji i znaczenia w zapewnieniu 

zgodności działalności przedsiębiorców z regułami ochrony konsumentów, ochrony 

zbiorowych interesów konsumentów oraz dochodzenia roszczeń przez indywidualnych 

konsumentów. 

W toku studiów uczestnicy otrzymywali materiały w formie konspektów i prezentacji, 

udostępniane przez stronę: www.inp.pan.pl w zakładce poświęconej Studiom „Informacje 

bieżące" lub wysyłane drogą mailową. 

 

2.3 Studium Podyplomowe „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” 

 

W 2018 r. były realizowane dwie edycje Studium (tj. drugi semestr edycji III i pierwszy 

semestr edycji IV). Kierownikiem studiów jest dr Grzegorz Sibiga, sekretarzem od dnia 

27.12.2017 r. był Pan Mateusz Rafał, a od 1.07.2018 r. Pani Irena Chodyko. Studia trwają 

2 semestry. Zajęcia odbywają się w formie 10 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zgodnie 

z regulaminem warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest 

uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie końcowym oraz formalne rozliczenie obecności na 

zajęciach. 

Studia powołano na podstawie uchwały Rady Naukowej INP PAN z 17 kwietnia 2015 r. 

Na podstawie Uchwały nr 87/V/RN/2017 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN 

z dnia 12 lipca 2017 r.  

Studia podyplomowe prowadzone są pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych. 

Trzecia edycja studiów „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji 

i inspektora ochrony danych” rozpoczęła się w październiku 2017 r. Zajęcia trwały dwa 

semestry obejmując 150 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów i skończyły się w czerwcu 

2018 r. 
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W III edycji studiów uczestniczyło 86 słuchaczy, z których wszyscy otrzymali 

świadectwo ukończenia Studium. IV edycję rozpoczęło 85 słuchaczy.  

Głównym celem studiów podyplomowych III edycji było kształcenie osób 

przygotowujących się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie 

obowiązującego od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Rozpoczęta w październiku 2018 r. IV edycja studiów została podzielona na 4 bloki 

tematyczne: Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych, Obowiązki ochrony danych 

osobowych, Inspektor ochrony danych, Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych. 

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, podczas których słuchacze poznają przepisy 

o ochronie danych osobowych, które zaczynają obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r. Oprócz 

tego zajęcia w trzech blokach są prowadzone w formie warsztatów, które pozwalają na nabycie 

praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania nowych obowiązków ochrony danych 

osobowych. 

Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni m.in. z Instytutu Nauk 

Prawnych PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wybitni specjaliści - praktycy, w tym 

radcowie prawni, adwokaci, specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji 

i doświadczeni administratorzy bezpieczeństwa informacji, jak również pracownicy 

Ministerstwa Cyfryzacji zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych oraz 

pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W toku studiów uczestnicy otrzymują materiały w formie konspektów i prezentacji. Są 

one udostępniane poprzez stronę: www.inp.pan.pl w zakładce poświęconej Studiom 

„Informacje bieżące" lub wysyłane drogą mailową. 

 

2.4 Podyplomowe Studia Prawa Antykorupcyjnego 

 

W 2018 roku kontynuowano realizację pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Prawa 

Antykorupcyjnego. Studia utworzono na podstawie uchwały nr 95/V/RN/2017 Rady Naukowej 

Instytutu Nauk Prawnych PAN z dnia 12 maja 2017 r. Studia prowadzone było pod patronatem 

Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kierownikiem Studiów była dr hab. Celina 

Nowak prof. INP PAN.  

Zajęcia odbywały się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, trwały dwa semestry 

obejmując 140 godzin wykładów i warsztatów i skończyły się 24 czerwca 2018 r. Zgodnie 

z regulaminem, warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych było 
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uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie końcowym oraz formalne rozliczenie obecności na 

zajęciach.  

W pierwszej edycji uczestniczyły 22 osoby, z których wszyscy otrzymali świadectwo 

ukończenia Studiów. 

Zajęcia odnoszące się do zagadnień teoretycznych i praktycznych stanowienia 

i stosowania prawa antykorupcyjnego w Polsce i na świecie były prowadzone przez 

przedstawicieli nauki i praktyki, wybitnych specjalistów z zakresu prawa karnego, 

administracyjnego, pracowników INP PAN i innych renomowanych uczelni w Polsce, oraz 

praktyków z Fundacji im. S. Batorego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego.  

Celem studiów było kształcenie osób odpowiedzialnych za zapobieganie i zwalczanie 

zachowań korupcyjnych, zwłaszcza w sektorze publicznym. W toku studiów uczestnicy 

otrzymywali materiały w formie konspektów i prezentacji. 

 

3. Działalność dydaktyczna 

 

 Liczba osób prowadzących, ogółem: 

wyszczególnienie zajęcia ze studentami (wykłady, 

ćwiczenia seminaria, itp.) 

wykłady (inne, poza zajęciami ze 

studentami) 

1. w kraju  34 14 

a) w uczelniach wyższych 23 6 

b) w innych instytucjach 11 8 

2. za granicą 2 2 

 

4. Kurs letni 

 
W dniach 27 sierpnia - 5 września 2018 r. odbyła się 27. edycja międzynarodowego kursu 

Summer Course on International Protection of Human Rights. Gender in Law and Practice 

organizowanego przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej 

Akademii Nauk oraz Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Celem kursu było 

przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat uniwersalnego i europejskiego systemu ochrony 

praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień problematyki gender. 

Wśród wykładowców znaleźli się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, 

członkini Parlamentu Europejskiego dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, profesor Johanna 

Niemi z Uniwersytetu w Turku, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. 
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przeciwdziałania wykluczeniom dr Marta Mazurek, a także pracownicy Instytutu: prof. Roman 

Wieruszewski, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias i mgr 

Anna Hernandez-Połczyńska. W tegorocznej edycji wzięły udział osoby zaangażowane 

w ochronę lub badania praw człowieka pochodzące z Czech, Indii, Pakistanu, Rosji, Włoch 

i Polski.  
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VI. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA I KRAJOWA 

1. Współpraca zagraniczna 

 

1.1 Współpraca międzynarodowa w ramach programów i umów 

 

Współpraca polsko-tajwańska 

W 2017 roku rozpoczęto realizację polsko-tajwańskiego wspólnego projektu badawczego 

pn. „Sytuacja prawna podmiotów nieuznawanych we współczesnym prawie 

międzynarodowym”, który był kontynuowany w 2018 r. Program jest realizowany w ramach 

porozumienia między PAN i tajwańskim Ministerstwem Nauki i Technologii. Polską stronę 

w projekcie reprezentują: prof. dr hab. Władysław Czapliński (koordynator), dr hab. 

Przemysław Saganek, prof. INP PAN, dr Agata Kleczkowska i dr Szymon Zaręba (uczestnicy).  

W 2017 r. polski zespół badawczy uczestniczył seminariach, wykładach i warsztatach 

zorganizowanych przez stronę tajwańską w Tajpej (Republika Chińska, Tajwan). Natomiast 

między 1 grudnia a 6 grudnia 2018 r., wizytę w Polskiej Akademii Nauk złożył zespół tajwański 

w składzie prof. Chun-I Chen (koordynator) oraz dr Pei-Lun Tsai (uczestnik) z National 

Chengchi University w Tajpej. Podczas wizyty, przedstawiciele strony tajwańskiej spotkali się 

z polskim zespołem badawczym i polskimi naukowcami, co dało możliwość omówienia 

dotychczasowych wyników współpracy, badań prowadzonych nad sytuacją prawną podmiotów 

nieuznawanych w prawie międzynarodowym, a zwłaszcza Republiki Chińskiej (Tajwanu) oraz 

możliwości dalszej współpracy. 

 

Współpraca polsko-węgierska 

Dr hab. Ewa Popławska jest kierownikiem projektu badawczego „Current trends in the 

evolution of constitutional law in Poland and Hungary”, realizowanego w ramach współpracy 

między INP PAN a Instytutem Prawa Węgierskiej Akademii Nauk w latach 2017-2019. 

Współkierownikiem ze strony węgierskiej jest prof. Ivan Halasz. 

 

Współpraca polsko-wietnamska 

W dniach 18-25 sierpnia 2018 r. w ramach współpracy między Polską Akademią Nauk 

a Wietnamską Akademią Nauk Społecznych gościli w Warszawie dwaj pracownicy naukowi 

wietnamskiej Akademii: prof. Nguyen Duc Minh oraz mgr Nguyen Tien Duc. Realizowali oni 

równolegle dwa projekty naukowe, poświęcone rządom prawa oraz procesowi legislacyjnemu. 
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Ich pobyt został zorganizowany pod merytoryczną opieką ze strony Instytutu Nauk Prawnych 

Polskiej Akademii Nauk (Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich): prof. Anny 

Młynarskiej-Sobaczewskiej oraz mgr Piotra Polaka, przy pomocy mgr Joanny Floreckiej 

(Zakład Prawa Europejskiego). 

 W trakcie wizyty studyjnej wietnamscy partnerzy odbyli szereg spotkań i seminariów. 

Odwiedzili między innymi: Senat RP, Naczelny Sąd Administracyjny (spotkanie 

z Wiceprezesem NSA – prezesem Izby Ogólnoadministracyjnej dr hab. Jackiem Chlebnym), 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Rządowe Centrum Legislacji. Uczestniczyli również w seminarium przeprowadzonym przez 

pracowników INP PAN. Zagranicznym naukowcom został również naświetlony kontekst 

historyczno-ustrojowy Polski. Wzięli też udział w różnych wydarzeniach kulturalnych (np. 

koncert chopinowski w Łazienkach Królewskich) i zwiedzili Muzeum Powstania 

Warszawskiego. 

 

1.2 Zagraniczne instytucje naukowe, z którymi INP PAN współpracuje bezumownie 

 

1) Kompetenzzentrum für Menschenrechte (MRZ) Universität Zürich, Szwajcaria; 

2) Institute of Human Rights in ABO/Turku, Finlandia; 

3) Netherlands Institute of Human Rights – Uniwersytet w Utrechcie, Holandia; 

4) European Inter-University Centre for Human Rights & Democratization; 

5) Association of Human Rights Institutes; 

6) Queen Mary University of London, Wielka Brytania; 

7) Alma Mater Studiorum University of Bologna, Włochy; 

8) University of Amsterdam, Holandia; 

9) CEDR (Europejski Komitet Prawa Rolnego, European Council for Rural Law, 

Comite' Europeen de Droit Rural); 

10) Instytut Państwa i Prawa Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych (VASS), 

Witnam; 

11) Europa Institut, Universität Zürich, Szwajcaria; 

12) Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy; 

13) Juristische Fakultät, Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), Niemcy; 

14) Warwick School of Law, University of Warwick, Wielka Brytania; 

15) Institut du Droit de la Paix et du Développement, Université de Nice-Sophia 

Antipolis, Francja; 
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16) Postgraduate School of Law, University of Kyoto, Japonia; 

17) School of International Law and Diplomacy, National Taiwan University, Taipei, 

Tajwan; 

18) Institut für Internationale Angelegenheiten, Universität Hamburg, Niemcy; 

19) Szkoła Prawa, Federalny Uniwersytet Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazylia; 

20) Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Mediolan, 

Włochy; 

21) Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Uniwersytet im. Łomonosowa, 

Moskwa, Rosja; 

22) Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell`Interpretazione e della 

Traduzione Università degli Studi di Trieste, Triest, Włochy; 

23) British Institute of Comparative and International Law, Londyn, Wielka Brytania; 

24) Edge Hill University, Wielka Brytania; 

25) Leiden University, Holandia; 

26) Åbo Akademi University, Finlandia; 

27) National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraina; 

28) European Society of Criminology – w ramach grupy badawczej: Working Group on 

immigration, crime and citizenship; 

29) Uniwersytecie Karola w Pradze, Czechy. 

 

1.3 Konferencje naukowe międzynarodowe 

 

1.3.1 Udział w konferencjach i zjazdach międzynarodowych z wygłoszonymi referatami 

 

Imię i nazwisko 

uczestnika 

Tytuł wykładu lub 

referatu 

Tytuł konferencji  Termin Organizator Kraj 

Mgr Anna 

Wójcik 

Law on pensions of 

former “employees of 

the totalitarian state 

Populism, 

Nationalism, and 

Human Rights 

11.01.2018 Uniwersytet w 

Maastricht 

Holandia 

Mgr Anna 

Wójcik 

Coming to terms with 

Soviet and Communist 

past in Central and 

Eastern Europe – 

memory laws and their 

implications for rule of 

Seminar series 24.01.2018 T.M.C. Asser 

Institute 

Holandia 
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law and human rights 

standards. 

Dr Agata 

Kleczkowska 

Influx of refugees as 

the threat to 

international peace and 

security – the 

international law 

perspective 

SPSA Annual 

Conference 

International 

Migration 

Governance: 

Chances and Limits 

5-6.02.2018 Swiss Political 

Science Association 

Szwajcaria 

Dr Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias 

European Court of 

Human Rights 

Confronted with Anti-

Semitism and Nazi 

Past 

An end to 

antisemitism 

18-

22.02.2018 

Tel Aviv University, 

University of Vienna 

Austria 

Dr hab. Ireneusz 

C. Kamiński, 

prof. INP PAN 

Exhumations and 

Remembrance in 

Contemporary Poland 

Exhumations and 

human rights  

16.03.2018 Spanish National 

Research Council 

Polska 

Dr Andrzej 

Jakubowski 

Institutionalising and 

Integrating Cultural 

Heritage in the EU 

Law and Policy 

Cultural Heritage, 

Cultural Rights and 

the European 

Union 

13.03.2018 Uniwersytet 

Artystyczny w 

Poznaniu, INP PAN 

Polska 

Dr Andrzej 

Jakubowski 

Global Governance of 

Cultural Heritage: the 

Role of the UN 

Security Council 

Crossing Borders in 

Arts & Heritage 

18.03.2018 Maastricht 

University 

Holandia 

Dr hab. Witold 

Klaus, prof INP 

PAN 

Migration and refugee 

crisis: the EU and its 

member states 

between obligation, 

self-interest and 

goodwill 

Security or 

humanitarian 

approach – the 

attitude of the EU 

and member states 

in 'solving' refugee 

crisis 

21.03.2018 Szkoła Główna 

Handlowa w 

Warszawie 

Polska  

Dr Agata 

Kleczkowska 

Why armed non-state 

actors are not bound by 

human rights law – 

international 

instruments, opinions 

of doctrine and 

questions de lege 

ferenda 

Postgraduate 

Conference in 

International Law 

and Human Rights: 

The Notion of 

Change in 

International Law 

and Human Rights 

26-

27.03.2018 

School of Law and 

Social Justice, 

University of 

Liverpool 

Wielka Brytania 
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Dr Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias 

Engineering Citizens 

and Values via 

Memory Laws 

25th International 

Conference of 

Europeaninsts 

28-

30.03.2018 

Council for 

European Studies 

USA 

Mgr Anna 

Wójcik 

Citizenship and 

strengthening national 

identity in post-Soviet 

democracies through 

memory laws 

25. CES 

Conference Europe 

and the World: 

Mobilities, Values 

and Citizenship 

28.03.2018 Council for 

European Studies 

USA 

Dr Grażyna 

Baranowska 

Disappeared and 

Missing Persons: Role 

of Memory Laws 

Legal Governance 

of Historical 

Memory in 

Comparative 

Perspective 

03.04.2018 Uniwersytet 

Kalifornijski w 

Berkeley 

USA 

Dr Agata 

Kleczkowska 

Bringing armed non-

state actors to justice – 

are the available tools 

sufficient? 

The Power of 

Public Law in the 

21st Century 

20.04.2018 The International 

Society of Public 

Law – ICON-S 

Węgry 

Mgr Monika 

Szulecka 

Who benefits? 

Implications of 

Poland’s policy on 

admission of foreign 

temporary workers    

Migration at Work: 

Opportunities, 

Imaginaries & 

Structures of 

Mobility 

20.04.2018 Uniwersytet w 

Antwerpii 

Belgia 

Dr Andrzej 

Jakubowski 

The Impact of Armed 

Conflicts on Defining 

Legal Notions of 

Cultural Heritage 

War, Photo 

Archives and the 

Temporalities of 

Cultural Heritage 

20.04.2018 Photothek of the 

Kunsthistorisches 

Institut in Florenz – 

Max Planck Institut 

Włochy 

Dr Tomasz 

Zimny 

New Plant Breeding 

Techniques, Their 

Marketability and 

Patentability in the 

Context of EU GMO 

Legislation – Recent 

Developments 

New Challenges of 

the IP Law in the 

Biotech Sector 

27.04.2018 Polska Izba 

Rzeczników 

Patentowych, 

Katedra Prawa 

Cywilnego, 

Handlowego i 

Ubezpieczeniowego, 

Wydziału Prawa i 

Administracji, 

Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, 

Uniwersytet 

Balearów w Palma 

Polska 
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de Mallorca, 

Stowarzyszenie 

Prawa Własności 

Intelektualnej i 

Konkurencji 

Dr Andrzej 

Jakubowski 

Heritage Destruction 

as a Collective Harm: 

Challenges and Pitfalls 

of International 

Cultural Justice 

Heritage 

Destruction, 

Human Rights and 

International Law 

01.05.2018 University of Leiden Holandia 

Dr Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias 

Constitutional identity, 

community belonging 

and constitutional 

referenda – the case of 

Poland   

Constitutional 

Identity and Social 

Memories in 

Central and Eastern 

Europe 

3-4.05.2018 CEE Forum of 

Young Legal, 

Political and Social 

Theorists 

Rumunia 

Mgr Monika 

Szulecka 

(Disputable) refugee 

crisis in Poland as a 

target of policy 

towards irregular 

migration                                 

EU at the 

crossroads of 

migration: critical 

reflections on the 

‘refugee crisis’ and 

new migration deal 

7-8.05.2018 Uniwersytet w 

Utrechcie 

Holandia 

Dr Andrzej 

Jakubowski 

Cultural Issues in 

Peacekeeping 

The New 

Peacekeeping 

Operations as a 

Stabilizing Factor 

for the EU 

11.05.2018 Centro Alti Studi per 

la Difesa 

Włochy 

Dr Katarzyna 

Sękowska-

Kozłowska 

The Istanbul 

Convention in Poland: 

Between War against 

“Genderism” and 

Legal Implications 

Violence against 

Women: 

Transformations 

and Challenges 

after the Istanbul 

Convention 

17-

18.05.2018 

Lund University Szwecja 

Dr hab. Karolina 

Wierczyńska, 

prof. INP PAN 

Suwerenność państwa 

a podmiotowość prawa 

narodów w koncepcji 

Ludwika Ehrlicha 

Siła prawa zamiast 

prawa siły. 

Ehrlichowska 

szkoła nauki o 

stosunkach 

międzynarodowych 

oraz prawa 

międzynarodowego  

17-

19.05.2018 

Instytut Stosunków 

Międzynarodowych 

Uniwersytetu 

Warszawskiego, 

Polski Instytut 

Spraw 

Międzynarodowych, 

Wydział Stosunków 

Polska/Ukraina 



77 
 

Międzynarodowych 

Lwowskiego 

Uniwersytetu 

Narodowego im. 

Iwana Franki 

Dr Szymon 

Zaręba 

Suwerenność i 

równość państw 

według Ludwika 

Ehrlicha a pojęcie 

suwerennej równości 

w praktyce ONZ 

Siła prawa zamiast 

prawa siły. 

Ehrlichowska 

szkoła nauki o 

stosunkach 

międzynarodowych 

oraz prawa 

międzynarodowego  

17-

19.05.2018 

Instytut Stosunków 

Międzynarodowych 

Uniwersytetu 

Warszawskiego, 

Polski Instytut 

Spraw 

Międzynarodowych, 

Wydział Stosunków 

Międzynarodowych 

Lwowskiego 

Uniwersytetu 

Narodowego im. 

Iwana Franki 

Polska/Ukraina 

Prof. dr hab. 

Władysław 

Czapliński 

Odpowiedzialność 

międzynarodowa w 

pracach L. Ehrlicha| 

Siła prawa zamiast 

prawa siły. 

Ehrlichowska 

szkoła nauki o 

stosunkach 

międzynarodowych 

oraz prawa 

międzynarodowego  

17-

19.05.2018 

Instytut Stosunków 

Międzynarodowych 

Uniwersytetu 

Warszawskiego, 

Polski Instytut 

Spraw 

Międzynarodowych, 

Wydział Stosunków 

Międzynarodowych 

Lwowskiego 

Uniwersytetu 

Narodowego im. 

Iwana Franki 

Polska/Ukraina 

Dr hab. Celina 

Nowak, prof. 

INP PAN 

Legal transplants as 

tools of harmonisation 

of criminal law in 

Europe 

European Criminal 

Law and Its Impact 

on National Legal 

Orders 

24-

25.05.2018 

European Centre for 

Penological Studies 

named after Prof. G. 

Rejman, Institute of 

Social Prevention 

and Resocialization, 

Warsaw University 

Polska 
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Dr hab. Hanna 

Kuczyńska, 

prof. INP PAN 

Admissibility of 

evidence obtained in 

result of issuing a 

European 

Investigation Order in 

the Polish criminal 

procedure 

European Criminal 

Law And Its Impact 

On National Legal 

Orders 

24-

25.05.2018 

European Centre for 

Penological Studies 

named after Prof. G. 

Rejman, Institute of 

Social Prevention 

and Resocialization, 

Warsaw University 

Polska 

Dr Ariadna H. 

Ochnio 

Problematic scope of 

extended confiscation 

in comparative 

perspective  

European Criminal 

Law and its Impact 

on National Legal 

Orders 

24-

25.05.2018 

European Centre for 

Penological Studies 

named after Prof. G. 

Rejman, Institute of 

Social Prevention 

and Resocialization, 

Warsaw University 

Polska 

Dr Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias 

Weakening Liberal 

Democracy, Limiting 

Free Debate on the 

Past – Poland as a Case 

Study 

Words that Kill 

Conference 

28-

30.05.2018 

George and Irina 

Schaeffer Center for 

the Study of 

Genocide, Human 

Rights and Conflict 

Prevention, 

American University 

in Paris 

Francja 

Mgr Monika 

Szulecka 

Who benefits? The 

role of informal 

brokers in facilitating 

foreigner’s short-term 

work in Poland           

7th Ethnography 

and qualitative 

research 

conference 

5-9.06.2018 Uniwersytet w 

Bergamo 

Włochy 

Dr hab. Ireneusz 

C. Kamiński, 

prof. INP PAN 

Interpretation and 

Implications of the 

European Convention 

of Human Rights and 

the European Court of 

Human Rights Case 

Law on Freedom of 

Expression 

Freedom of 

Expression – legal, 

social and 

professional 

dimensions 

07.06.2018 Komisja Europejska 

i Civil Space  

Cypr  

Mgr Monika 

Szulecka 

(współautorstwo 

referatu z Martą 

Pachocką i 

Legal and political 

response to the 

(unobvious) refugee 

crisis in Poland 

SGEU Conference, 

Contradictions – 

Whither the 

Political, Economic 

and Social 

13-

15.06.2018 

Sciences Po’s Centre 

for European Studies 

and Comparative 

Politics, 

Francja 
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Karoliną 

Sobczak-Szelc) 

Integration of 

Europe? 

Dr hab. Celina 

Nowak, prof. 

INP PAN 

Controlling Illicit 

Trade of Tobacco in 

the Era of Fast Change 

PMI Impact 

Meeting with 

Grantees 

18-

20.06.2018 

PMI Szwajcaria 

Dr Katarzyna 

Kubuj 

Raport Pologne 4e Forum 

International sur la 

Constitution et les 

Institution 

Politiques, „Les 

parties politiques” 

21-

23.06.2018 

Uniwersytet w Lille Francja 

Dr Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias 

Governmental 

Xenophobia Targe ng 

the Internal “Oth- ers” 

in Europe 

Identity, Security, 

Democracy: 

Challenges for 

Public Law 

25-

27.06.2018 

ICON-S Chiny 

Dr Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias 

Holocaust Survivors 

and Their Polish 

Passports – a Saga of 

Refusals 

Identity, Security, 

Democracy: 

Challenges for 

Public Law 

25-

27.06.2018 

ICON-S Chiny 

Dr hab. Witold 

Klaus, prof INP 

PAN  

Security-based 

Migration Laws in 

Europe. 

Crimmigration 

Against »the Others« 

Identity, Security, 

Democracy: 

Challenges for 

Public Law 

25-

27.06.2018 

The University of 

Hong Kong oraz The 

International Society 

of Public Law 

(ICON-S) 

Chiny 

Dr Konrad 

Buczkowski, 

prof. dr hab 

Irena 

Rzeplińska, dr 

Paulina 

Wiktorska 

Crime and Crime 

Control in Poland – 

between 1918 – 2018 

31st Annual 

Seminar of Baltic 

Criminologists 

“The Culture of 

Crime Control in 

the Baltic Region” 

28-

29.06.2018 

Vilnius University Litwa 

Dr Agata 

Kleczkowska 

Prohibition of the use 

of force under 

customary 

international law – is it 

still valid? 

Fourth Annual Max 

Planck Young 

Legal Scholars’ 

Forum 

28-

29.06.2018 

Max Planck Institute 

for Comparative 

Public Law and 

International Law 

Niemcy 

Dr hab. Łukasz 

Gruszczyński, 

prof. INP PAN 

The role of IEL dispute 

settlement bodies in 

reinforcing the 

sovereign rights of 

The SIEL 2018 

Global Conference: 

International 

12-

14.07.2018 

American University 

Washington College 

of Law oraz Society 

USA 
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states: A case study of 

tobacco control 

policies 

Economic Law in 

Unsettling Times 

of International 

Economic Law 

Dr hab. Witold 

Klaus, prof INP 

PAN 

Closing gates to 

refugees in the CEE 

countries – creating 

physical and mental 

barriers against 

refugees and asylum 

seekers 

Whither Refugees? 

Restrictionism, 

Crises and 

Precarity Writ 

Large 

24-

27.07.2018 

International 

Association for the 

Study of Forced 

Migration oraz 

University of 

Macedonia 

Grecja 

Dr Agata 

Kleczkowska 

Filling the gap – the 

new regime of 

responsibility for 

armed non-state actors 

78th Biennial ILA 

Conference 

19-

24.08.2018 

Stowarzyszenie 

Prawa 

Międzynarodowego 

(ILA) 

Australia 

Dr Tomasz 

Zimny 

Fundamental rights, 

indigenous 

populations, their 

members and patents 

32nd European 

Conference on 

Philosophy of 

Medicine and 

Health Care 

22 – 

25.08.2018 

European Society of 

Philosophy of 

Medicine and 

Healthcare 

Portugalia 

Dr Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias 

Political and Legal 

Deployments of 

Memory – The Cases 

of Poland, Ukraine and 

Hungary 

Circulating across 

Europe? 

Transgressive 

Narratives about 

the Past 

28-

29.08.2018 

Harvard University USA 

Dr Konrad 

Buczkowski, dr 

Paulina 

Wiktorska 

Relapsing into Crime 

Versus a Notion of 

Criminal Career in 

Polish Criminological 

Studies 

18th Annual 

Conference of the 

European Society 

of Criminology 

“Crimes Against 

Humans and 

Crimes against 

Humanity” 

29.08-

01.09.2018 

European Society of 

Criminology 

Bośnia i 

Hercegowina 

Dr Paulina 

Wiktorska 

The double system of 

preventing and 

combating domestic 

violence in Polish law 

18th Annual 

Conference of the 

European Society 

of Criminology 

“Crimes Against 

Humans and 

Crimes against 

Humanity” 

29.08-

01.09.2018 

European Society of 

Criminology 

Bośnia i 

Hercegowina 
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Mgr Justyna 

Włodarczyk-

Madejska 

Juveniles in Youth 

Educational Centres 

and Correctional 

Facilities 

18th Annual 

Conference of the 

European Society 

of Criminology 

“Crimes Against 

Humans and 

Crimes against 

Humanity” 

29.08-

01.09.2018 

European Society of 

Criminology 

Bośnia i 

Hercegowina 

Dr Dagmara 

Woźniakowska-

Fajst 

Stalking in Poland - 

Offenders, Victims, 

Reaction 

18th Annual 

Conference of the 

European Society 

of Criminology 

“Crimes Against 

Humans and 

Crimes against 

Humanity” 

29.08-

01.09.2018 

European Society of 

Criminology 

Bośnia i 

Hercegowina 

Mgr Monika 

Szulecka 

Identification of and 

reacting to the 

facilitation of 

unauthorised residence 

in Poland. Selected 

results of study based 

on court cases                                                                           

18th Annual 

Conference of the 

European Society 

of Criminology 

“Crimes Against 

Humans and 

Crimes against 

Humanity” 

29.08-

01.09.2018 

European Society of 

Criminology, 

Uniwersytet w 

Sarajewie 

Bośnia i 

Hercegowina 

Dr hab. Witold 

Klaus,prof INP 

PAN, prof dr 

hab Irena 

Rzeplińska 

Refugees and Asylum 

Seekers in Central 

European Countries: 

Reality, Politics and 

Creation of Fear 

Societies. The Case of 

Poland  

18th Annual 

Conference of the 

European Society 

of Criminology 

“Crimes Against 

Humans and 

Crimes against 

Humanity” 

29.08-

01.09.2018 

European Society of 

Criminology oraz 

University of 

Sarajevo 

Bośnia i 

Hercegowina 

Dr hab. Witold 

Klaus, prof INP 

PAN 

The risk of 

victimisation of 

homeless people in 

Poland 

18th Annual 

Conference of the 

European Society 

of Criminology 

“Crimes Against 

Humans and 

Crimes against 

Humanity” 

29.08-

01.09.2018 

European Society of 

Criminology oraz 

University of 

Sarajevo 

Bośnia i 

Hercegowina 
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Dr Andrzej 

Jakubowski 

Participation, 

Inclusive Societies and 

Cultural Heritage 

Governance in the 

European Union 

4th Biennial 

Conference, 

Association of 

Critical Heritage 

Studies 

03.09.2018 Association of 

Critical Heritage 

Studies, Zhejiang 

University in 

Hangzhou 

Chiny 

Dr hab Witold 

Klaus, prof INP 

PAN (wspólnie 

z Agnieszką 

Martynowicz) 

Rejected, removed, 

forgotten? Post-

deportation 

experiences of Polish 

ex-prisoners removed 

from the UK  

11th North South 

Irish Criminology 

Conference “New 

Frontiers in 

Criminology” 

6-7.09.2018 University College 

Dublin 

Irlandia 

Dr hab. Anna 

Młynarska-

Sobaczewska, 

prof INP PAN 

Constitutional moment 

theory in Polish reality 

- the consent, identity, 

and change of 

constitution (referat 

został zaprezentowany 

przez prowadzącego 

panel w związku z 

nieobecnością 

referentki) 

Law and 

Citizenship Beyond 

the States’ Session: 

Constitutional 

populism or new 

wave of 

constitutionalism. 

Socio-theoretical 

and comparative 

perspectives 

10-

13.09.2018 

RCSL-SDJ Portugalia 

Dr Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias 

Politics of the Past: 

Memory and Heritage 

in International 

Relations. Defending 

Historical Truth, 

Whitewashing 

Difficult Past 

12th Pan-European 

Conference on 

International 

Relations. "A New 

Hope: Back to the 

Future of 

International 

Relations" 

12-

15.09.2018 

European 

International Studies 

Association 

Czechy 

Dr Grażyna 

Baranowska 

Missing and 

disappeared persons & 

memory laws 

Memory Laws. 

Perspectives from 

Hungary and 

Eastern Europe 

17.09.2018 Węgierska 

Akademia Nauk, 

Budapeszt & Asser 

Institute, Haga 

Węgry 

Mgr Anna 

Wójcik 

Protecting State and 

Nation’s Reputation 

through Criminal and 

Civil Law: a Critical 

Appraisal of Polish 

Memory Law of 2018 

Memory Laws 

Workshop. 

Perspectives from 

Hungary and 

Eastern Europe 

17.09.2018 Węgierska 

Akademia Nauk, 

Budapeszt & Asser 

Institute, Haga 

Węgry 
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Dr Agata 

Kleczkowska 

Addressing new 

threats – UN Security 

Council and armed 

nonstate actors 

2nd Jagiellonian 

Interdisciplinary 

Security 

Conference 

“Friends, Foes and 

Familiar Strangers: 

Reassessing 

Actorness in Times 

of the Global 

(Dis)Order” 

17-

19.09.2018 

Wydział Prawa i 

Administracji 

Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

Polska 

Prof. dr hab. 

Alina Jurcewicz 

Prawne aspekty 

międzynarodowego 

handlu produktami 

rolnymi 

XV Światowy 

Kongres Prawa 

Rolnego. 

Współczesne 

wyzwania prawa 

rolnego – między 

globalizacją, 

regionalizacją i 

lokalnością. 

18-

22.09.2018 

Wydział Prawa i 

Administracji, 

Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w 

Poznaniu; UMAU 

(Unione Mondiale 

degli Agraristi 

Universitari, 

Międzynarodowe 

Stowarzyszenie 

Agrarystów 

Uniwersyteckich) 

Polska 

Prof. dr hab. 

Władysław 

Czapliński 

Nationality and the 

Treaty of Versailles 

The Versailles 

Treaty: French and 

German 

Perspectives in 

International Law 

on the Occasion of 

the Centenary 

28-

29.09.2018 

Niemieckie 

Stowarzyszenie 

Prawa 

Międzynarodowego, 

Francuskie 

Stowarzyszenie 

Prawa 

Międzynarodowego 

Francja 

Dr Andrzej 

Jakubowski 

International 

Protection of Cultural 

Heritage in Armed 

Conflict: Revisiting 

the Role of Safe 

Havens 

The 9th CILS 

International 

Conference on 

International Law 

and Culture 

05.10.2018 University of 

Indonesia, 

University of 

Malang 

Indonezja 

Dr hab. Ireneusz 

C. Kamiński, 

prof. INP PAN 

The Katyn case at 

Strasbourg. Is the 

ECtHR actually a court 

of (legal) conscience?  

Memory Laws in 

Post-Transitional 

Democracies: Case 

05.10.2018 Konsorcjum 

realizujące project 

MELA (Memory 

Laws in European 

Polska 
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Studies from Post-

Communist States  

and Comparative 

Perspectives)  

Dr Tomasz 

Zimny 

Patent – a driving force 

or a costly addition to 

portfolio? Analysis of 

non-patent legal 

factors of 

marketability in plant 

biotechnology 

Rethinking Patent 

Law as an Incentive 

to Innovation. 

International Patent 

Conference. 

Konferencja z 

okazji stulecia 

Urzędu 

Patentowego RP 

08-09.10.18 UPRP, INP PAN, 

Society of 

Intellectual Property 

and Competition 

Law, WPiA UAM 

Polska 

Dr hab. Helena 

Żakowska-

Henzler, prof 

INP PAN 

Human enhancement 

and patent law 

Rethinking patent 

law as an incentive 

to innovation 

08-

09.10.2018 

UPRP, INP PAN, 

Society of 

Intellectual Property 

and Competition 

Law, WPiA UAM 

Polska 

Dr hab. Dawid 

Miąsik, prof 

INP PAN  

Intensity of judicial 

review of fines in 

Poland 

Judicial deference 

in competition law 

11.10.2018 CARS WZ UW Polska 

Dr hab. 

Krystyna 

Kowalik-

Bańczyk, prof 

INP PAN 

Intensity of Judicial 

Review of Fines in EU 

Competition Law 

Judicial Deference 

in Competition 

Law 

11.10.2018 Centrum Studiów 

Antymonopolowych 

i Regulacyjnych,  

WZ UW 

Polska 

Dr Katarzyna 

Sękowska-

Kozłowska 

Protection of 

Women’s 

Reproductive and 

Sexual Health – 

Recent Developments 

and Challenges in 

Europe and Beyond 

The Injustice of 

Gender: Women’s 

Rights in a Just 

Society 

14.10.2018 Wydział Prawa i 

Administracji UMK, 

Loyola University 

Chicago, Spring Hill 

University 

Polska 

Dr Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias 

Legal Governance of 

Historical Memory in 

Comparative 

Perspectives 

Legal Governance 

of Historical 

Memory in 

Comparative 

Perspectives 

15.10.2018 European University 

Institute, MELA 

Research 

Consortium 

Włochy 

prof. dr hab. 

Władysław 

Czapliński 

Law as an Instrument 

of Strengthening 

Democracy 

8th Bonn Humboldt 

Award Winners' 

Forum: Between 

Handcraft and 

17-

19.10.2018 

Fundacja Alexandra 

von Humboldta 

Niemcy 
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Confession, 

Empiricism and 

Normativity: Self-

Determination in 

International 

Jurisprudence 

Dr Grażyna 

Baranowska 

Transitional Justice, 

right to truth and 

memory laws: general 

rules and practical 

implications.  

Transitional Justice 

in a Comparative 

Perspective 

17-

19.10.2018 

Willy Brandt Center 

(Wrocław) & 

International 

Research and 

Documentation 

Centre for War 

Crimes Trials 

(ICWC), Phillips-

University, 

Marburg. 

Polska 

Dr hab. 

Krystyna 

Kowalik-

Bańczyk, prof 

INP PAN  

Charter of 

Fundamental Rights in 

the jurisprudence of 

Polish Courts 

The ‘national life’ 

of the EU Charter 

of fundamental 

rights 

23.10.2018 FRA – Fundamental 

Rights Agency,  

Prezydencja 

Austriacka 

Austria 

Dr hab. Witold 

Klaus, prof INP 

PAN (wspólnie 

z Agnieszką 

Martynowicz) 

Researching 

experiences of Poles 

deported from the UK 

in the context of the 

criminal justice system 

involvement 

Experiences of 

return migration 

26.10.2018 Instytut Nauk 

Prawnych Polskiej 

Akademii Nauk, 

Edge Hill University 

Wielka Brytania 

Dr hab. Ireneusz 

C. Kamiński, 

prof. INP PAN 

Human rights versus 

political practice and 

legal dilemmas. The 

EU case 

Human rights: 

where does the law 

end and policy 

begin (and vice 

versa)?  

26.10.2018 Uniwersytet 

Jagielloński i 

Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej  

Polska 

Dr hab. Celina 

Nowak, prof. 

INP PAN 

Combatting illegal 

tobacco trade in the era 

of fast change – penal 

issues   

Combatting illegal 

tobacco trade in the 

era of fast change – 

overview of the 

project 

29-

30.10.2018 

INP PAN  Polska  

Dr hab. Celina 

Nowak, prof. 

INP PAN 

Combatting illegal 

tobacco trade in the era 

The role of criminal 

law in fighting 

29-

30.10.2018 

INP PAN  Polska  
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of fast change – penal 

issues   

illicit trade of 

tobacco products 

Dr hab. Łukasz 

Gruszczyński, 

prof. INP PAN 

The WTO dispute 

settlement in the time 

of Trump: Its demise 

or a new opportunity? 

Multilateralism at 

Peril: The Uneasy 

Triangle of EU, US 

and China 

05-

06.11.2018 

Institute of European 

and American 

Studies, Academia 

Sinica 

Tajwan 

Dr Mateusz 

Błachucki 

Exchange of evidence 

under Polish and EU 

competition law 

15th ICN Merger 

Workshop “Merger 

Review in the 

2020s: Do 

Digitalization and 

Globalization 

Change the 

Analysis? 

06-

08.11.2018 

International 

Competition 

Network (ICN) oraz 

Japan Fair Trade 

Commission (JFTC) 

Japonia 

Dr Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias 

Memory Laws in the 

European Court of 

Human Rights 

The Past in the 

Present: The 

European 

Convention on 

Human Rights, its 

Historical Roots 

and Current 

Challenges 

08-

09.11.2018 

Freie Universitaet 

Berlin 

Niemcy 

Dr Bernard 

Łukańko 

Ochrona danych 

osobowych w 

kancelarii tłumacza 

przysięgłego – analiza 

prawna 

„W dialogu 

języków i kultur”. 

VII 

Międzynarodowa 

Konferencja 

Naukowo-

Dydaktyczna 

15-

16.11.2018 

Lingwistyczna 

Szkoła Wyższa w 

Warszawie 

Polska 

Dr hab. Witold 

Klaus, prof INP 

PAN  

Double exclusion – the 

problem of the 

presence of Romanian 

Roma community in 

public places in Polish 

cities 

Vulnerability, 

Resilience and 

Resistance in 

Diverse Societies 

15-

16.11.2018 

The Society for the 

Study of Ethnic 

Relations and 

International 

Migration 

orazÅboAkademi 

University 

Finlandia 

Mgr Monika 

Szulecka  

Inconsistent control 

practices: The Polish 

experience in the 

B/orders in Motion: 

Current challenges 

and future 

perspectives 

15-

17.11.2018 

European University 

Viadrina 

Niemcy/Polska 
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admission of short-

term workers 

Dr Szymon 

Zaręba 

International 

Recognition as a Tool 

in the Process of Status 

Negotiation 

Empirical & Socio-

legal Methods in 

International Law 

Masterclass 

20.11.2018 Instytut T.M.C. 

Asser, Holenderskie 

Stowarzyszenie 

Socjologii Prawa, 

Królewskie 

Holenderskie 

Stowarzyszenie 

Prawa 

Międzynarodowego 

Holandia 

Dr Andrzej 

Jakubowski 

Safe Havens for 

Endangered Cultural 

Property in Armed 

Conflicts 

Annual Conference 

of „IUS 

COMMUNE” 

Network 

29.11.2018 University of 

Amsterdam 

Holandia 

Dr Andrzej 

Jakubowski 

Cultural Heritage in 

the European Union: A 

Legal Outlook 

Workshop on 

Culture in 

European Foreign 

Policy  

03.12.2018 Institute for Cultural 

Diplomacy, Foreign 

Office of the Federal 

Republic of 

Germany 

Niemcy 

Dr hab. Karolina 

Wierczyńska, 

prof. INP PAN 

Genocide in the 

Jurisdiction of 

International Criminal 

Tribunals. Prospects 

for the Future 

Świadek wieku 

ludobójstwa. Rafał 

Lemkin i 

konwencja z 1948 

03-

05.12.2018 

Instytut Solidarności 

i Męstwa im. W. 

Pileckiego 

Polska 

Dr hab. Hanna 

Kuczyńska, 

prof. INP PAN 

Witness to the Age of 

Genocide. Raphael 

Lemkin and the 

Convention of 1948 

Ściganie zbrodni 

ludobójstwa przed 

Międzynarodowym 

Trybunałem 

Karnym 

03-

05.12.2018 

Pilecki Center  Polska 

Dr Szymon 

Zaręba 

International 

Recognition and Its 

Role in Establishing 

Facts and Their Legal 

Consequences 

Melbourne 

Doctoral Forum on 

Legal Theory 

‘Facts, Law and 

Critique’ 

04-

05.12.2018 

Szkoła Prawa 

Uniwersytetu w 

Melbourne, Instytut 

Prawa 

Międzynarodowego 

i Nauk 

Humanistycznych 

Uniwersytetu w 

Melbourne 

Australia 
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Dr hab. Karolina 

Wierczyńska, 

prof. INP PAN 

International responses 

to Rohingya crisis 

Legal Architecture 

of Humanitarian 

Action 

06-

07.12.2018 

Instytut Stosunków 

Międzynarodowych 

Uniwersytetu 

Warszawskiego i 

Network on 

Humanitarian 

Action 

Polska 

Dr Andrzej 

Jakubowski 

Reparations for 

Cultural Loss in 

International Criminal 

Law 

Conference on 

Genocide: Marking 

70 years of the 

Genocide 

Convention 

07.12.2018 Uniwersytet 

Jagielloński, 

Uniwersytet 

Pedagogiczny w 

Krakowie 

Polska 

Dr Grażyna 

Baranowska 

Enforced 

disappearances & 

Genocide 

Genocide after 

1948: 70 years of 

Genocide 

Convention 

07-

08.12.2018 

The NIOD Institute 

for War, Holocaust, 

and Genocide 

Studies  

 Holandia 

 

1.3.2 Udział w konferencjach i zjazdach międzynarodowych bez wygłaszania referatów 

 

Tytuł konferencji Organizator Kraj Termin Uczestnik/ 

Uczestnicy 

Ideas for a renewed 

European Union: more 

protective, less rigid, still 

cohesive? 

The Warsaw Office of the European 

Council on Foreign Relations oraz 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu 

Warszawskiego   

Polska 10.01.2018 Dr Agnieszka 

Sołtys 

The Crisis of the Rule of 

Law 

Osnabrück Universität Niemcy 05-06.02.2018 Dr hab. 

Ireneusz C. 

Kamiński, 

prof. INP 

PAN 

Applying the European 

Investigation Order 

Academy of European Law oraz 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i 

Prokuratury 

Polska 01-02.03.2018  Dr hab. 

Hanna 

Kuczyńska, 

prof. INP 

PAN 

Effective Protection of 

Fundamental Rights: a 

horizontal view in the 

INP PAN, University of Trento, 

University of Versailles Saint 

Włochy 05-06.03.2018 Dr Szymon 

Zaręba 
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fields of consumer 

protection, asylum and 

migration law, data 

protection 

Quentin-en-Yvelines, University of 

Amsterdam  

Public Seminar: Cultural 

Heritage, Cultural Rights 

& the European Union 

projekt HEURIGHT Polska 13.03.2018 Dr Agata 

Kleczkowska 

6th Global Forum on 

Combating Antisemitism 

Israel Ministry of Foreign Affairs, 

Ministry of Diaspora Affairs 

Izrael 19-21.03.2018 Dr 

Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias 

IMISCOE Spring 

Conference 2018 

Research Network IMISCOE; 

Ośrodek Badań nad Migracjami UW  

Polska 21.03.2018 Mgr Monika 

Szulecka 

The Power of Public Law 

in the 21st Century 

Faculty of Law of Eötvös Loránd 

University oraz International Society 

of Public Law 

Węgry 20.04.2018 Dr hab. 

Łukasz 

Gruszczyński, 

prof. INP 

PAN 

Judicial independence; 

some insights and 

perspectives 

British Law Centre we współpracy z 

Wydziałem Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

Polska 20.04.2018 Dr Agnieszka 

Sołtys 

The Challenges of World 

Heritage Recovery 

International Conference 

on Reconstruction 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, UNESCO World 

Heritage Centre 

Polska 08.05.2018 Dr Andrzej 

Jakubowski 

European Union and 

Cultural Heritage: Legal 

and Policy Dilemmas 

Università degli Studi di Trieste Włochy 17-18.05.2018 Dr Andrzej 

Jakubowski 

Annual Conference on 

EU Law in the Food 

Sector 2018 

Academy of European Law (ERA) Belgia 17-18.05.2018 Mgr Beata 

Paziewska  

„XIII Convegno Antitrust 

– Antitrust fra diritto 

nazionale e diritto 

dell’Unione Europea”  

Rucellai & Raffaelli Studio Legale, 

Centro di Eccelenza Jean Monnet 

dell’Universita degli Studi di Milano 

Włochy (Treviso) 24-25.05.2018 Dr hab. 

Grzegorz 

Materna, prof 

INP PAN  

Dictionnaire de droit 

compare du droit du 

patrimoine comparé – 

seminaire 

Centre National de Recherche 

Scientifique 

Francja 07.06.2018 Dr Andrzej 

Jakubowski 
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Understanding Public 

Bureaucracy 

National University of Public Service  Węgry 11-12.06.2018 Dr Wojciech 

Drobny 

Annual Meeting and 

Conference: OLAF and 

the EPPO in the new 

institutional setting for 

the protection of the 

financial interests of the 

EU 

Utrecht University  Holandia  14-15.06.2018 Dr hab. 

Celina 

Nowak, prof. 

INP PAN 

International Kick-Off 

Conference: 

Strengthening 

Cooperation, Mutual 

Understanding and the 

Capacity for Self-

Assessment to Promote 

Integrity and Tackle 

Corruption in all Sectors 

across the EU  

Federal Bureau of Anti-Corruption Austria 21-22.06.2018 Dr hab. 

Celina 

Nowak, prof. 

INP PAN 

EU Integrity, 

International Kick-off 

Conference 

The Federal Bureau of Anti-

Corruption (Austrian Federal Ministry 

of the Interior) 

Austria 21-22.06.2018 Dr Wojciech 

Drobny 

78th Biennial Conference 

of the International Law 

Association (ILA) 

International Law Association (ILA) Australia 19-24.08.2018 Dr Andrzej 

Jakubowski 

Re-Imagining 

Community in 

International Legal 

Governance 

ILA Committee on Participation in 

Global Cultural Heritage Governance, 

University of Technology, University 

of New South Wales 

Australia 22.08.2018 Dr Andrzej 

Jakubowski 

AHRI Conference 2018. 

Renewing Rights in 

Times of Transition 

Global Justice Academy (GJA), 

University of Edinburgh Law School 

Wielka Brytania 07-08.09.2018 Dr 

Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias , dr 

Katarzyna 

Sękowska-

Kozłowska, 

Mgr Anna 

Hernandez-

Połczyńska 
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XV Światowy Kongres 

Prawa Rolnego 

Współczesne wyzwania 

prawa rolnego – między 

globalizacją, 

regionalizacją i 

lokalnością. 

Wydział Prawa i Administracji, 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, UMAU (Unione Mondiale 

degli Agraristi Universitari, 

Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Agrarystów Uniwersyteckich) 

Polska 18-22.09.2018 Prof. dr hab. . 

Alina 

Jurcewicz 

Surrogate motherhood – 

fundamental and legal 

problems 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Polska 27.09.2018 Dr Anna 

Urbańska-

Łukaszewicz  

Roadmap to European 

Effective Justice (Re-

Jus): Final Conference 

INP PAN, University of Trento, 

University of Versailles Saint 

Quentin-en-Yvelines, University of 

Amsterdam  

Belgia 01-02.10.2018 Dr Szymon 

Zaręba 

Memory Laws in Post-

Transitional 

Democracies. Case 

Studies from Post-

Communist Countries 

INP PAN Polska 05.10.2018 Dr 

Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias, dr 

Grażyna 

Baranowska, 

mgr Anna 

Hernandez-

Połczyńska, 

mgr Anna 

Wójcik 

Chartered Institute of 

Procurement & Supply 

(CIPS) and Common 

Procurement Activities 

Group (CPAG) joint 

event - Acceleratibg 

Public Procurement 

Chartered Institute of Procurement & 

Supply (CIPS) wraz z CPAG - The 

Common Procurement Activities Grou 

United Nations 

Office, Genewa, 

Szwajcaria 

04.10.2018  Mgr Joanna 

Florecka 

Memory Laws in Post-

Transitional 

Democracies: Case 

Studies from Post-

Communist States 

Conference  

INP PAN I MELA Consortium Polska 05.10.2018  Dr hab. H. 

Kuczyńska, 

prof. INP 

PAN 

Europa- und 

Wirtschaftspolitik Polens 

Szkoła Główna Handlowa Polska 11.10.2018 Dr Bernard 

Łukańko 
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und Deutschlands: 

Aktuelle Tendenzen und 

Implikationen für die 

bilateralen 

Wirtschaftsaktivitäten 

Judicial Deference in 

Competition Law 

Centrum Studiów 

Antymonopolowych i Regulacyjnych 

WZ UW 

Polska 11.10.2018 Mgr Artur 

Szmigielski 

Judicial Deference in 

Competition Law 

Centre for Antitrust and Regulatory 

Studies 

Polska 11.10.2018 Dr Agnieszka 

Sołtys 

Current challenges for 

European public 

administration 

Krajowa Szkoła Administracji 

Publicznej 

Polska 24.10.2018 Dr Wojciech 

Drobny 

The Prospects for Social 

Europe 

Common Market Law Review oraz 

Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Polska 26.10.2018 Dr hab. 

Monika 

Szwarc, prof. 

INP PAN 

The Prospects for Social 

Europe 

Common Market Law Review oraz 

Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Polska 26.10.2018 Dr Agnieszka 

Sołtys 

How to do business with 

CPAG Rynek zamówień 

publicznych organizacji 

międzynarodowych 

zrzeszonych w ramach 

Common Procurement 

Activities Group – CPAG 

(Gavi Alliance, IBE-

UNESCO, ILO, IOM, 

ITU, ITC, UNAIDS, 

UNICEF, UNDP, 

UNHCR, UNITAR, 

UNICC, UNOG, 

UNOPS, the Global 

Fund, WHO, WIPO, 

WMO, WTO) 

CPAG - The Common Procurement 

Activities Group  (składający się z 19 

organizacji międzynarodowych 

systemu ONZ i innych) 

Genewa, 

Szwajcaria 

06.11.2018 Mgr Joanna 

Florecka 

Controversial 

Multiculturalism 

International Association of Jewish 

Lawyers and Jurists 

Włochy 07-08.11.2018 Dr 

Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias 
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Trialogues on the Law on 

the Peace and War 

Max Planck Institute for Comparative 

Public Law and International Law 

Niemcy 08-09.11.2018 Dr Agata 

Kleczkowska 

EU Financial Markets: 

East Meets West 

Konferencja współorganizowana 

przez wiodące europejskie think-tanki 

ekonomiczne – Centre for European 

Policy Studies i Bruegel – a także 

European Research Centre for 

Economic and Financial Governance, 

Uniwersytetów w Lejdzie, Delft i 

Rotterdamie, Centrum Europejskiego 

Prawa Zarządzania Gospodarczego na 

Uniwersytecie Wrocławskim oraz 

European Capital Markets Institute  

Polska 16.11.2018 Dr Agnieszka 

Sołtys 

Oxford Handbook on 

Anthropology and Law – 

Expert Meeting 

Max-Planck Society Niemcy 30.11-

02.12.2018 

Dr Andrzej 

Jakubowski 

 

1.4 Wyjazdy pracowników INP PAN na kwerendy biblioteczne 

 

Imię i nazwisko, 

stopień 

Nazwa podmiotu 

goszczącego 

Miejsce  Okres pobytu 

(od – do ) 

Cel wyjazdu 

Dr hab. Łukasz 

Gruszczyński, 

prof. INP PAN 

University of 

Groningen 

Groningen, Holandia 25.02.-

03.03.2018 

kwerenda biblioteczna 

Dr hab. 

Przemysław 

Saganek, prof. 

INP PAN 

Uniwersytet w 

Hamburgu, Wydział 

Prawa 

Hamburg, Niemcy 15-21.03.2018 kwerenda biblioteczna 

połączona z ostateczną 

redakcją tekstu 

przygotowanego w 

ramach projektu 

Sytuacja prawna 

podmiotów 

nieuznawanych w prawie 

międzynarodowym 

Dr hab. Łukasz 

Gruszczyński, 

prof. INP PAN 

European University 

Institute 

Florencja, Włochy 14-18.05.2018 kwerenda biblioteczna 

Dr Tomasz 

Zimny 

Ghent University Ghent, Belgia 01.06.2018 Badania i kwerenda w 

ramach projektu Nowe 

techniki w hodowli roślin 
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z punktu widzenia 

przepisów o GMO i 

prawa patentowego 

Dr Bernard 

Łukańko 

Uniwersytet 

Europejski Viadrina 

Frankfurt nad Odrą, 

Niemcy 

08.2018 kwerenda biblioteczna 

Dr Katarzyna 

Sękowska 

Kozłowska 

Global Justice 

Academy (GJA), 

University of 

Edinburgh Law School 

Wielka Brytania 6-10.09.2018 Udział w konferencji, 

kwerenda, konsultacje 

Mgr Anna 

Hernandez-

Połczyńska 

Global Justice 

Academy (GJA), 

University of 

Edinburgh Law School 

Wielka Brytania 6-10.09.2018 Udział w konferencji, 

kwerenda, konsultacje 

Dr Bernard 

Łukańko 

Bibliotheken im 

Evangelischen 

Zentrum - 

Zentralbibliothek 

EKBO und Bibliothek 

des Berliner 

Missionswerkes 

Berlin, Niemcy 01.09.2018 kwerenda biblioteczna 

Mgr Marcin 

Mleczko 

Institute of Advanced 

Legal Studies 

Londyn, Wielka 

Brytania 

28.09.2018-

20.10.2018 

kwerenda biblioteczna 

Dr hab. Łukasz 

Gruszczyński, 

prof. INP PAN 

Central European 

University 

Budapeszt,Węgry 27.10-

01.11.2018 

kwerenda biblioteczna 

Dr Szymon 

Zaręba 

Biblioteka Pałacu 

Pokoju 

Haga, Holandia 19-22.11.2018 kwerenda biblioteczna 

Dr hab. Celina 

Nowak, INP 

PAN 

Instytut Maxa Plancka 

Międzynarodowego i 

Zagranicznego Prawa 

Karnego 

Freiburg, Niemcy  15-

26.07.2018 

Kwerenda biblioteczna 

w ramach projektu 

„Compliance jako 

narzędzie zapobiegania 

korupcji” 

 

1.5 Wyjazdy pracowników INP PAN w ramach grantów i finansowane z innych środków 

 

Imię i 

nazwisko, 

stopień 

Nazwa podmiotu goszczącego Miejsce  Okres pobytu 

(od – do ) 

Cel wyjazdu 
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Dr hab. Łukasz 

Gruszczyński, 

prof. INP PAN 

University of Groningen Groningen, Holandia 25.02.-

03.03.2018 

kwerenda biblioteczna 

Dr hab. 

Przemysław 

Saganek, prof. 

INP PAN 

Uniwersytet w Hamburgu, 

Wydział Prawa 

Hamburg, Niemcy 15-21.03.2018 kwerenda biblioteczna 

połączona z ostateczną 

redakcją tekstu 

przygotowanego w 

ramach projektu 

Sytuacja prawna 

podmiotów 

nieuznawanych w 

prawie 

międzynarodowym 

Dr hab. Łukasz 

Gruszczyński, 

prof. INP PAN 

European University Institute Florencja, Włochy 14-18.05.2018 kwerenda biblioteczna 

Dr Tomasz 

Zimny 

Ghent University Ghent,Belgia 01.06.2018 Badania i kwerenda w 

ramach projektu Nowe 

techniki w hodowli 

roślin z punktu 

widzenia przepisów o 

GMO i prawa 

patentowego 

Dr Katarzyna 

Kubuj 

Uniwersytet w Lille Lille, Francja 21-23.06.2018 Konferencja naukowa 

„Les parties politiques” 

w ramach 4e Forum 

International sur la 

Constitution et les 

Institution Politiques, 

„Les parties politiques” 

Dr Bernard 

Łukańko 

Uniwersytet Europejski 

Viadrina 

Frankfurt nad Odrą, 

Niemcy 

08.2018 kwerenda biblioteczna 

Dr Tomasz 

Zimny 

FAO, Crop Research Institute Praga, Czechy 28-30.08.2018 FAO expert 

consultation, Review 

and assessment of 

biosafety regulatory 

systems: focus on 

genome editing and 

compatibility with 

relevant international 
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agreements, project 

Project 

GCP/INT/790/CEH 

Mgr Anna 

Hernandez-

Połczyńska 

Global Justice Academy (GJA), 

University of Edinburgh Law 

School 

Wielka Brytania 6-10.09.2018 Udział w konferencji, 

kwerenda, konsultacje 

Dr Katarzyna 

Sękowska 

Kozłowska 

Global Justice Academy (GJA), 

University of Edinburgh Law 

School 

Wielka Brytania 6-10.09.2018 Udział w konferencji, 

kwerenda, konsultacje 

dr Bernard 

Łukańko 

Bibliotheken im Evangelischen 

Zentrum - Zentralbibliothek 

EKBO und Bibliothek des 

Berliner Missionswerkes 

Berlin, Niemcy 01.09.2018 kwerenda biblioteczna 

Dr Grażyna 

Baranowska 

HERA Smolnice, Słowacja 23-26.09.2018 Udział w Early Career 

Researcher Event 

(finansowane przez 

HERA) 

Dr Grażyna 

Baranowska  

HERA Bled, Słowenia 26-27.11.2018 Udział w HERA Board 

meeting, 

reprezentowanie ECR. 

Mgr Marcin 

Mleczko  

Institute of Advanced Legal 

Studies 

Londyn, Wielka 

Brytania  

28.09.2018-

20.10.2018 

kwerenda biblioteczna 

Dr hab. Hanna 

Kuczyńska, 

prof. INP PAN 

Institute of Advanced Legal 

Studies 

Londyn, Wielka 

Brytania  

2-10.11.2018  Zebranie materiałów do 

artykułu: „Zwycięstwo 

za wszelką cenę” – czyli 

prokurator i prawda 

materialna: rola 

prokuratora w prawie 

porównawczym państw 

anglosaskich” oraz 

rozdziału 4 monografii: 

„Założenia kierujące 

czynnościami 

oskarżyciela 

publicznego” 

dr hab. Łukasz 

Gruszczyński, 

prof. INP PAN 

Central European University Budapest, Węgry 27.10-

01.11.2018 

kwerenda biblioteczna 

Dr  Szymon 

Zaręba 

Biblioteka Pałacu Pokoju Haga, Holandia 19-22.11.2018 kwerenda biblioteczna 
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Dr Tomasz 

Zimny 

ParlamentEuropejski/Europabio Bât. AltieroSpinelli, 

Bruksela 

  Innovation in 

agriculture: reflections 

on science, regulatory 

developments, and 

communication, Europa 

Biotech Week 

Dr hab. Celina 

Nowak, prof. 

INP PAN 

Instytut Maxa Plancka 

Międzynarodowego i 

Zagranicznego Prawa Karnego 

Freiburg, Niemcy  27.07-

19.08.2019 

Kwerenda biblioteczna 

w ramach projektu 

„Compliance jako 

narzędzie zapobiegania 

korupcji” 

 

1.6 Członkostwa w międzynarodowych zespołach eksperckich lub stowarzyszeniach 
nabyte w roku 2018 

 

Imię i nazwisko Instytucja powołująca Data 

powołania 

Opis zadań (do 200 znaków) 

Dr Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias 

Board of Governors 

International Association 

of Jewish Lawyers and 

Jurists  

2018 Działalność doradcza i ekspercka 

Dr Katarzyna 

Strąk 

Komisja Europejska  2018 Ocena wniosków przedłożonych w konkursach 

programu Horyzont 2020 

Dr Katarzyna 

Sękowska-

Kozłowska 

Komisja Europejska 2018 Ocena wniosków przedłożonych w konkursach 

programu Rights, Equality and Citizenship 

Programme 2014-2020 

Dr Konrad 

Buczkowski 

Komisja Europejska 2018 Ekspert grupy Komisji Europejskiej ds. potrzeb 

politycznych w zakresie danych dotyczących 

przestępczości – przygotowywanie analiz w 

zakresie danych statystycznych 

 

1.7 Udział w międzynarodowych projektach koordynowanych przez inne jednostki  

 

1) dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – „An End to Antisemitism” Kantor Center, Tel 

Aviv University, Izrael; 

2) dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – ”Law and the Other”, University of Helsinki, 

Finlandia 
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3) dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN – „Implementing & Enforcing EU Criminal 

Law – Theory & Practice”, Uniwersytet Maltański (L’Universita ta’ Malta), Malta; 

4) dr Katarzyna Kubuj – ”Forum International sur la Constitution et les Institutions 

Politiques”, Uniwersytet w Lille, Francja; 

5) dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN – “Democratic Efficacy and the 

Varieties of Populism in Europe”, Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social 

Sciences, Institute for Legal Studies, Węgry; 

6) dr Andrzej Jakubowski – “Global Cultural Heritage Governance”, International Law 

Association (ILA) 

7) mgr Monika Szulecka – “RESPOND – Multilevel Governance of Mass Migration in 

Europe and Beyond”, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, koordynowany przez 

Uniwersytet w Uppsali; 

8) mgr Przemysław Brzuszczak – „Niemcy w myśli i działalności Tadeusza 

Mazowieckiego“, grant Fritz-Stern-Stipendium der Deutschen Nationalstiftung/ 

Stypendium im. Fritza Sterna Niemieckiej Fundacji Narodowej, Die Deutsche 

Nationalstiftung/Niemiecka Fundacja Narodowa; 

 

1.8 Inne formy współpracy międzynarodowej 

 

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego 

Wizyta studyjna dr Pauliny Starski (Max Planck Institute for Comparative Public Law 

and International Law), 6-7 grudnia 2018 r., gospodarz wizyty: dr Agata Kleczkowska. 

 

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego 

1) Dictionnaire de droit compare du droit du patrimoine comparé, Centre National de 

Recherche Scientifique w Paryżu (Francja) - dr Andrzej Jakubowski 

2) Oxford Handbook on Anthropology and Law, Max-Planck Institute for Social 

Anthropology w Halle (Niemcy) - dr Andrzej Jakubowski 

 

Zakład Kryminologii 

W roku akademickim 2018/2019 w przebywa jako wizytująca badaczka dr Kateryna 

Krakhmalova z Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska” z Ukrainy. 

Doktor Krakhmalova specjalizuje się w prawie międzynarodowym, migracjach oraz prawach 
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człowieka i jest ekspertką w zakresie praw i sytuacji osób przemieszczonych wewnętrznie na 

Ukrainie. Podczas swojego pobytu w Polsce dr Krakhmalova będzie zajmowała się badaniem 

przestrzegania praw pracowniczych migrantów z Ukrainy zatrudnionych w naszym kraju. 

Pobyt dr Kateryny Krakhmalovej jest możliwy dzięki wsparciu Fundacji imienia Krzysztofa 

Skubiszewskiego, organizującej konkursu stypendialny, którego zwyciężczynią została w tym 

roku dr Krakhmalova. 

 
 

2. Współpraca krajowa  

 

2.1 Współpraca krajowa w ramach programów i umów 

 

1. Umowa o utworzeniu Centrum Naukowego pomiędzy Instytutem Nauk Prawnych 

PAN a Wyższą Szkołą Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej zawarta 29 

sierpnia 2013 r. – wykorzystanie posiadanego przez Strony potencjału naukowo-

badawczego w dziedzinie prawa. 

2. Porozumienie o współpracy między Instytutem Nauk Prawnych PAN a Politechniką 

Warszawską zawarte w dniu 24 stycznia 2017 roku w zakresie działań naukowych 

i dydaktycznych 

3. Porozumienie o współpracy zawarte 27 marca 2018 roku w zakresie tłumaczenia na 

język polski orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i ich publikacji 

pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich, INP PAN, Krajową Izbą Radców 

Prawnych, Naczelną Radą Adwokacką, Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy 

sp.k., Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k., CMS 

Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k., Dentons Europe 

Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Domański Zakrzewski Palinka sp.k., Adwokat Michał 

Kibil Kancelaria Adwokacka, Raczkowski Paruch sp.k. 

 

2.2 Informacja dotycząca współpracy krajowej (z jednostkami naukowymi lub innymi 
instytucjami na podstawie zawartych umów lub nieformalnych porozumień) 

 

1. Akademia Dyplomatyczna w Warszawie; 

2. Akademia Jana Długosza w Częstochowie; 

3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; 
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4. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie; 

5. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie; 

6. Okręgowa Izba Radców Prawnych; 

7. Politechnika Warszawska; 

8. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; 

9. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; 

10. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, filia w Wyszkowie; 

11. Uczelnia Łazarskiego; 

12. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej; 

13. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

14. Uniwersytet Gdański; 

15. Uniwersytet Jagielloński; 

16. Uniwersytet Warszawski; 

17. Wyższa Szkoła Bankowa; 

18. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. 

 

2.3 Wykłady i referaty wygłoszone na konferencjach krajowych 

 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

Tytuł wykładu lub 
referatu 

Tytuł konferencji  Termin Organizator 

Dr Katarzyna 
Sękowska-
Kozłowska 

„Mowa nienawiści a 
przemoc wobec kobiet” 

II ogólnopolski 
okrągły stół 
EUIncSo 
„Społeczeństwo, 
władza, media: 
mowa nienawiści a 
inkluzja społeczna” 

15 stycznia 
2018 r. 

Akademia im. Jakuba z 
Paradyża 

Dr Katarzyna 
Sękowska-
Kozłowska 

„Prawne instrumenty 
wyrównywania szans 
kobiet – uwagi 
terminologiczne i 
definicyjne” 

Ogólnopolska 
konferencja 
„Kobiece utopie w 
działaniu. 100 lat 
praw wyborczych 
kobiet” 

21-22 
września 
2018 r. 

Komitet Socjologii 
PAN i Instytut 
Socjologii 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w 
Krakowie 

Dr Aleksandra 
Gliszczyńska-
Grabias 

Między Genewą a 
Strasburgiem. Uwagi o 
recepcji standardu 
uniwersalnego przez 
standard Europejski w 
obszarze przeciwdziałania 
dyskryminacji rasowej 

XI warszawsko-
toruńskie kolokwium 
praw człowieka i 
prawa 
humanitarnego 

29-30 
listopada 
2018 r. 

MSZ, WPiA UMK 

„25-lecie wejścia w 
życie Europejskiej 
Konwencji Praw 
Człowieka w Polsce” 
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Dr Aleksandra 
Gliszczyńska-
Grabias 

Nowelizacja ustawy o 
IPN (dyskusja w panelu) 

II Kongres Praw 
Obywatelskich 

14-15 
grudnia 
2018 r. 

RPO 

Dr Grażyna 
Baranowska 

“Artykuł 301 tureckiego 
kodeksu karnego w 
praktyce: ściganie pisarzy 
za obrazę narodu 
tureckiego” 

Kalanie Własnego 
Gniazda. Kultura, 
Prawo, 
Społeczeństwo  

25-27 maja 
2018 

Wydział Polonistyki 
UJ Instytut 
Europeistyki UJ 
Centrum Badań 
Holokaustu UJ  

Mgr Anna 
Hernandez-
Połczyńska 

Wpływ uniwersalnych 
standardów ochrony praw 
dziecka na orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka 

XI Warszawsko-
toruńskie kolokwium 
naukowe praw 
człowieka i 
międzynarodowego 
prawa 
humanitarnego 

29-30 
listopada 
2018 r. 

Wydział Prawa i 
Administracji UMK W 
Toruniu 

Mgr Anna 
Hernandez-
Połczyńska 

Prawo do odpowiedniego 
mieszkania w MPPGSiK 
- treść, znaczenie i 
obowiązki państwa 

Współczesne 
problemy ochrony 
praw człowieka 

10 grudnia 
2018 r. 

Koło Naukowe Prawa 
Konstytucyjnego Pro 
Publico Bono, Wydział 
Prawa i Administracji 
UAM w Poznaniu 

Mgr Anna Wójcik Memory laws in Poland: 
Holocaust speech law in 
comparative perspective. 

„Conflicting 
Holocaust 
memories” 

18 czerwca 
2018 

Euroculture Program. 
Katedra Studiów 
Europejskich 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Dr Anna Schulz (Ze 
względu na stan 
zdrowia dr Schulz 
osobiście nie 
uczestniczyła w 
seminarium. 
Wystąpienie zostało 
za zgodą 
organizatorów 
odczytane przez dr 
Małgorzatę 
Łączkowską – 
Porawską) 

Dobro dziecka w 
postępowaniach przed 
sądem rodzinnym i 
opiekuńczym na 
przykładzie trybu 
Konwencji Haskiej o 
cywilnych aspektach 
uprowadzenia dziecka za 
granicę- zagadnienia 
wybrane” 

Ogólnopolskie 
seminarium naukowe 
prawa cywilnego pt. 
«Zasady prawa 
rodzinnego»,  

16 marca 
2018 roku 

Katedra Prawa 
Cywilnego i Zakład 
Prawa Rzymskiego 
Wydział  Prawa i 
Administracji 
Uniwersytetu 
Gdańskiego UG 

Dr Anna Urbańska-
Łukaszewicz 

Prawo i obowiązek 
kontaktów z dzieckiem -
zagadnienia wybrane 

Wychowujmy dzieci 
tak, by nie musiały 
kiedyś leczyć się z 
dzieciństwa, czyli o 
dziecinnie prostych 
dobrach prawnych 
dzieci 

8-9.03.2018 Komitet Ochrony Praw 
Dziecka, Wydział 
Prawa i Administracji 
UMK 

Dr Anna Urbańska-
Łukaszewicz 

Zasada pomocniczości w 
kontekście świadczenia 
wychowawczego i 
obowiązku 
alimentacyjnego 

Ogólnopolskie 
seminarium 
naukowe: Zasady 
prawa rodzinnego 
(spełniające wymogi 
konferencji) 

16.03.2018 
r. 

Wydział Prawa i 
Administracji 
Uniwersytetu 
Gdańskiego 
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Dr Anna Urbańska-
Łukaszewicz 

Odpowiedzialność 
rodziców za zarząd 
majątkiem dziecka 

Ogólnopolska 
konferencja:  
Dziecko i Prawo 

24.04.2018 
r. 

Wydział Administracji 
i Nauk Społecznych 
Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy 

Dr Anna Urbańska-
Łukaszewicz 

Wpływ partycypacji 
dziecka na zarząd jego 
majątkiem 

II Ogólnopolska 
Konferencja 
NaukowaPrawa i 
obowiązki członków 
rodziny – równe 
prawa w życiu 
rodzinnym 

10.05.2018 
r. 

Uniwersytet w Opolu 

Dr Anna Urbańska-
Łukaszewicz 

 Zawarcie małżeństwa 
przez małoletnią matkę  

Ogólnopolskie 
seminarium 
naukowe: Zawarcie 
małżeństwa. 
Zagadnienia 
aktualne, historyczne 
i porównawcze 
(spełniające wymogi 
konferencji) 

06.06.2018 Wydział Prawa i 
Administracji 
Uniwersytetu 
Warmińsko-
Mazurskiego 

Dr Anna Urbańska-
Łukaszewicz 

Sytuacja prawna 
małoletniej matki w 
zakresie pieczy zastępczej 
i przysposobienia 

Piecza zastępcza i 
przysposobienie w 
polskim systemie 
prawa 

13-
14.11.2018 

Uniwersytet 
rzeszowski 

Mgr Beata 
Paziewska 

Problematyka ochrony 
zdrowia publicznego na 
tle regulacji prawa Unii 
Europejskiej i 
orzecznictwa TSUE 
dotyczących nowej 
żywności 

Prawo rolne – 
między prawem 
prywatnym a 
publicznym, 
refleksje na tle 
książki prof. 
Stanisława Prutisa 
„Instytucje 
podstawowe prawa 
prywatnego”. 

6 – 7 
grudnia 
2018 r. 

Uniwersytet w 
Białymstoku 

Dr Paweł 
Popardowski 

Instrumenty prawne 
służące ochronie 
konkurencji w sektorze 
rolnym (pespektywa 
krajowa i unijna) 

Prawo rolne – 
między prawem 
prywatnym a 
publicznym, 
refleksje na tle 
książki prof. 
Stanisława Prutisa 
„Instytucje 
podstawowe prawa 
prywatnego”. 

6 – 7 
grudnia 
2018 r. 

Uniwersytet w 
Białymstoku 

Dr Tomasz Zimny Klauzula dobrych 
obyczajów i porządku 
publicznego a zdolność 
patentowa zwierząt 

„Prawo własności 
intelektualnej – 
konkurencja – nowe 
technologie” 

24.04.18 INP PAN, 
Stowarzyszenie Prawa 
Własności 
Intelektualnej i Prawa 
Konkurencji 
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Dr hab. Helena 
Żakowska-Henzler, 
prof. INP PAN 

Licencja przymusowa – 
koło ratunkowe czy 
szkodliwy straszak? 

„Prawo własności 
intelektualnej - 
konkurencja –nowe 
technologie” 

24.04. 2018 INP PAN, 
Stowarzyszenie Prawa 
Własności 
Intelektualnej i Prawa 
Konkurencji 

Dr Wojciech Drobny Teoretyczne i praktyczne 
przesłanki zmian w 
służbie cywilnej 

Polska służba 
cywilna po 1989 r. 

29 czerwca 
2018 r.  

Krajowa Szkoła 
Administracji 
Publicznej, Rada 
Służby Publicznej i 
Warszawskie 
Seminarium Aksjologii 
Administracji 

Dr Grzegorz Sibiga Inspektor ochrony danych 
– przygotowanie do 
wykonywania nowych 
zadań  

Administrator 
bezpieczeństwa 
informacji w nowej 
roli – inspektor 
ochrony danych 

30 stycznia 
2018 

WZ Politechnika 
Warszawska, SABI  

Dr Grzegorz Sibiga, 
Dr Mateusz 
Błachucki 

Przenikanie się 
cywilnoprawnych i 
administracyjnoprawnych 
elementów w nowych 
procedurach 
administracyjnych na 
przykładzie postępowania 
w sprawie ponownego 
wykorzystywanie 
informacji sektora 
publicznego 
przekazywanych na 
wniosek 

Wielopostaciowość 
współczesnej 
administracji 
publicznej 

11-13 maja 
2018 

SEAP, WPiA UO, 
WPEiA UWr 

Dr Grzegorz Sibiga Obowiązki 
administratorów i 
podmiotów 
przetwarzających 
związane z naruszeniami 
ochrony danych 
osobowych  

4. Forum Prawa 
Mediów 
Elektronicznych   

10-11 
kwietnia 
2018 r. 

WPiA UO, WPEiA 
UWr, WPiA USz 

Dr Grzegorz Sibiga Zasada przejrzystości Konferencja - XII 
DZIEŃ OCHRONY 
DANYCH 
OSOBOWYCH 

29 stycznia 
2018 r. 

GIODO 

Dr Mateusz 
Błachucki 

Rozwój i nowe formy 
współpracy 
międzynarodowej 
organów administracji 
publicznej, a 
sprawowanie przez nie 
jurysdykcji 
administracyjnej (na 
przykładzie administracji 
antymonopolowej)  

Zjazd Katedr Prawa i 
Postępowania 
Administracyjnego 
zorganizowanego 
przez WPiA UW nt. 
Prawo 
administracyjne dziś 
i jutro 

25-27 
czerwca 
2018 r. 

WPiA UW 
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Dr hab. Dawid 
Miąsik, prof. INP 
PAN 

Aktualne problemy na 
styku prawa ochrony 
konkurencji i prawa 
własności intelektualnej 

PRAWO 
WŁASNOŚCI 
INTELEKTUALNEJ 
– KONKURENCJA 
– NOWE 
TECHNOLOGIE 

24.04.2018 INP PAN 

Dr Monika 
Domańska  

„Sąd Najwyższy jako sąd 
unijny – wpływ orzeczeń 
TSUE na stosowanie 
prawa” 

Stosowanie prawa 
europejskiego w 
orzecznictwie 
sądowym” Szósta 
konferencja 
asystentów sędziów i 
pracowników służb 
prawnych Sądu 
Najwyższego, 
Naczelnego Sądu 
Administracyjnego i 
Trybunału 
Konstytucyjnego. 

19.03.2018 Naczelny Sąd 
Administracyjny 

Dr Monika 
Domańska  

„W poszukiwaniu 
ochrony przed 
dyskryminacją 
wielokrotną. Analiza 
zagadnienia w świetle 
orzecznictwa ETPC” 

Ogólnopolska 
Konferencja 
Naukowa „Prawo 
międzynarodowe – 
teoria a praktyka” 
połączona ze 
Zjazdem Katedr i 
Zakładów Prawa 
Międzynarodowego 

9-
12.05.2018 

Uniwersytet w 
Białymstoku Wydział 
Prawa, Zakład Prawa 
Międzynarodowego 
orazUniwersytet w 
Białymstoku Wydział 
Ekonomiczno-
Informatyczny w 
Wilnie 

Dr Katarzyna Strąk Wydalanie obywateli UE 
ze względów porządku 
publicznego i 
bezpieczeństwa 
publicznego – analiza 
orzecznictwa TSUE 

Regionalny wymiar 
procesów 
migracyjnych 

20-
21.09.2018 

KBM PAN, KPR 
WEiZ PO, OBM UW, 
DPRiP UM WO 

Dr hab. C. Nowak, 
prof. INP PAN 

Antykorupcyjna polityka 
compliance jako element 
zjawiska pluralizmu 
prawnego 

Seminarium 
naukowe Katedry 
Prawa Karnego ALK 

6.06.2018    Akademia Leona 
Koźmińskiego 

Dr hab. H. 
Kuczyńska, prof. 
INP PAN 

Model idealny procesu 
mieszanego o 
zwiększonej 
kontradyktoryjności i 
jego komponenty 

VIII Zjazd Katedr 
Postępowania 
Karnego pt. 
„Ewolucja polskiego 
wymiaru 
sprawiedliwości w 
latach 2013-2018 w 
świetle standardów 
rzetelnego procesu” 

20-22.09. 
2018 

Katedra Postępowania 
Karnego Wydziału 
Prawa Uniwersytetu w 
Białymstoku  

Dr Joanna 
Mierzwińska-
Lorencka 

Z problematyki reakcji 
karnej na przestępstwa 
przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności 

Racjonalna sankcja 
karna za czyny 
zabronione w 
systemie prawa 

22-23. 11. 
2018 

Wydział Prawa, 
Administracji i 
Ekonomii, Uniwersytet 
Wrocławski 
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Dr Ariadna Ochnio Wykorzystanie biegłych 
w postępowaniu karnym 
w świetle orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka 

Współczesne 
Problemy Wymiaru 
Sprawiedliwości 
VIII, Rola biegłych 
we współczesnych 
postępowaniach 
sądowych 

24-25.05. 
2018 

Wydział Zamiejscowy 
Prawa i Nauk o 
Społeczeństwie KUL w 
Stalowej Woli, Instytut 
Prawa, Administracji i 
Ekonomii 
Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. 
KEN w Krakowie, 
Stalowowolskie Koło 
Naukowe Studentów 
Prawa Viribus Unitis 

Mgr Marcin Mleczko Algorytmiczne ustalanie 
cen – nowa kategoria 
jednostronnych 
porozumień? 

Seminarium pt. 
„Prawo konkurencji i 
aktualne wyzwania 
gospodarki 
cyfrowej” 

12.04.2018 Zakład Prawa 
Konkurencji INP PAN 

Dr Małgorzata 
Krasnodębska-
Tomkiel 

Transgraniczne 
porozumienia w sferze 
gospodarki cyfrowej a 
nowe wyzwania dla 
Europejskiej Sieci 
Konkurencji 

Seminarium pt. 
„Aktualne wyzwania 
gospodarki cyfrowej 
w sferze zwalczania 
porozumień 
ograniczających 
konkurencję” 

12.04.2018r. Zakład Prawa 
Konkurencji INP PAN 

Dr hab. Grzegorz 
Materna, prof. INP 
PAN 

Projekt tzw. dyrektywy 
efektywnościowej – czy 
unijna reforma może 
poprawić egzekwowanie 
reguł konkurencji przez 
Prezesa UOKiK 

konferencja 
ogólnopolska 
„Prawo Własności 
Intelektualnej – 
Konkurencja – Nowe 
Technologie” 

24.04.2018r. INP PAN 

Dr hab. Grzegorz 
Materna, prof. INP 
PAN 

Ograniczenia 
dopuszczalności zmiany 
przez Prezesa UOKiK 
zakresu analizy sprawy 
po wszczęciu właściwego 
postępowania 
administracyjnego – w 
świetle orzecznictwa 
sądowego 

seminarium pt. 
„Wzmacnianie 
pozycji strony czy 
niepotrzebny 
formalizm? 
Stanowisko sądów 
dot. modyfikowania 
zakresu 
postępowania przed 
Prezesem UOKiK”, 

13.06.2018r. Zakład Prawa 
Konkurencji INP PAN 

Mgr Artur 
Szmigielski 

Rynek właściwy i siła 
rynkowa na rynkach 
cyfrowych 
– problematyka 
darmowych usług 
platform internetowych  

Seminarium pt. 
„Monopol i jego 
wykorzystywanie w 
sferze gospodarki 
cyfrowej – jaka rola 
prawa 
antymonopolowego” 

2.10.2018 Zakład Prawa 
Konkurencji INP PAN 

Dr hab. Anna 
Młynarska-
Sobaczewska, prof. 
INP PAN 

Ocena funkcjonowania 
ustawy (OSR – ex post) – 
między legislacją a 
kontrolą 

Seminarium Badaczy 
Prawa 
Konstytucyjnego 

18-
20.04.2018 

WPiA UMCS 

Dr hab. Anna 
Młynarska-

Rozliczalność władz 
publicznych jako 

LX Zjazd Katedr i 
Zakładów Prawa 
Konstytucyjnego 

11-
13.06.2018 

WPAiE UWr 
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Sobaczewska, prof. 
INP PAN 

kategoria prawa 
konstytucyjnego 

Dr hab. Anna 
Młynarska-
Sobaczewska, prof. 
INP PAN 

Dostęp do informacji o 
osobach pełniących 
funkcje publiczne - wciąż 
nieustalone granice 

Jawność życia 
publicznego 

24.10.2018 Akademia Sztuki 
Wojennej 

Dr hab. Ewa 
Popławska, prof. INP 
PAN 

Odnowa demokracji 
według Emmanuela 
Macron. Koncepcja, 
program reform, 
realizacja 

60 lat Konstytucji V 
Republiki 
Francuskiej. Ustrój – 
doktryny – partie 

5 
października 
2018 

Uniwersytet 
Jagielloński, Wydział 
Studiów 
Międzynarodowych i 
Politycznych oraz 
Instytut Nauk 
Politycznych i 
Stosunków 
Międzynarodowych 

Dr hab. Ewa 
Popławska, prof. INP 
PAN 

O konstytucję 
Rzeczypospolitej. 
Wspomnienie o Profesor 
Janinie Zakrzewskiej 

Jubileusze wielkich, 
którzy zostawili po 
sobie>>pomnik 
trwalszy niż ze 
spiżu…<< 

29 listopada 
2018 

Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk 

Dr Katarzyna Kubuj Problematyka kontroli 
konstytucyjności ustaw o 
zmianie konstytucji we 
Francji 

LX Zjazd Katedr i 
Zakładów Prawa 
Konstytucyjnego 
„Skutki naruszeń 
konstytucji” 

11-13 
czerwca 
2018 

Katedra Prawa 
Konstytucyjnego 
Wydział Prawa i 
Ekonomii 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

Mgr Piotr Polak Normatywność jako 
cecha języka prawnego 

IV 
Interdyscyplinarna 
konferencja badań 
nad językiem 
Przekraczanie granic 
w języku 

26 maja 
2018 

Wydział Matematyki, 
Informatyki i 
Mechaniki 
Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Mgr Piotr Polak Prawne aspekty 
transplantacji 

Ogólnopolska 
konferencja 
naukowo-
szkoleniowa Ciało 
ludzkie w badaniach 
naukowych - aspekty 
filozoficzne, prawne 
i społeczne 

19-20 
kwiecień 
2018 r. 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Dr hab. Ireneusz C. 
Kamiński, prof. INP 
PAN 

Ustawa reprywatyzacyjna 
a Europejska Konwencja 
Praw Człowieka  

Projekt ustawy 
reprywatyzacyjnej – 
szanse i zagrożenia  

9 stycznia 
2018 r. 

Okręgowa Rada 
Adwokacka 
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Dr hab. Ireneusz C. 
Kamiński, prof. INP 
PAN 

Europejskie standardy 
dotyczące dostępu, 
gromadzenia i 
archiwizowania dorobku 
audiowizualnego 

Polskie dziedzictwo 
filmowe 

15 lutego 
2018 r. 

Filmoteka Narodowa – 
Instytut 
Audiowizualny, 
Uniwersytet 
Warszawski i 
Uniwersytet SWPS  

Dr hab. Ireneusz C. 
Kamiński, prof. INP 
PAN 

Polityka pamięci/Prawo 
do pamięci  

Sytuacja mniejszości 
ukraińskiej i 
migrantów 
ukraińskich w Polsce  

28 marca 
2018 r. 

Rzecznik Praw 
Obywatelskich  

Dr hab. Ireneusz C. 
Kamiński, prof. INP 
PAN 

Czy stany nadzwyczajne 
uchylają prawa 
człowieka? Spojrzenie ze 
Strasburga  

Prawa człowieka 
wobec wyzwań 
współczesnego 
świata  

5-6 kwietnia 
2018 r. 

Uniwersytet 
Jagielloński  

Dr hab. Ireneusz C. 
Kamiński, prof. INP 
PAN 

Ochrona prawna prawdy 
historycznej w 
orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka  

Zbrodnia Katyńska. 
75 lat walki o 
prawdę 

11 kwietnia 
2018 r. 

Centrum Polsko-
Rosyjskiego Dialogu i 
Porozumienia  

Dr hab. Ireneusz C. 
Kamiński, prof. INP 
PAN 

Prawna ochrona pamięci  Kalanie własnego 
gniazda. Kultura, 
prawo, 
społeczeństwo  

25-27 maja 
2018 r. 

Uniwersytet 
Jagielloński  

Dr hab. Ireneusz C. 
Kamiński, prof. INP 
PAN 

Prawa nieletnich w 
postępowaniach 
prawnych – perspektywa 
ETPCz  

Mój prawnik, moje 
prawa – wymiar 
sprawiedliwości dla 
dzieci  

23 maja 
2018 r. 

Naczelna Rada 
Adwokacka i Helsińska 
Fundacja Praw 
Człowieka  

Dr hab. Ireneusz C. 
Kamiński, prof. INP 
PAN 

Powszechna Deklaracja 
Praw Człowieka ONZ 
jako akt prawny w 
obszarze prawa 
krajowego  

70 lat Powszechnej 
Deklaracji Praw 
Człowieka ONZ 

12 
października 
2018 r. 

Uniwersytet 
Jagielloński i Polska 
Akademia 
Umiejętności  

Dr hab. Ireneusz C. 
Kamiński, prof. INP 
PAN 

Czy istnieje życie poza 
Strasburgiem? 
Alternatywy dla ETPCz i 
„odwołania” od jego 
rozstrzygnięć  

XI Konferencja Praw 
Człowieka. 25-lecie 
wejścia w życie 
Europejskiej 
Konwencji Praw 
Człowieka w Polsce  

29-30 
listopada 
2018 r. 

Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, 
Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
i Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej  

Dr hab. Ireneusz C. 
Kamiński, prof. INP 
PAN 

Europejski Trybunał 
Praw Człowieka w 
czasach kryzysu Europy  

Europejska 
Konwencja Praw 
Człowieka w 
praktyce – 25 lat 
stosowania 
Konwencji w Polsce  

7 grudnia 
2018 r. 

Uniwersytet Łódzki, 
Okręgowa Rada 
Adwokacka w Łodzi  
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Dr hab. Przemysław 
Saganek, prof. INP 
PAN 

Samoocena i ocena z 
zewnątrz polskiego 
prawnika – na 
przykładzie sędziego i 
nauczyciela 
akademickiego 

Wizerunek 
współczesnego 
prawnika w praktyce 
organów wymiaru 
sprawiedliwości 

24-25 maja 
2018 r. 

Wydział Prawa 
Uniwersytetu w 
Białymstoku, 
Stowarzyszenie 
Sędziów Themis, 
Okręgowa Izba 
Radców Prawnych w 
Białymstoku, 
Okręgowa Rada 
Adwokacka w 
Białymstoku 

Dr hab. Przemysław 
Saganek, prof. INP 
PAN 

Wieloaspektowy 
charakter współczesnego 
kryzysu migracyjnego 

Współczesny kryzys 
migracyjny a prawo 
międzynarodowe 

16 listopada 
2018 r. 

INP PAN 

Dr hab. Karolina 
Wierczyńska, prof. 
INP PAN 

Czas w 
międzynarodowym 
prawie karnym 

Zjazd Katedr i 
Zakładów Prawa 
Międzynarodowego 
– Ogólnopolska 
Konferencja 
Naukowa „Prawo 
międzynarodowe – 
teoria a praktyka” 

9-12 maja 
2018 r. 

Wydział Prawa i 
Administracji 
Uniwersytetu w 
Białymstoku 

Dr Andrzej 
Jakubowski 

Konwencja UNESCO z 
1970 roku. Alternatywne 
metody rozwiązywania 
sporów 

Restytucja zabytków 
w Polsce. 
Ograniczenia i 
perspektywy 

25 czerwca 
2018 r. 

Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w 
Poznaniu 

Dr Agata 
Kleczkowska 

Polski udział we 
współpracy sądowej w 
sprawach karnych – 
przykład walki z 
terroryzmem 

W jakiej Unii 
Europejskiej Polska 
– jaka Polska w Unii 
Europejskiej. 
instytucjonalizacja 
współpracy 
międzynarodowej 

11-12 
października 
2018 r. 

Grupa Polska 
Stowarzyszenia Prawa 
Międzynarodowego 

Dr Agata 
Kleczkowska 

Status zbrojnych aktorów 
niepaństwowych w 
prawie 
międzynarodowym – 
uwagi wstępne 

Zjazd Katedr i 
Zakładów Prawa 
Międzynarodowego 
– Ogólnopolska 
Konferencja 
Naukowa „Prawo 
międzynarodowe – 
teoria a praktyka” 

9-12 maja 
2018 r. 

Wydział Prawa i 
Administracji 
Uniwersytetu w 
Białymstoku 
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Dr Agata 
Kleczkowska 

Regulacja użycia siły w 
międzynarodowym 
prawie zwyczajowym 

Seminarium 
Młodych 
Naukowców ILA 

16 kwietnia 
2018 r. 

Grupa Polska 
Stowarzyszenia Prawa 
Międzynarodowego 

Dr Bernard Łukańko Niemieckie rozwiązania 
w zakresie ochrony 
danych osobowych w 
Kościele Ewangelickim w 
Niemczech (EKD 
Datenschutzgesetz 2018) 

Prawo do 
prywatności w 
Kościołach i innych 
związkach 
wyznaniowych: od 
tajemnicy 
duszpasterskiej do 
ochrony danych 
osobowych 

15 marca 
2018 r. 

Chrześcijańska 
Akademia 
Teologiczna, 
Warszawa 

Dr Bernard Łukańko Realizacja uprawnień 
wynikających z prawa 
unijnego - analiza na 
przykładzie orzecznictwa 
Sądu Najwyższego i 
Naczelnego Sądu 
Administracyjnego 
tyczącego rozporządzenia 
(WE) 261/2004 

Stosowanie prawa 
europejskiego w 
orzecznictwie 
sądowym  

19 marca 
2018 r. 

Naczelny Sąd 
Administracyjny, 
Warszawa 

Dr Bernard Łukańko Regulacja instytucji 
„profilowania” ze 
szczególnym 
uwzględnieniem tzw. 
„scoringu” w 
rozporządzeniu 2016/679 
i prawie niemieckim 

Społeczeństwo.NET 
– Jednostki, grupy, 
sieci w przestrzeni 
realnej i wirtualnej 

17 maja 
2018 r. 

Instytut Socjologii 
UKSW 

Dr Bernard Łukańko Konwencja o prawach 
osób niepełnosprawnych 
w orzecznictwie 
Trybunału 
Konstytucyjnego i sądów 

Niepełnosprawność 
jako wyzwanie 
współczesności. 

23.05.2018 
r. 

Instytut Socjologii 
Uniwersytetu 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 

Dr Bernard Łukańko Uchybienie przepisom o 
ochronie danych 
osobowych jako 
naruszenie dobra 
osobistego – analiza na 
przykładzie orzecznictwa 
Sądu Najwyższego 

Naruszenie dobra 
osobistego i 
zadośćuczynienie 

24-25 maja 
2018 r. 

Wydział Prawa i 
Administracji 
Uniwersytetu 
Warmińsko-
Mazurskiego, Olsztyn 

Dr Bernard Łukańko Ochrona sądowa w 
sprawach przetwarzania 
danych osobowych jako 
instrument zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom, 
których dane są 
przetwarzane 

Bezpieczeństwo 
lokalne – 
perspektywa 
społeczna i 
organizacyjna  

14 czerwca 
2018 r. 

Kollegium 
Jagiellońskie, Toruńska 
Szkoła Wyższa, Toruń 
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Dr Bernard Łukańko Ochrona dóbr osobistych 
pacjenta szpitala a 
problem przetwarzania 
danych osobowych – 
analiza na przykładzie 
wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 20 
września 2013 r., II CSK 
1/13 

Nowoczesne 
technologie cyfrowe 
w sektorze ochrony 
zdrowia – wyzwania 
dla bezpieczeństwa 
informacji i danych 
osobowych – I 
Ogólnopolska 
Konferencja 
Naukowa.   

21 czerwca 
2018 r. 

Wydział 
Bezpieczeństwa 
Narodowego Akademii 
Sztuki Wojennej, 
Wojskowy Instytut 
Medyczny w 
Warszawie, Wojskowy 
Instytut Medycyny 
Lotniczej w 
Warszawie, Wojskowy 
Instytut Techniczny 
Uzbrojenia w Zielonce 
oraz Stowarzyszenie 
Ruch Wspólnot 
Obronnych 

Dr Bernard Łukańko Ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych w 
praktyce tłumacza 
(przysięgłego)   

Tłumaczenie 
wczoraj, dziś i jutro 
– VI konferencja z 
cyklu Imago mundi 

28-29 
czerwca 
2018 r. 

Instytut Lingwistyki 
Stosowanej UW, 
Warszawa 

Dr hab. Monika 
Tarska, prof. INP 
PAN 

„Jedność prawa 
cywilnego a regulacja 
prawna spółek 
handlowych” 

„Zasada jedności 
prawa cywilnego a 
spójność regulacji 
prawnohandlowych i 
prawno-rodzinnych” 

19.10.2018 WPiA Uniwersytet 
Szczeciński, INP PAN 

Dr Robert Siwik „Prywatnoprawna metoda 
regulacji Prawa 
zamówień publicznych” 

Ogólnopolska 
Konferencja 
Naukowa „Problemy 
regulacji zamówień 
publicznych” 

16.11.2018 WPiA Uniwersytet 
Zielonogórski 

Dr Daria Danecka Ustawowa koncepcja 
polskiego prawa 
środowiska 

Rola ocen 
oddziaływania na 
środowisko w 
procesie 
inwestycyjnym” 

9-11 maja 
2018 r. 

Katedra Prawa 
Górniczego i Ochrony 
Środowiska Wydziału 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego 

Prof. dr hab. 
Wojciech Radecki 

Regulacje penalne w 
prawie ochrony 
środowiska 

Rola ocen 
oddziaływania na 
środowisko w 
procesie 
inwestycyjnym” 

9-11 maja 
2018 r. 

Katedra Prawa 
Górniczego i Ochrony 
Środowiska Wydziału 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego 
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Dr hab. Adam 
Habuda, prof. INP 
PAN 

Struktura prawna oceny 
oddziaływania na obszar 
Natura 2000 

Rola ocen 
oddziaływania na 
środowisko w 
procesie 
inwestycyjnym” 

9-11 maja 
2018 r. 

Katedra Prawa 
Górniczego i Ochrony 
Środowiska Wydziału 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego 

Dr hab. Jerzy Rotko, 
prof. INP PAN 

Ocena wodnoprawna w 
świetle przepisów ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. – 
Prawo wodne 

Rola ocen 
oddziaływania na 
środowisko w 
procesie 
inwestycyjnym” 

9-11 maja 
2018 r. 

Katedra Prawa 
Górniczego i Ochrony 
Środowiska Wydziału 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego 

Dr Daria Danecka Zadania straży gminnych 
w ochronie środowiska - 
realizm czy fikcja? 

„Samorząd 
terytorialny a 
ochrona 
środowiska”, 

6-8 
września 
2018 r. 

Katedra Prawa 
Ochrony Środowiska 
Wydziału Prawa i 
Administracji 
Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz 
Zakład Prawa Ochrony 
Środowiska Wydziału 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

Dr Daria Danecka Kompetencje 
konserwatora zabytków w 
układzie urbanistycznym 

Zarządzanie zielenią 
miejską 

21-22 maj 
2018 r. 

Dendros 

Dr Daria Danecka  Odpowiedzialność w 
ochronie powietrza – 
uwagi wprowadzające 

Prawne instrumenty 
ochrony powietrza 

20  kwietnia 
2018 r. 

Wydział Prawa i 
Administracji UŚ w 
Katowicach 

Dr Konrad 
Buczkowski 

Naruszenie miru 
domowego w ujęciu 
statystycznym 

X Lubelskie 
Seminarium 
Karnistyczne pt. 
„Naruszenie miru 
domowego” 

10.12.2018 Uniwersytet Marii 
Skłodowskiej-Curie  

Dr hab. Witold 
Klaus, prof. INP 
PAN 

Prawne konteksty 
współczesnych migracji 
(Ameryka i Europa) 

Mother of Exiles: 
amerykańskie 
wzorce polityki 
imigracyjnej a 
wyzwania 
współczesnej 
Europy” 

24.03.2018 Uniwersytet Gdański, 
Klub Stypendystów 
Fundacji 
Kościuszkowskiej i 
Muzeum Emigracji w 
Gdyni 
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Dr hab. Witold 
Klaus, prof. INP 
PAN 

Mechanizmy ochrony 
cudzoziemców przed 
torturami  

Państwo bez tortur? 22.05.2018 Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz 
Biuro Instytucji 
Demokratycznych 
iPraw Człowieka 
Organizacji 
Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie 

Dr hab. Witold 
Klaus, prof. INP 
PAN 

Deportacja jako skutek 
kontaktu z wymiarem 
sprawiedliwości Polaków 
w Wielkiej Brytanii  

Deportacja jako 
skutek kontaktu z 
wymiarem 
sprawiedliwości 
Polaków w Wielkiej 
Brytanii 

18.10.2018 Instytut Nauk 
Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk, Edge 
Hill University oraz 
Polskie Towarzystwo 
Kryminologiczne im. 
prof. Stanisława 
Batawii 

Prof. dr hab. Irena 
Rzeplińska   

Realizacja prawa do 
ochrony 
międzynarodowej we 
współczesnej Polsce i w 
Europie (udział w panelu 
dyskusyjnym) 

Art.56 Konstytucji 
RP. Na gruncie 
Uniwersytetu 

9.01.2018r. Studenckie Koło 
Naukowe im. Pauliny 
Kuczalskiej - 
Reinschmitt 

Mgr Monika 
Szulecka 

Rola procedury 
uproszczonej w 
dopuszczaniu 
cudzoziemców do rynku 
pracy w Polsce 

Cudzoziemcy na 
krajowym rynku 
pracy 

15-
16.03.2018 

Główny Urząd 
Statystyczny, 
Uniwersytet 
Ekonomiczny w 
Poznaniu 

Mgr Monika 
Szulecka  

Kto, komu i w zamian za 
co? Okoliczności 
ułatwiania nielegalnego 
pobytu cudzoziemcom na 
terytorium Polski na 
podstawie analizy 
wybranych orzeczeń 
sądowych dotyczących 
art. 264a k.k. 

II Ogólnopolskim 
Forum Młodych 
Kryminologów pn. 
„Przestępczość XXI 
wieku – szanse i 
wyzwania dla 
kryminologii 

10.05.2018 Uniwersytet w 
Białymstoku 

Mgr Monika 
Szulecka  

„Jeśli zmieniać, to na 
lepsze”. Praca 
krótkoterminowa 
cudzoziemców w Polsce 
w warunkach 
zmieniającego się 
kontekstu prawno-
instytucjonalnego 

VII Ogólnopolska 
Konferencja 
Migracyjna 
Komitetu Badań nad 
Migracjami PAN - 
Regionalny wymiar 
procesów 
migracyjnych 

20-
21.09.2018 

Politechnika Opolska, 
Komitet Badań nad 
Migracjami PAN, 
Ośrodek Badań nad 
Migracjami UW 

Mgr Justyna 
Włodarczyk-
Madejska 

Wychowankowie 
zakładów poprawczych 

Przestępczość XXI 
wieku – szanse i 
wyzwania dla 
kryminologii 

10.05.2018 Uniwersytet w 
Białymstoku 
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Mgr Justyna 
Włodarczyk-
Madejska 
(współautorstwo: dr 
Paweł Ostaszewski, 
dr Marek 
Marczewski, prof. dr 
hab. Andrzej 
Siemaszko),  

poster: Badanie 
sondażowe „Poparcie dla 
zaostrzenia polityki 
karnej” 

Nauka na rzecz 
polskiego 
więziennictwa 

20.11.2018, Wyższa Szkoła 
Kryminologii i 
Penitencjarystyki w 
Warszawie, Przegląd 
Więziennictwa 
Polskiego 

Mgr Justyna 
Włodarczyk-
Madejska 

Zbieranie danych o 
nieletnim w praktyce 
polskich sądów 

Diagnoza w służbie 
wymiaru 
sprawiedliwości 

6-7.12.2018. Instytut Kultury 
Europejskiej UAM w 
Gnieźnie 

Dr Dagmara 
Woźniakowska-Fajst 

Dlaczego mężczyźni 
nękają kobiety? O 
fenomenie płci 
pokrzywdzonych i 
sprawców 

Prawa kobiet. 
Upodmiotowienie i 
równość płci 

26.11.2018 Uniwersytet 
Warszawski, IPSiR 

 

2.4 Udział w krajowych projektach koordynowanych przez inne jednostki 

 

1) dr Wojciech Drobny – opracowanie i wdrożenie koncepcji służby przygotowawczej 

w administracji rządowej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej we współpracy 

z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów; 

2) dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, mgr Anna Hernandez-Połczyńska, dr Anna 

Schulz – „Komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, 

Społecznych i Kulturalnych”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

3) dr Tomasz Zimny – „Innovative processing technology of rapeseed products for 

poultrynutrition”, Instytut Chemii Bioorganicznej, Poznań; 

4) mgr Artur Szmigielski – „Nadużycie pozycji dominującej na rynkach cyfrowych na 

przykładzie darmowych usług oferowanych przez platformy internetowe, Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 

5) mgr Przemysław Brzuszczak – „Modele prawnej regulacji ryzyka w świetle teorii 

refleksyjności”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego;  

6) mgr Przemysław Brzuszczak – „Konstytucja (bez) wartości? Aksjologiczny klucz do 

zrozumienia Konstytucji RP z 1997 r. w teologii moralnej Jana Pawła II i nauce 

społecznej Kościoła”, Centrum Myśli Jana Pawła II; 
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7) mgr Przemysław Brzuszczak – „»W poszukiwaniu wartości podstawowych...«. 

Prawa człowieka w myśli i działalności Tadeusza Mazowieckiego (ruch Znak – 

Solidarność – polityka zagraniczna)” w ramach grantu „Stypendium Kreatywności”, 

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie; 

8) dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – „IMINTEG – w poszukiwaniu modeli 

związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną”, Ośrodek Badań nad 

Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego; 

9) mgr Justyna Włodarczyk-Madejska – 11 projektów badawczych realizowanych 

przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. 

  

2.5 Członkostwa w krajowych zespołach eksperckich lub stowarzyszeniach nabyte w roku 

2018 

 

Imię i nazwisko Instytucja powołująca Data 

powołania 

Opis zadań (do 200 znaków) 

Dr Wojciech 

Drobny 

Minister Obrony 

Narodowej  

2018 Rada Nadzorcza Agencji Mienia Wojskowego 

(zastępca przewodniczącego) - bieżący nadzór nad 

realizacją zadań przez AMW, m.in. w zakresie 

realizacji ustawowych świadczeń pracowniczo-

bytowych wobec osób uprawnionych. 

Dr hab. Monika 

Tarska, prof. INP 

PAN 

Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

2018 Członek Zespołu ds. nowelizacji Kodeksu spółek 

handlowych 

Dr hab. Witold 

Klaus, prof. INP 

PAN 

Ministerstwo Inwestycji i 

Rozwoju 

2018 Członek Grupy roboczej do spraw relacji z 

osobami świadczącymi pracę w ramach Zespołu 

do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej 

Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 

Prof. dr hab. Irena 

Rzeplińska  

Polskie Towarzystwo 

Kryminologiczne im. Prof. 

Stanisława Batawii 

2018 Prezes (od 05.2018) 

Dr Dagmara 

Woźniakowska-

Fajst 

Polskie Towarzystwo 

Kryminologiczne im. Prof. 

Stanisława Batawii  

2018 Sekretarzyni (od 05.2018) 
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VII. WYKAZ EKSPERTYZ I OPINII NAUKOWYCH  

 

Imię i nazwisko autora Nazwa ekspertyzy Nazwa zlecającego / 

zamawiającego  

Dr Wojciech Drobny Opinie z 16 października 2018 r. nt. kursów w 

ramach platformy e - służba przygotowawcza 

(trzy odrębne opinie) 

Krajowa Szkoła Administracji 

Publicznej 

Dr Tomasz Zimny Prawne uwarunkowania obecności GMO w 

produkcji ekologicznej 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 

Roślin, Radzików 

Dr Monika Domańska  „Dopuszczalność zażalenia na postanowienie 

asesora sądowego” 

Sąd Najwyższy 

Dr hab. Celina Nowak, 

prof. INP PAN 

Opinia prawna w sprawie PR Ds 532.2017 Prokuratura Rejonowa, Chojnice 

Dr hab. Celina Nowak, 

prof. INP PAN 

Opinia prawna w sprawie IV K 117/16 Sąd Rejonowy Lublin-Zachód 

Dr hab. Celina Nowak, 

prof. INP PAN 

Opinia prawna w sprawie I C 43/17/IB Sąd Okręgowy w Opolu 

Dr hab. Celina Nowak, 

prof. INP PAN 

Opinia prawna w sprawie PR 3 Ds. 281.2018 Prokuratura Rejonowa, Chojnice 

Dr hab. Celina Nowak, 

prof. INP PAN 

Opinia prawna w sprawie II K 475/17 Sąd Rejonowy, Chojnice 

Dr hab. Celina Nowak, 

prof. INP PAN 

Opinia prawna w sprawie II K 475/17 (druga 

prośba)  

Sąd Rejonowy, Chojnice 

Dr hab. Celina Nowak, 

prof. INP PAN 

Implementing and Enforcing EU Criminal Law 

in Poland – Theory and Practice 

Uniwersytet Maltański 

Dr hab. Ireneusz C. 

Kamiński, prof. INP 

PAN 

Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o 

grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o 

muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary (Dz.U. 2018, poz. 369). Ocena 

w świetle standardów prawnych wynikających z 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Dr hab. Ireneusz C. 

Kamiński, prof. INP 

PAN 

Europejska Konwencja Praw Człowieka a 

projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych 

krzywd wyrządzonych osobom fizycznym 

wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
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ruchomych przez władze komunistyczne po 

1944 r.  

Dr Lena Krysińska-

Wnuk 

Opinia dla Sądu w Gdańsku dotycząca Prawa 

niemieckiego 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe 

Dr Lena Krysińska-

Wnuk 

Opinia dla Sądu w Gdańsku dotycząca Prawa 

niemieckiego  

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe 

Dr Robert Siwik Opinia biegłego w przedmiocie prawidłowości 

realizacji zamówień publicznych na roboty 

budowlane w ramach inwestycji pn. 

„Zagłębiowskie Centrum Onkologii” w 

Dąbrowie Górniczej 

Prokuratura w Katowicach 

Dr Robert Siwik Opinia biegłego w sprawie prawidłowości 

przeprowadzenia przez Wojskowy Ośrodek 

Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem 

postępowań przetargowych dot. sprawy nr 

2/P/SZKOL/17, nr 1/Z/SZKOL/17, nr 

2/Z/SZKOL/2017, nr 18/Z/SZKOL/17 oraz 

sprawy dot. usługi wynajmu pomieszczeń na 

potrzeby kursu SERE 

Oddział Żandarmerii Wojskowej 

Kraków 

Dr Robert Siwik Opinia biegłego w sprawie usiłowania 

doprowadzenia Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Kielcach do niekorzystnego rozporządzenia 

mieniem podczas postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Dostawa 

notebooków z systemem operacyjnym” 

Prokuratura Rejonowa w Staszowie 

Dr Robert Siwik Opinia biegłego w przedmiocie prawidłowości 

realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane w wieloletnim zadaniu 

inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń 

Starostwa” w Starostwie Powiatowym w 

Gliwicach w okresie od 2013 r. do 1 lipca 2016 

r. 

Prokuratura Rejonowa w Gliwice-

Zachód w Gliwicach 

Dr Robert Siwik Opinia prawna – ekspertyza dot. oceny 

prawidłowości przeprowadzenia przez 

zamawiającego (Uniwersytet Opolski) 

dziewięciu odrębnych postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego dotyczących 

wyposażenia laboratoriów i pomieszczeń 

dydaktycznych w ramach przebudowy budynku 

Wydziału Chemii 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego 
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Dr hab. Witold Klaus, 

prof. INP PAN 

(współautorstwo z Kingą 

Wysieńską -di Carlo) 

Pracodawcy i pracodawczynie a zatrudnianie 

cudzoziemców i cudzoziemek 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

Mgr Monika Szulecka 

(współautorstwo z A. 

Górny, P. 

Kaczmarczykiem, M. 

Bitnerem, M. Okólskim, 

A. Stefańczyk, U. 

Siedlecką)   

Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej 

procedury zatrudniania cudzoziemców 

OBM UW w ramach projektu PO 

WER nt. procedury uproszczonej 

Mgr Monika Szulecka 

(współpraca M. 

Pachocka, K. Sobczak-

Szelc) 

Poland – Legal and Policy Framework of 

Migration Governance 

OBM UW w ramach projektu 

RESPOND (Horizon 2020) 
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VIII. PUBLIKACJE NAUKOWE PUNKTOWANE 

 

Publikacje naukowe pracowników w czasopismach naukowych z listy A 
autorstwa adiunktów:  

1) Baranowska G., Advances and progress in the obligation to return the remains of 

missing and forcibly disappeared persons, “International Review of the Red Cross” 

2018, t. 99, no 2, s. 709-733. (20 pkt.) 

2) Sękowska-Kozłowska K., A tough job. Recognising access to abortion as a matter 

of equality. A commentary on the views of the UN Human Rights Committee in cases 

Mellet v. Ireland and Whelan v. Ireland, „Reproductive Health Matters” 2018, vol. 

26, no 54, s. 25-31. (30 pkt.) 

 
Publikacje naukowe w czasopismach naukowych z listy B 
autorstwa profesorów zwyczajnych: 

1) Bierć A., Freedom of Contract against Constitutional Non-discrimination Principle, 

“Studia Prawnicze” 2018, nr 3, s. 37-60. (11 pkt.) 

2) Czapliński W., Customary International Law on the Use of Force, “Wroclaw Review 

of Law, Administration & Economics” 2018, nr 8, s. 97-111. (6 pkt.) 

3) Radecki W., Nowaczeska koncepcja odpowiedzialności za wykroczenia na kanwie 

monografii Heleny Práškovej, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 4, s. 5-32. (6 pkt.) 

4) Rzeplińska I. Włodarczyk-Madejska J., Przestępczość cudzoziemców w Polsce na 

podstawie danych policyjnej statystyki przestępczości za lata 2013-2016, „Studia 

Prawnicze” 2018 nr 4. (11 pkt.) 

5) Wróbel A., Counter-limits doctrine in the jurisprudence of the Constitutional 

Tribunal (until 2015), “Studia Prawnicze” 2018, nr 3, s. 7-35. (11 pkt.) 

autorstwa profesorów nadzwyczajnych: 

1) Daniluk P., Instytucja tzw. zgody następczej po nowelizacji z 11 marca 2016 r. świetle 

standardów konstytucyjnych i konwencyjnych, „Studia Prawnicze” 2017, nr 4, s. 81-

100. (11 pkt.) 

2) Daniluk P., Wzbudzanie w zagrożonym uzasadnionej obawy w konstrukcji groźby w 

konstrukcji bezprawnej, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 7, s. 58-69. (6 pkt.) 

3) Falski J., Ekstraterytorialne stosowanie Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności (w kontekście wyroków w Wielkiej Izby ETPC z 7 lipca 2011 
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r. w sprawach Al-Skeini i inni i Al-Jedda v. Wielka Brytania), „Przegląd Sejmowy” 

2018, nr 4, s. 173-191. (11 pkt.) 

4) Falski J., Nowe tendencje interpretacyjne w orzecznictwie ETPC z zakresu prawa do 

wolności myśli, sumienia i religii, „Studia Prawnicze” 2018, nr 2, s. 35-70. (11 pkt.) 

5) Falski J., Ograniczenia w zakresie eksponowania symboliki religijnej (nowe 

restrykcje dotyczące ubioru) w przestrzeni publicznej współczesnej Francji, 

„Przegląd Sejmowy” 2018, nr 3, s. 39-58. (11 pkt.) 

6) Falski J., Prawa indywidualne wobec zasady autonomii kościołów i innych związków 

wyznaniowych w orzecznictwie ETPC, „Państwo i Prawo” 2018, nr 4, s. 47-66. (13 

pkt.) 

7) Falski J., Sprzeciw sumienia w orzecznictwie ETPC i TK (polemika), „Państwo i 

Prawo” 2018, nr 1, s. 118-123. (13 pkt.) 

8) Habuda A., Instytucja referendum jako prawny wyraz populistycznej natury 

demokracji bezpośredniej, „Studia Prawnoustrojowe” 2017, nr 38, s. 5-28. (9 pkt.) 

9) Klaus W., Karanie za pomoc. Jak rządy zniechęcają organizacje społeczne 

wspierające migrantów i ich aktywistów do działania?, „Trzeci Sektor” 2018, t. 44, 

s. 9-18. (6 pkt.) 

10) Kuczyńska H., „Umorzenie prokuratorskie” jako podstawa do zastosowania zasady 

ne bis in idem w stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej – 

glosa do wyroku SN z dnia 19 lipca 2017 r., V KK 92/17, „Europejski Przegląd 

Sądowy” 2018, nr 7, s. 26-31. (11 pkt.) 

11) Kuczyńska H., Changing evidentiary rules to the detriment of the accused? The Ruto 

and Sang decision of the ICC Appeals Chamber, „Polish Yearbook of International 

Law” 2018, t. XXXVII, s. 101-124. (14 pkt.) 

12) Kuczyńska H., Problematyka wydania obywatela państwa członkowskiego UE do 

państwa trzeciego – uwagi na kanwie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 

kwietnia 2017 r., III KO 112/16, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 2, s. 38-49. 

(11 pkt.) 

13) Kuczyńska H., Utrata uprawnień do kierowania pojazdami w prawie Unii 

Europejskiej w sytuacjach trans granicznych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, 

nr 10, s. 18-27. (11 pkt.) 

14) Materna G., Klauzule o zakazie konkurencji jako bariera rozwoju alternatywnych 

kanałów rezerwacji taksówek w świetle decyzji Autorità Garante della Concorrenza 
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e del Mercato z 27.06.2018 r. (sprawa I801B, Taxi – Milano), „internetowy 

Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, t. 7, nr 8, s. 154-162. (5pkt.) 

15) Materna G., Nowe technologie, Big Data i gospodarka cyfrowa: aktualne wyzwania 

dla prawa konkurencji (od redaktora prowadzącego), „internetowy Kwartalnik 

Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, t. 7, nr 8, s. 6-7. (5pkt.) 

16) Materna G., Ograniczenia dopuszczalności zmiany przez Prezesa UOKiK zakresu 

analizy sprawy po wszczęciu właściwego postępowania administracyjnego, „Glosa. 

Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” 2018, t. 177, nr 4, s. 79-93. 

(11pkt.) 

17) Materna G., Ograniczenie dopuszczalności nałożenia przez Prezesa UOKiK kary 

pieniężnej w wyniku ponownej oceny zachowania przedsiębiorcy na tle gwarancji 

ochrony jednostki przed dublowaniem interwencji prawnej – przegląd orzecznictwa, 

„Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” 2018, t. 175, nr 2, s. 

92-106. (11pkt.) 

18) Materna G., Projekt dyrektywy ECN+ (omówienie w aspekcie potrzeby kolejnej 

nowelizacji polskiego prawa ochrony konkurencji), „internetowy Kwartalnik 

Antymonopolowy I Regulacyjny” 2018, t. 7, nr 2, s. 31-49. (5pkt.) 

19) Materna G., XIII Antitrust Conference „Antitrust between EU Law and National 

Law”, Treviso (Włochy), 24-25.05.2018, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy 

i Regulacyjny” 2018, t. 7, nr 8, s. 171-175. (5pkt.) 

20) Młynarska-Sobaczewska A., Między oczekiwaniami a efektami. Analiza skutków 

regulacji ex post jako instrument w procesie legislacyjnym, „Przegląd Prawa 

Konstytucyjnego” 2018, nr 5, s. 43-62. (9 pkt.) 

21) Młynarska-Sobaczewska A., Wybór sędziów konstytucyjnych jako element 

legitymizacji sądu konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2018, nr 4, s. 43-62. (13 pkt.) 

22) Nowak C., Compliance policy as a manifestation of legal pluralism, “Studia 

Prawnicze” 2018, nr 3, s. 89-102. (11 pkt.) 

23) Rotko J., Problem zanieczyszczenia wód śródlądowych substancjami chemicznymi w 

świetle prawa europejskiego oraz prawa krajowego - uwagi krytyczne, „Studia 

Prawnicze” 2018 nr 4. (11 pkt.) 

24) Wierczyńska K., Act of 18 December 1998 on the Institute of National Remembrance 

– Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nationas a Ground 

for Prosecution of Crimes against Humanity, War Crimes and Crimes against Peace, 

“Polish Yearbook of International Law” 2018, vol. XXXVII, s. 275-286. (14 pkt.) 
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25) Wierczyńska K., Book reviews: Cheryl Lawther, Luke Moffett and Dov Jacobs (eds.), 

Research Handbook on Transitional Justice, “Polish Yearbook of International Law” 

2018, vol. XXXVII, s. 320-323. (14 pkt.) 

autorstwa adiunktów:  

1) Baranowska G., Osoby zaginione w Kosowie a ONZ– rozważania na tle działalności 

Komisji Doradczej ds. Praw Człowieka, “ Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa 

Humanitarnego” 2018, t. 47, s. 97-109. (4pkt.) 

2) Błachnio-Parzych A., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 

2016 r., K 45/14 (OTK ZU A/2016, poz. 99), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2018, 

nr 1, s. 79-88. (11 pkt.) 

3) Błachucki M., Sibiga G., Przenikanie się cywilnoprawnych i 

administracyjnoprawnych elementów w nowych procedurach administracyjnych na 

przykładzie postępowania w sprawie ponownego wykorzystywania informacji 

sektora publicznego przekazywanych na wniosek, „Opolskie Studia 

Administracyjno-Prawne” 2018, t. XVI, nr 1(1) s. 21-32. (8 pkt.) 

4) Błachucki M., Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na 

przykładzie administracji antymonopolowej), „Annales Universitatis Mariae Curie- 

Skłodowska. Sectio G” 2018, t. LXIV, nr 2, s. 157-166. (7pkt.) 

5) Błachucki M.,The Consistency of Polish Competition Law with ICN 

Recommendations – the Example of the Merger Notification Obligation, “Studia 

Prawnicze” 2018, nr 3, s. 103-129. (11 pkt.) 

6) Buczkowski K., Wiktorska P.,Relapsing into Crime Versus a Notion of Criminal 

Career in Polish Criminological Studies, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa 

Kryminologicznego” 2018, nr 25, s. 191-195. (4 pkt.) 

7) Drobny W., Kierunki zmian tożsamości polskiego prawa, „Annales Universitatis 

Mariae Curie- Skłodowska, sectio G”, 2018, t. LXIV, nr 2, s. 71-82. (7 pkt.) 

8) Gliszczyńska-Grabias A., Baranowska G., “Right to Truth” and Memory Laws. 

General Rules and Practical Implications, “Polish Political Science Yearbook” 

2018, t. 47, s. 97-109. (13pkt) 

9) Gliszczyńska-Grabias A., Comment to the Decision of the Committee on the 

Elimination of Racial Discrimination in V.S. v. Slovakia (application no. 56/2014) of 

4 December 2015, “Silesian Journal of Legal Studies” 2018, t. 10, s. 31-38. (7 pkt.) 
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10) Gliszczyńska-Grabias A., Śledzińska-Simon A., Victimhood of the nation as a legally 

protected value in transitional states – Poland as a case study, “Wroclaw Review of 

Law, Administration & Economics” 2018, t. 6, nr 2, s. 45-161. (6 pkt.) 

11) Jakubowski A., rec. Alexandra Xanthaki, Sanna Valkonen, Leena Heinämäki and 

Piia Nuorgam (eds.), Indigenous Peoples’ Cultural Heritage. Rights, Debates, 

Challenges, „Polish Yearbook of International Law” 2018, vol. 37, s. 303-307. (14 

pkt.) 

12) Kleczkowska A., (rec.) Claus Kreß and Stefan Barriga (eds.), The Crime of 

Aggression: A Commentary, Cambridge University Press, Cambridge: 2017, pp. 

1488, “Polish Yearbook of International Law” 2018, t. XXXVII, s. 312-316. (14pkt.) 

13) Kleczkowska A., When ‘the Use of Force’ is Prohibited? – Article 2 (4) and the 

‘Threshold’ of the Use of Force, “Adam Mickiewicz University Law Review” 2018, 

t. 8, s. 109-129. (6 pkt.) 

14) Kleczkowska A., Zbrojni aktorzy niepaństwowi i prawa Człowieka – władza bez 

odpowiedzialności? „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” 

2018, t. 9, 121-138. (4 pkt.) 

15) Kubuj K., Problematyka zmiany konstytucji V Republiki Francuskiej, „Państwo i 

Prawo” 2018, nr 12, s. 88-100. (13 pkt.) 

16) Mężykowska A., Brak podstawy prawnej dla roszczeń odszkodowawczo-

restytucyjnych w prawie krajowym a dochodzenie tych roszczeń w postępowaniu 

przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Glosa do postanowień 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12.09.2017 r., 19875/13, Marie 

Izabella-Zamoyski-Brisson przeciwko Polsce i 3 inne skargi oraz z 3.10.2017 r., 

1680/08, Lubelska Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych "Plon" przeciwko Polsce 

i 2 inne skargi, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 7, s. 44-50. (11 pkt.) 

17) Mężykowska A., Niekończąca się historia: Protokół nr 15 do Europejskiej 
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prawa Unii Europejskiej, w: Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii 

Europejskiej, red. M. Taborowski, A. Sołtys, Warszawa 2018, s. 35-70. 

26) Urbańska-Łukaszewicz A., Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w następstwie 

procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w: Prawo rodzinne i spadkowe 

wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, red. J. Łukasiewicz, 

M. Załucki, Warszawa 2018, s. 109-137. 

27) Wierczyńska K., Rola Międzynarodowego Trybunału Karnego w osądzaniu zbrodni 

przeciwko dziedzictwu kulturowemu – proces Ahmada Al. Faqi al. Mahdiego, w: 

Muzeum bezpieczne, Muzeologia t. XVII, red. H. Jędras, P. Jaskanis, Warszawa 

2018, s. 55-65. 

28) Żakowska-Henzler H., "Patent na wynalazek" czy "własność wynalazku" - jak jest? 

Jak być powinno? Pytania nie tylko o terminologię, w: 100 lat ochrony własności 

przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 1167-1190 

 
autorstwa adiunktów:  

1) Błachucki M., Rozwój i nowe formy współpracy międzynarodowej organów 

administracji publicznej, a sprawowanie przez nie jurysdykcji administracyjnej (na 

przykładzie administracji antymonopolowej), w: Prawo administracyjne dziś i jutro, 

red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 341-349. 

2) Danecka D., Pojęcie deliktu administracyjnego w Polsce, Czechach i Słowacji, w: 

Rozważania o…, red. G. Dobrowolski, Katowice 2018, s. 110-131. 

3) Drobny W., Prawne źródła etosu urzędniczego, w: Stulecie polskiej administracji. 

Doświadczenia i perspektywy, red. W. Federczyk, Warszawa 2018, s. 723-737. 

4) Jakubowski A., Cultural Heritage in Peacekeeping. Restoring Broken ties in the 

Postconflict Reality, w: Preserving Cultural Heritage and national Identities for 
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International Peace and Security, red. I. Caracciolo, U. Mantuoro, Studi di Diritto 

Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati, Torino 2018, s. 87-102. 

5) Jakubowski A., Regionalne systemy ochrony dziedzictwa kulturowego przed 

nielegalnym wywozem. Analiza krytyczna, w: Restytucja i ochrona dób kultury – 

zagadnienia prawne/ Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z 

terytorium państwa członkowskiego na podstawie Dyrektywy 2014/60/UE z dnia 

15.05.2014 r., red. I. Gredka-Ligarska, A. Rogacka-Łukasik, Sosnowiec 2018, s. 41-

56. 

6) Kleczkowska A., Recognition and the Use of Force – How Denial of Statehood 

Affects International Peace and Security, w: Unrecognized Subjects in International 

Law, red. A. Kleczkowska, W. Czapliński, Warszawa 2018, s. 312-336. 

7) Krysińska-Wnuk L., Umowa na czas określony − wybrane aspekty przeciwdziałania 

nadużyciom przy zawieraniu umowy, w: Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie, 

red. G. Goździewicz, Warszawa 2018, s. 181-198. 

8) Łukańko B., Dodatkowa opłata roczna - art. 63 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami - uwagi na tle orzecznictwa, w: Problemy nauk 

prawnych Praca zbiorowa. T. 5., red. K. Pujer, s. 25-35. 

9) Łukańko B., Kościelna regulacja ochrony danych osobowych w Austrii – analiza 

rozwiązań przyjętych na podstawie art. 91 RODO w Kościele Katolickimi Kościele 

Ewangelickim, w: Nowe standardy w ochronie danych osobowych, Warszawa 2018.  

10) Łukańko B., Podatek VAT od czynności notarialnych dokonywanych na rzecz osób 

zwolnionych od ponoszenia kosztów wynagrodzenia notariusza – uwagi na 

marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 r., III CZP 27/14, 

OSNC 2015 nr 4, poz. 39, w: Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce, red. 

A. Drozdek, Warszawa 2018, s. 82-100. 

11) Łukańko B., Prawo do ochrony danych osobowych w ramach kościołów i związków 

wyznaniowych - art. 91 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679, w: Prawa człowieka i ich ochrona : księga rocznicowa z okazji 

siedemdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. T. 

2 Trwałość i modyfikacja, red. K. Stępniak, B. Kmieciak, Warszawa 2018.  

12) Mężykowska A., Skargi przeciwko Polsce do Komitetu Praw Człowieka ONZ – 

skuteczny mechanizm ochrony praw jednostek?, w: System Narodów Zjednoczonych 

z polskiej perspektywy, red. E. Cała–Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-

Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Warszawa 2018. 
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13) Ochnio A. H., Problemy administracyjnego wykonania karnoprocesowego 

zabezpieczenia majątkowego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: 

Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, red. S. Steinborn, K. 

Woźniewski, Gdańsk 2018, s. 576-589. 

14) Schulz A.N., Artykuł 10. Ochrona rodziny, macierzyństwa, dzieci, w: 

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, 

red. A. Hernandez-Połczyńska, Z. Kędzia, Warszawa 2018, s. 448-512. 

15) Sękowska-Kozłowska K., Równość praw kobiet i mężczyzn, w: Międzynarodowy 

Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz., Z. Kędzia, A. 

Hernandez-Połczyńska, Warszawa 2018, s. 171-186. 

16) Sękowska-Kozłowska K., Zakaz dyskryminacji, w: Międzynarodowy Pakt Praw 

Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz., Z. Kędzia, A. Hernandez-

Połczyńska, Warszawa 2018, s. 144-167. 

17) Sołtys A., Odmowa zastosowania nienotyfikowanych przepisów technicznych a 

przepisu sankcjonujące, w: Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii 

Europejskiej, red. A. Sołtys, M. Taborowski, Warszawa 2018, s. 371-388. 

18) Gliszczyńska-Grabias A., Powszechny Przegląd Okresowy Rady Praw Człowieka 

ONZ jako mechanizm ochrony praw człowieka – sukces czy porażka metody 

„wskazywania i zawstydzania”?, w: System Narodów Zjednoczonych z polskiej 

perspektywy, red. E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. 

Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Warszawa 2018, s. 465-474. 

19) Kleczkowska A., Państwo upadłe a zakaz użycia siły – uwagi z perspektywy prawa 

międzynarodowego publicznego, w: Meandry współczesnego bezpieczeństwa, red. A. 

Gruszczak, Kraków 2018. 

20) Kubuj K., Pologne, w: L'initiative de la loi, red. J.-Ph. Derosier, Les Cahiers du 

ForInCIP no 3, Paris 2018, s. 255-278. 

21) Sękowska-Kozłowska K., Zakres ochrony związków jednopłciowych w świetle 

praktyki Komitetu Praw Człowieka ONZ, w: Prawo do małżeństwa na progu XXI w., 

red. K. Motyka, Lublin 2016, s. 117-127. 

autorstwa asystentów: 

1) Florecka J., Zastrzeganie wykazu osób jako tajemnicy przedsiębiorstwa w 

postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa, w: 

Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i 

teoretycznym. Cz. IX, red. A. Bielecki, D. Szafrański, T. Gąsior, Warszawa 2019. 
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2) Sybilski D., Ewolucja realizacji prawa dostępu do informacji publicznej – od 

Biuletynów Informacji Publicznej po portale otwartych danych, w: Stulecie polskiej 

administracji. Doświadczenia i perspektywy, red. W. Federczyk, Warszawa 2018, s. 

197-217. 

3) Sybilski D., Relacja dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych 

osobowych na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w: 

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń, 

red. K. Krassowski, D. Wróblewski, S. Sagan, Ł. Roman, Warszawa 2018, s. 129-

143. 

4) Szmigielski A., Orzecznictwo sądów polskich dotyczące przepisów przejściowych 

ustawy o grach hazardowych w świetle wytycznych wskazanych w wyroku w sprawie 

Fortuna, w: Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, red. M. 

Taborowski, A. Sołtys, Monografie, Warszawa 2018, s. 391-416. 

5) Włodarczyk-Madejska J., Analiza danych statystycznych, w: Standard 

odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskim systemie prawnym na przykładzie 

wybranych zawodów prawniczych, Warszawa 2018. 

6) Florecka J., Between social objecives and data protection – monitoring the public 

procurement considerations concerning social inclusion, w: Economic and Legal 

Challenges 2019, red. I.A. Gomziak, Warszawa 2019. 

7) Polak P., Filozoficzne znaczenie wyjątku – refleksje na tle świata norm prawnych, w: 

Inność? Obcość? Norma?, red. K. Zakrzewska, Warszawa 2018, s. 23-45. 

8) Włodarczyk-Madejska J., Wychowankowie zakładów poprawczych, w: 

Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania kryminologii, Warszawa 2018.  

Należy podkreślić, że w roku sprawozdawczym, poza wymienionymi wyżej 

publikacjami, pracownicy naukowi INP PAN opublikowali także komentarze do ustaw lub 

fragmenty systemowych opracowań wybranych dziedzin prawa, które jednak nie były 

recenzowane i z tego względu nie mogą zostać uznane za publikacje naukowe. Podobnie 

pracownicy naukowi Instytutu opublikowali kolejne wydania swoich publikacji, które jednak 

z tego właśnie powodu nie mogą zostać uznane za publikacje naukowe.  
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IX. KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ INP PAN 

Wydarzeń ogółem: 16 

 

Nazwa konferencji, 
miejsce, data 

Organizator, 
współorganizatorzy 

Rodzaj konferencji Liczba 
wystąpień  

krajowa międzynarodowa 

Institutionalising and 
Integrating Cultural 
Heritage in the EU Law and 
Policy, Warszawa, 
13.03.2018 

INP PAN, Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu 

  x 10 

Aktualne wyzwania 
gospodarki cyfrowej w 
sferze zwalczania 
porozumień ograniczających 
konkurencję, Warszawa, 
12.04.2018 

Zakład Prawa 
Konkurencji INP PAN 

inna inna 4 

Aktualne problemy 
współczesnego użycia siły: 
prawo do samoobrony, 
prywatne armie do 
samoobrony oraz podmioty 
niepaństwowe, Warszawa, 
20.04.2018 

INP PAN, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w 
Toruniu 

x   4 

Prawo Własności 
Intelektualnej – 
Konkurencja – Nowe 
Technologie, 24.04.2018 

INP PAN, 
Stowarzyszenie Prawa 
Własności Intelektualnej 
i Konkurencji 

x    25 

Emocje, dylematy i decyzje 
badacza (jakościowego) w 
zakładzie karnym. Na 
przykładzie badania karier 
więziennych recydywistów, 
Warszawa, 24.05.2018 

Polskie Towarzystwo 
Kryminologiczne im. 
Prof. Stanisława 
Batawii, Zakład 
Kryminologii INP PAN 

inna inna 1 

Wzmacnianie pozycji strony 
czy niepotrzebny 
formalizm? Stanowisko 
sądów dot. modyfikowania 
zakresu postępowania przed 
Prezesem UOKiK, 
Warszawa, 13.06.2018 

Zakład Prawa 
Konkurencji INP PAN 

inna inna 1 

European Contract Law and 
the Creation of Norms, 
Warszawa, 22-23.06.2018  

Instytut Nauk Prawnych 
PAN, Europejskie 
Stowarzyszenie Prawa 
Kontraktów (SECOLA) 

  x 14 

Samorząd w państwie 
demokratycznym. 
(Nie)ustalone granice 
władzy publicznej, Jurata, 
26-28.09.2018 

INP PAN 

x   11 

Monopol  i jego 
wykorzystywanie w sferze 
gospodarki cyfrowej – jaka 
rola prawa 

Zakład Prawa 
Konkurencji INP PAN 

inna inna 4 
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antymonopolowego?, 
Warszawa, 2.10.2018 

Memory Laws in Post-
Transitional Democracies: 
Case Studies from Post-
Communist States 
Conference, Warszawa, 
5.10.2018 

INP PAN, Asser 
Institute, The Hague, 
Queen Mary University 
of London 

  x 11 

Rethinking patent law as an 
incentive to innovation, 8-
9.10.2018  

Urząd Patentowy RP, 
INP PAN, 
Stowarzyszenie Prawa 
Własności Intelektualnej 
i Konkurencji, Wydział 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

  x  22 

Deportacja jako skutek 
kontaktu z wymiarem 
sprawiedliwości Polaków w 
Wielkiej Brytanii, 
Warszawa, 18.10.2018 

Zakład Kryminologii 
INP PAN, Edge Hill 
University oraz Polskie 
Towarzystwo 
Kryminologiczne im. 
Prof. Stanisława Batawii 

inna inna 1 

„Zasada jedności prawa 
cywilnego a spójność 
regulacji prawno-
handlowych i prawno-
rodzinnych”, Szczecin, 
19.10.2018  

WPiA Uniwersytet 
Szczeciński, INP PAN 

x   19 

Współczesny kryzys 
migracyjny a prawo 
międzynarodowe, 
Warszawa, 16.11.2018 

INP PAN, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w 
Toruniu x   5 

Konferencja Nowe formy 
zatrudnienia - aktualne 
problemy i przyszłe 
zagadnienia, Rzeszów, 26-
27.11.2018 

Zakład Prawa Pracy w 
INP PAN, Zakład Prawa 
Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych WPiA 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Instytut 
Prawa Pracy i Polityki 
Społecznej 

  x 57 

Przemoc z perspektywy 
kryminologicznych badań 
przebiegu życia w Szwecji, 
Warszawa, 7.12.2018 

Polskie Towarzystwo 
Kryminologiczne im. 
Prof. Stanisława 
Batawii, Zakład 
Kryminologii INP PAN 

inna inna 2 
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X. DZIAŁANIA UPOWSZECHNIAJĄCE NAUKĘ  

Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska 

1) Wykład pt. "Prawo, płeć i równość – osiągnięcia i wyzwania” dla uczestników 

Turnieju Debat „Głosy kobiet”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 16 marca 

2018 r.; 

2) Spotkanie z uczniami SP nr 19 w Poznaniu i prelekcja nt. praw człowieka, 

17 kwietnia 2018 r.; 

3) Spotkanie z uczniami SP nr 19 w Poznaniu i prelekcja na temat dyskryminacji, 

29 kwietnia 2018 r.; 

4) Tekst dla portalu Archiwum Osiatyńskiego i Oko.press: O poszanowaniu praw 

i wolności kobiet i dziewcząt,  30 maja 2018 r. 

 

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias 

1) Calling Murders by Their Names as Criminal Offence – a Risk of Statutory 

Negationism in Poland (01.02.2018), Verfassungsblog; 

2) Law and Memory (04.01.2018), Verfassungsblog; 

3) W jaki sposób można poprawić zapisy nowelizacji Ustawy o IPN (02.02.2018), 

Archiwum Osiatyńskiego; 

4) Obudzone demony antysemityzmu (to między innymi efekt złej nowelizacji Ustawy 

o IPN (01.03.2018), Archiwum Osiatyńskiego; 

5) ETPC ponownie w obronie wolności zgromadzeń: Ograniczenia tylko 

w wyjątkowych sytuacjach (20.01.2018), „Dziennik Gazeta Prawna”. 

 

Mgr Anna Hernandez-Połczyńska 

1) Wykład „Children Rights in Schools” dla nauczycieli z Anglii, Irlandii, Niemiec 

i Hiszpanii przebywających w Polsce w ramach programu Erasmus + zorganizowany 

przez Szkołę Podstawową w Margoninie; 

2) 29.05.2018 r.  Spotkanie na temat dyskryminacji z uczniami SP nr 19 w Poznaniu. 

 

Dr Małgorzata Łączkowska, dr Anna Schulz i dr Anna Urbańska- Łukaszewicz 

1) „Spadki i prawo rodzinne” Repetytorium Becka, Pytania, Kazusy, Tablice, Testy, 

(afiliacja INP PAN) – J. Ablewicz, M. Łączkowska, E. Rucińska-Sech, T. Sadurski, 
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A. N. Schulz, A. Urbańska- Łukaszewicz, S. Wawruch, C.H. Beck. Ma się ukazać 

w 2019 r.  

 

Dr Anna Natalia Schulz  

1) SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu : Wykład otwarty koła naukowego prawa 

prywatnego, 23.5.2018. , tytuł wykładu: Konwencja haska dotycząca cywilnych 

aspektów uprowadzenia dziecka za granicę  z 1980r. – założenia i przesłanki 

stosowania; 

2) Reforma w sprawach transgranicznych uprowadzeń rodzicielskich, Komentarz 

praktyczny, Warszawa 2018 – opracowanie w systemie informatycznym LEX. 

 

Dr Tomasz Zimny 

1) Udział w programie Off Czarek w radiu Tok FM, 10 maja 2018 r. pt. Patentowanie 

organizmów żywych. Godzinny wywiad z prelegentem na temat historii 

i kontrowersji związanych z patentowaniem organizmów żywych. 

 

Dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN 

1) Udział w godzinnym programie Off Czarek w radiu Tok FM, 5.12. 2018 – „Kasta 

genetycznie modyfikowanych ludzi”. 

 

Dr Grzegorz Sibiga 

1) Wywiady i komentarze dot. tematów prawnych w dziennikach „Rzeczpospolita” 

(11.5) oraz „Dziennik. Gazeta Prawna” (np. 1.3, 7.3, 26.6, 11.7); 

2) Stały komentarz dotyczący prawa nowych technologii w czasopiśmie  

(miesięczniku) IT w Administracji – 12 komentarzy w roku kalendarzowym 

(w każdym numerze miesięcznika). 

 

Mgr Dominik Sybilski 

1) Wygłoszenie referatu na XVIII Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów 

BIP – Warszawa 20 listopada 2010; 

2) Artykuły w branżowym czasopiśmie „Informacja w Administracji Publicznej”: 

a. Obowiązki informacyjne podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji 

w celu ponownego wykorzystywania  nr 1/2018, Warszawa 2018;  
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b. Zagadnienie ponownego wykorzystywania kodu źródłowego programu 

komputerowego, nr 2/2018, Warszawa 2018; 

c. Projekt nowej dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji 

sektora publicznego, nr 3/2018, Warszawa 2018. 

 

Dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel 

1) Referat pt. „Porozumienia wertykalne i dystrybucja on-line w świetle najnowszego 

orzecznictwa z zakresu prawa konkurencji”, Kongres Prawo Konkurencji 

15.11.2018; 

2) Komentarz dla GCR, (GCR request for comment: Poland investigating Brother), 

12.10.2018; 

3) Komentarz dla Lex.pl do wyroku TSUE ws. Orange, 26.07.2018. 

 

Mgr Przemysław Brzuszczak 

1) 14 czerwca 2018 r., Warszawa, Gimnazjum nr 33 i II Liceum Ogólnokształcące im. 

Stefana Batorego – przygotowanie i prowadzenie zajęć w ramach „Tygodnia 

Konstytucyjnego” (V edycja); 

2) 28 listopada 2018 r., Warszawa, III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa 

Sowińskiego – przygotowanie i prowadzenie zajęć w ramach „Tygodnia 

Konstytucyjnego” (VI edycja). 

 

Mgr Piotr Polak 

1) Analiza ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz 

ustawy - Kodeks karny, Monitor Fundacji Edukacji Parlamentarnej, Nr 1 (1) – 2018, 

s. 23-26; 

2) Analiza ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy 

Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, Monitor Fundacji Edukacji 

Parlamentarnej, Nr 2 (2) – 2018, s. 5-10. 

 

Dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN 

1) szereg postów o charakterze popularnonaukowym w zakresie prawa 

międzynarodowego na blogu „Przegląd Prawa Międzynarodowego” 

(http://przegladpm.blogspot.com); 
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2) publikacja postów na innych blogach (np. „Tradelinks” prowadzonym przez 

kancelarię Linklaters); 

3) artykuł dotyczący przyszłości handlu międzynarodowego, Witajcie w nowym 

świecie, „Tygodnik Powszechny”, 11 sierpnia 2018 r. 

 

Dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN 

1) rozmowa o nowelizacji ustawy o IPN, Polsat, 24 stycznia 2018 r.; 

2) artykuł Trzeba przemyśleć ustawę o IPN”, „Dziennik Gazeta Prawna”, 8 marca 2018 

r.; 

3) komentarz o praktyce stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce, „Dziennik 

Gazeta Prawna”, 13 marca 2018 r.; 

4) wywiad Spór o polską praworządność: Nie bagatelizujmy pytania irlandzkiej sędzi, 

„Dziennik Gazeta Prawna”, 14 marca 2018 r.; 

5) wywiad Europejski nakaz aresztowania: wszystko zależy od tego, co powie 

Trybunał, „Rzeczpospolita”, 24 marca 2018 r.; 

6) komentarz o unijnych postępowaniach przeciwko Polsce, „Dziennik Gazeta 

Prawna”, 27 czerwca 2018 r.; 

7) komentarz o sprawie Celmer, „Dziennik Gazeta Prawna”, 28 czerwca 2018 r.; 

8) komentarz o wyrokach ETPCz w sprawie Pussy Riot i zabójstwa Anny 

Politkowskiej, „Dziennik Gazeta Prawna”, 19 lipca 2018 r.; 

9) komentarz o wyroku TSUE w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, 

„Dziennik Gazeta Prawna”, 25 lipca 2018 r.; 

10) rozmowa o skierowaniu przez Sąd Najwyższy pytania prejudycjalnego do TSUE, 

„Dziennik Gazeta Prawna”, 6 sierpnia 2018 r.; 

11) rozmowa o rozpoczęciu rozpoznawania przez TSUE pytania prejudycjalnego Sądu 

Najwyższego, „Rzeczpospolita”, 28 sierpnia 2018 r.; 

12) komentarz do rozpoczęcia rozpoznawania przez TSUE pytania prejudycjalnego Sądu 

Najwyższego, „Dziennik Gazeta Prawna”, 28 sierpnia 2018 r.; 

13) rozmowa o wyroku ETPCz w sprawie „ekshumacji smoleńskich” (Solska i Rybicka 

p. Polsce), To był błąd procedury, a nie błąd ekshumacji, „Dziennik Gazeta Prawna”, 

24 września 2018 r.; 

14) rozmowa o zakazie Marszu Niepodległości w Warszawie 11 listopada 2018 r. 

i o sądowych procedurach odwoławczych, radio TOK FM, 8 listopada 2018 r.; 
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15) komentarz w sprawie wykonywania wyroków ETPCz przez Polskę, „Dziennik 

Gazeta Prawna”, 13 listopada 2018 r.; 

16) rozmowa o prawnych aspektach spalenia flagi UE podczas manifestacji 11 listopada 

2018 r., radio TOK FM, 18 listopada 2018 r.; 

17) rozmowa o strasburskich standardach związanych z obowiązkiem szczepień, „Polska 

Press”, 26 listopada 2018 r.; 

18) komentarz po wstrzymaniu ekstradycji w Norwegii polskiego obywatela, „Dziennik 

Gazeta Prawna”, 3 grudnia 2018 r.; 

19) wywiad Mamy strukturalny problem z karami porządkowymi orzekanymi przez sądy 

(po wyroku Słomka przeciwko Polsce), „Dziennik Gazeta Prawna”, 13 grudnia 2018 

r.; 

20) rozmowa o kwalifikacji prawnej zbrodni w Sahryniu, „Gazeta Wyborcza” – „Duży 

Format”, 15-16 grudnia 2018 r. 

 

Dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN 

1) upowszechnianie wiedzy w postaci autorstwa kilkudziesięciu postów o charakterze 

popularnonaukowym z zakresu międzynarodowego prawa publicznego na blogu 

„Przegląd Prawa Międzynarodowego” (http://przegladpm.blogspot.com); 

2) wywiad radiowy w TOK FM 21 listopada 2018 r. 

 

Dr Andrzej Jakubowski 

1) szereg postów o charakterze popularnonaukowym na blogu „Przegląd Prawa 

Międzynarodowego” (http://przegladpm.blogspot.com), dotyczących przede 

wszystkim problematyki międzynarodowej ochrony dziedzictwa kultury; 

2) wywiady dla prasy i radia na temat: Opere di Carpaccio a Pirano e in Istria. Profili 

giuridici dei trasferimenti territoriali del patrimonio artistico, Koper i Piran 

(Słowenia), 19 maja 2018 r. 

 

Dr Agata Kleczkowska 

1) Redaktor postów o charakterze popularnonaukowym na blogu „Przegląd Prawa 

Międzynarodowego” (http://przegladpm.blogspot.com) i osoba odpowiedzialna za 

prowadzenie na ww. blogu działu Ogłoszeń. W 2018 zostały przygotowane 23 posty.  
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Dr Bernard Łukańko 

1) B. Łukańko, Kościół zdecyduje, jak chronić dane, „Rzeczpospolita” 8 maja 2018 r. 

 

Dr Szymon Zaręba 

1) popularnonaukowy podcast The Opal Gas Pipeline na stronę internetową Florence 

School of Regulation Uniwersytetu we Florencji (Włochy), 15 stycznia 2018 r.; 

2) wywiad radiowy Co oznaczają dla Polski poprawki w dyrektywie gazowej?, audycja 

„Z definicji Europa”, Polskie Radio Trójka, 24 kwietnia 2018 r.; 

3) wywiad dotyczący tendencji niepodległościowych w Europie – Grenlandia, 

Katalonia, Szkocja – i praktyki powstawania nowych państw na świecie, audycja „To 

był dzień na świecie”, Polsat News, 25 kwietnia 2018 r.; 

4) wywiad radiowy Polityczne skutki budowy gazociągu Nord Stream, audycja „Puls 

świata”, Polskie Radio 24, 10 lipca 2018 r.; 

5) komentarz dotyczący niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, 

„Dziennik Gazeta Prawna”, 25 września 2018 r.; 

6) komentarz dotyczący polskiego niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa 

ONZ i działalności tego organu, TV Polonia, 27 września 2018 r. 

 

Prof. dr hab. Jerzy Wratny 

1) wywiad do jubileuszowego numeru Dziennika Gazety Prawnej nt. prawa pracy 

w stuleciu 1918-2018, gazeta z 5-7 października 2018 r. 

 

Dr Ewa Suknarowska-Drzewiecka 

1) artykuł popularyzatorki „Delegacje: wyjazd nie powinien przypadać na czas 

zwolnienia lekarskiego”, 6.9.2018 r., Rzeczpospolita. 

 

Dr Robert Siwik 

1) Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa może wpłynąć na jawność postępowań 

przetargowych, Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, nr 176, 11.09.2018 r. 

 

Dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN 

1) prowadzi rubrykę o charakterze popularyzatorsko-naukowym w punktowanym 

czasopiśmie Aura (miesięcznik, rubryka z Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
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Unii Europejskiej). W 2018 r. ukazało się dotychczas 10 jego tekstów, związanych 

z dotyczącymi ochrony środowiska wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE; 

2) prowadzi rubrykę o charakterze popularyzatorsko-naukowym w dwutygodniku Las 

Polski (raz w miesiącu publikuje tekst w rubryce Lasy, przyroda, prawo). W 2018 r. 

ukazało się 10 opracowań  poświęconych problem stosowania prawa leśnego i prawa 

ochrony przyrody. 

 

Prof. dr hab. Wojciech Radecki  

1) prowadzi rubrykę o charakterze popularyzatorsko-naukowym w czasopiśmie 

punktowanym Aura (Cykl „Paragraf i Środowisko”). W 2018 roku ukazało się 

10 opracowań. 

 

Dr Daria Danecka 

1) udzieliła wypowiedzi dla gazety "Rzeczpospolita", która została opublikowana 

w artykule zatytułowanym "Nie wszystkie odpady są zagrożeniem". 

 

Dr Konrad Buczkowski 

1) szkolenie z zakresu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych – 

23.10 oraz 21.11.2018 r. (organizator: OPZZ). 

 

Dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN 

1) Wystąpienie pt. „Korzyści z wprowadzenia mediacji rówieśniczej w szkołach”  

na seminarium organizowanym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie (22.03.2018 r); 

2) Udział w debacie pt. „Współczesne niewolnictwo, praca przymusowa czy nadużycia, 

które się zdarzają? Czyli debata o tym, jak są traktowani pracownicy-cudzoziemcy” 

organizowanej przez Biennale Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

w Warszawie oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Stowarzyszenie 

Interwencji Prawnej (13.05.2018); 

3) Wystąpienie na seminarium pt. „Pracodawcy i pracodawczynie a zatrudnianie 

cudzoziemców i cudzoziemek” organizowanym przez Stowarzyszenie Interwencji 

Prawnej i Fundację Konrada Adenauera (21.06.2018); 

4) Prowadzenie dyskusji panelowej pt. „Prawa człowieka oraz wyzwania wobec 

migracji” podczas II Kongresu Praw Obywatelskich organizowanego przez 
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Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw 

Człowieka OBWE (15.12.2018). 

 

Mgr Monika Szulecka  

1) Udział w panelu dyskusyjnym podczas konferencji pt. „Wyzwania dla samorządu 

terytorialnego w dobie integracji ekonomicznej”, organizator: Muzeum Emigracji 

w Gdyni (9.04.2018); 

2) Merytoryczna konsultacja materiałów przygotowywanych na Piknik Naukowy przez 

OBM UW – opracowanie materiałów dotyczących zmian statusu prawnego 

migrantów (05-06.2018); 

3) Wystąpienie podczas spotkania Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

poświęconego obradom okrągłego stołu w sprawie: „Przyszłość pracy w europejskim 

sektorze opieki świadczonej w domu”, organizator: Komisja Europejska 

(13.06.2018); 

4) Udział w redagowaniu Biuletynu Migracyjnego (01-06.2018); 

5) Czynny udział w spotkaniu w formie okrągłego stołu pt. Mapping the Vulnerabilities 

of Vietnamese Migrants across Transit Routes to the UK, organizowanym przez 

Anti-Slavery International (13.09.2018). 

 

Dr Paulina Wiktorska 

1) Specjalistyczny cykl naukowo-szkoleniowy dla Śląskiego Regionalnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach pt.: „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie” w ramach doskonalenia kadr. Opracowanie autorskich materiałów 

eksperckich, prowadzenie cyklu szkoleniowego 05,06,08 listopada, 10,11,12 

grudnia; liczba godzin; 48); 

2) Opracowanie materiałów prawnych i prowadzenie szkoleń dla Jednostek Samorządu 

Terytorialnego z obszaru województwa  Lubelskiego, Podlaskiego, 

Świętokrzyskiego i Podkarpackiego w ramach projektu „Bliżej Rodziny – szkolenie 

dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 na następujące tematy (bloki 8-

godzinne): „Prawo w praktyce”, „Mediacja”, „Praca z rodziną z problemem 

przemocy”. 
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Mgr Justyna Włodarczyk-Madejska 

1) Wywiad w Radio TOK FM, „Nieletni przed sądem. Jak działa system 

sprawiedliwości”, 27.11.2018 r. 

 

Dr Dagmara Woźniakowska-Fajst 

1) Wywiad w radio TOK FM na temat stalkingu (listopad 2018 r.); 

2) Wywiad w RDC na temat stalkingu (listopad 2018 r.); 

3) Zajęcia pt. „10 lat praw wyborczych kobiet” w Społecznej Szkole Podstawowej 

(listopad i grudzień 2018 r.). 
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XI. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY NAUKOWEJ INP PAN 

Rada Naukowa INP PAN odbyła w 2018 roku 8 posiedzeń. Odbyło się 17 obron rozpraw 

doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk prawnych (3 obrony 

przeprowadziła Rada Naukowa i 14 Komisje Doktorskie wyznaczone przez Radę Naukową): 

 

Imię i nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Dziedzina i zakres  

nadanego stopnia naukowego 

Anna Rotter Wstrzymanie biegu terminu 

przedawnienia jako wyraz ochrony 

fiskalnego interesu budżetów publicznych 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Anita Kwecko-

Podświadek 

Prawo pracownika do wynagrodzenia za 

pracę w godzinach nadliczbowych 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Magdalena Piech Pośrednicy internetowi w prawie Unii 

Europejskiej – rola i obowiązki wobec 

treści użytkowników 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Anna Wójtowicz-Dawid Monitoring, kontrola i audyt w procesach 

wykorzystywania środków Unii 

Europejskiej przeznaczonych na realizację 

polityki spójności 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Robert Siwik Kwalifikacja prawna umowy faktoringu. 

Studium prawnoporównawcze 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Jakub Pitera Publicznoprawny status zawodu zaufania 

publicznego 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Witold Daniłowicz Prawo polowania na tle porównawczym Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Artur Salbert Prawne aspekty finansowania usługi 

powszechnej w dziedzinie 

telekomunikacji i poczty 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Michał Filipek Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w 

świetle Statutu Rzymskiego 

Międzynarodowego Trybunału Karnego 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Marcin Żurowski Ograniczenie wolności działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania, 

zbierania, transportu i przetwarzania 

odpadów 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Marcin Orecki Sądownictwo polubowne a sądy 

państwowe wobec zasady nieingerencji 

sądu państwowego w działalność sądu 

polubownego i jego skład 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 
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Agnieszka Nawojska –

Fahrenholz  

Reprezentacja w postepowaniu cywilnym 

osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych niebędących osobami 

prawnym, którym ustawa przyznała 

zdolność prawną lub sądową 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Anna Kamińska Odpowiedzialność wykonawcy za 

niewykonanie bądź nienależyte 

wykonanie umowy o roboty budowlane 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Agata Kleczkowska Użycie siły między państwami w 

międzynarodowym prawie zwyczajowym 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Tomasz Zimny Dobre obyczaje i porządek publiczny jako 

kryteria oceny zdolności patentowej 

wynalazków 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Paweł Popardowski Reguły konkurencji w rolnictwie w 

prawie Unii Europejskiej 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Szymon Zaręba Skutki uznania państwa w świetle prawa 

międzynarodowego 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

 

Rada Naukowa przeprowadziła 5 postępowań habilitacyjnych z tego 4 zakończone 

nadaniem stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 

 

Imię i nazwisko Tytuł pracy habilitacyjnej Dziedzina i zakres  

nadanego stopnia naukowego 

Mirosław Tokarski  Model opiniowania służbowego żołnierzy 

zawodowych. Analiza 

prawnoporównawcza 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Maciej Bernatt Cykl artykułów pt.: 

Powściągliwość sądowa w prawie 

antymonopolowym 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Magdalena Bainczyk Polski i niemiecki Trybunał 

Konstytucyjny wobec członkostwa 

państwa w Unii Europejskiej 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Patrycja Grzebyk Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach 

zbrojnych w świetle prawa 

międzynarodowego 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

 

Rada Naukowa wyznaczyła 25 Komisji doktorskich ds. przyjęcia i obrony rozprawy 

doktorskiej oraz przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora 
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Wyznaczyła recenzentów oraz komisje egzaminacyjne w 11 przewodach doktorskich. 

Wszczęła 17 przewodów doktorskich: 

 
 

L.p. Imię i nazwisko 
Data wszczęcia 

przewodu 

1.  Błażej Kwiatek 19.01.2018 

2.  Ewelina Jarosz Zgoda 19.01.2018 

3.  Monika Dziewulska 19.01.2018 

4.  Justyna Włodarczyk-Madejska 23.03.2018 

5.  Marcin Orecki 23.03.2018 

6.  Anna Nieć 23.03.2018 

7.  Jurij Żelichowski 18.05.2018 

8.  Łukasz Mazurczak 18.05.2018 

9.  Dominika Bychawska-Siniarska 18.05.2018 

10.  Olgierd Jakubowski 15.06.2018 

11.  Jarosław Tekliński 19.10.2018 

12.  Tomasz Jur 19.10.2018 

13.  Paweł Chmieliński 19.10.2018 

14.  Katarzyna Błażuk 19.10.2018 

15.  Catherine Jaskiewicz 19.10.2018 

16.  Natalia Wielgat  14.12.2018 

17.  Bożena Roman  14.12.2018 

 
 

Sprawując bieżący nadzór naukowy nad działalnością Instytutu, Rada opiniowała 

i przyjmowała plany badań i sprawozdania z ich wykonania, oceniała współpracę z zagranicznymi 

instytucjami naukowymi oraz – na tle ogólnej oceny pracowników naukowych – opiniowała 

rozwój młodej kadry. Ponadto, Rada opiniowała sprawy zatrudnienia i awansowania 

pracowników na wyższe stanowiska. Rada Naukowa w wyżej wymienionych sprawach 

podjęła 150 uchwał. 
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XII. INFORMACJ A O ROZWOJU KADR NAUKOWEJ 

1. Uzyskiwane stopnie i tytuły naukowe 

 
W roku sprawozdawczym żaden pracownik INP PAN nie uzyskał stopnia doktora 

habilitowanego nauk prawnych. Rada Naukowa Instytutu podjęła natomiast uchwały o nadaniu 

stopnia doktora wobec czterech pracowników INP PAN. Stopień doktora nauk prawnych 

uzyskali: 

 
Imię i nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Dziedzina i zakres  

nadanego stopnia naukowego 

Agata Kleczkowska 
Użycie siły między państwami w 

międzynarodowym prawie zwyczajowym 
Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Tomasz Zimny 

Dobre obyczaje i porządek publiczny jako 

kryteria oceny zdolności patentowej 

wynalazków 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Paweł Popardowski 
Reguły konkurencji w rolnictwie w 

prawie Unii Europejskiej 
Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

Szymon Zaręba 

Skutki braku uznania państwa w świetle 

prawa międzynarodowego 

 

Nauki prawne w dyscyplinie prawo 

 

2. Nagrody przyznane pracownikom INP PAN za działalność naukową 

  

Nazwa/rodzaj nagrody Za co przyznane? Przez kogo 

przyznane? 

Laureat 

Nagroda Wyróżnienie 

Stypendia dla wybitnych 

młodych naukowców 

 Stypendia 

przyznawane młodym 

wybitnym 

naukowcom, 

prowadzącym 

wysokiej jakości 

badania i cieszącym 

się imponującym 

dorobkiem 

naukowym w skali 

międzynarodowej 

Minister Nauki i 

Szkolnictwa 

Wyższego 

Dr Aleksandra 

Gliszczyńska-Grabias 
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Stypendia dla wybitnych 

młodych naukowców 

 Stypendia 

przyznawane młodym 

wybitnym 

naukowcom, 

prowadzącym 

wysokiej jakości 

badania i cieszącym 

się imponującym 

dorobkiem 

naukowym w skali 

międzynarodowej 

Minister Nauki i 

Szkolnictwa 

Wyższego 

Dr Mateusz 

Grochowski 

 

 

 

X 

  W uznaniu osiągnięć 

w zakresie 

działalności 

naukowej i 

organizacyjnej na 

rzecz Instytutu Nauk 

Prawnych w 2017 

roku. 

Dyrektor INP PAN Dr Grażyna 

Baranowska 

X  W uznaniu osiągnięć 

w zakresie 

działalności 

organizacyjnej na 

rzecz Instytutu Nauk 

Prawnych w 2017 

roku. 

Dyrektor INP PAN Dr Joanna Mucha-

Kujawa 

X  W uznaniu osiągnięć 

w zakresie 

działalności 

naukowej i 

organizacyjnej na 

rzecz Instytutu Nauk 

Prawnych w 2017 

roku. 

Dyrektor INP PAN Dr Andrzej Jakubowski 

X  W uznaniu osiągnięć 

w zakresie 

działalności 

naukowej i 

organizacyjnej na 

rzecz Instytutu Nauk 

Dyrektor INP PAN Dr Mateusz Błachucki 
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Prawnych w 2017 

roku. 

X  W uznaniu osiągnięć 

w zakresie 

działalności 

naukowej i 

organizacyjnej na 

rzecz Instytutu Nauk 

Prawnych w 2017 

roku. 

Dyrektor INP PAN Mgr Justyna 

Włodarczyk-Madejska 

Stypendium START   Za wybitne 

osiągnięcia 

Fundacja na Rzecz 

Nauki Polskiej 

Dr Grażyna 

Baranowska 

Nagroda Ministra 

Przedsiębiorczości 

i Technologii w 

konkursie UPRP na 

najlepszą pracę 

habilitacyjną, doktorską, 

magisterską, licencjacką 

z zakresu ochrony 

własności intelektualnej 

  Rozprawa doktorska 

pt. Dobre obyczaje i 

porządek publiczny 

jako kryteria oceny 

zdolności patentowej 

wynalazków 

Urząd Patentowy 

RP/Minister 

Przedsiębiorczości i 

Technologii 

Dr Tomasz Zimny 

  („Nominowane do 

Nagrody Naukowej 

CARS 2018 

(antymonopolowej)”) 

Za monografię pt. 

„Zmowy przetargowe 

w prawie ochrony 

konkurencji i prawie 

karnym”, Wolters 

Kluwer, Warszawa 

2016 

Kapituły Nagrody 

Naukowej Centrum 

Studiów 

Antymonopolowych 

i Regulacyjnych, 

WZ UW 

Dr hab. Grzegorz 

Materna, prof. INP 

PAN  

Konkurs im. prof. 

Roberta Mroziewicza na 

najlepszą pracę 

magisterską z zakresu 

stosunków 

międzynarodowych, 

dyplomacji, 

bezpieczeństwa 

międzynarodowego i 

  Za pracę magisterską 

„Prawa człowieka w 

polityce zagranicznej 

rządu Tadeusza 

Mazowieckiego” 

(2018) 

Collegium Civitas 

(organizator) 

Mgr Przemysław 

Brzuszczak  
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cyfrowego w latach 

2017-2018 (VII edycja) 

– I miejsce  

  Konkurs Ministra 

Spraw Zagranicznych 

na najlepszą pracę 

magisterską z zakresu 

współczesnych 

stosunków 

międzynarodowych 

(XXIX edycja) – 

wyróżnienie 

Za pracę magisterską 

„Prawa człowieka w 

polityce zagranicznej 

rządu Tadeusza 

Mazowieckiego” 

(2018) 

Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych 

(organizator) 

Mgr Przemysław 

Brzuszczak  

  Konkurs prac 

magisterskich im. Jana 

Józefa Lipskiego 

Stowarzyszenia 

„Otwarta 

Rzeczpospolita” (XXII 

edycja) – wyróżnienie 

Za pracę magisterską 

„Prawa człowieka 

ponad granicami, 

granice praw 

człowieka. Światowa 

dyskusja wokół 

uniwersalizmu i 

relatywizmu 

kulturowego w 

kontekście koncepcji 

„azjatyckich 

wartości” (Asian 

Values)” (2018) 

Stowarzyszenie 

Otwarta 

Rzeczpospolita 

(organizator) 

Mgr Przemysław 

Brzuszczak  

  Konkurs „Przeglądu 

Prawa 

Konstytucyjnego” na 

najlepszą pracę 

magisterską z zakresu 

prawa konstytucyjnego 

i systemów 

politycznych (VII 

edycja) – wyróżnienie 

Za pracę magisterską 

„Prawa człowieka 

ponad granicami, 

granice praw 

człowieka. Światowa 

dyskusja wokół 

uniwersalizmu i 

relatywizmu 

kulturowego w 

kontekście koncepcji 

„Przegląd Prawa 

Konstytucyjnego” – 

redakcja 

(organizator) 

Mgr Przemysław 

Brzuszczak  
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„azjatyckich 

wartości” (Asian 

Values)” (2018) 

Konkurs im. Krzysztofa 

Skubiszewskiego 

na najlepszą pracę 

magisterską na temat 

polskiej polityki 

zagranicznej (VII 

edycja) – I miejsce 

  Za pracę magisterską 

„Prawa człowieka w 

polityce zagranicznej 

rządu Tadeusza 

Mazowieckiego” 

(2018) 

Fundacja im. 

Krzysztofa 

Skubiszewskiego/ 

Instytut Stosunków 

Międzynarodowych 

UW (organizatorzy) 

Mgr Przemysław 

Brzuszczak  

Konkurs „Dziedzictwo 

Jana Pawła II i 

Solidarności” Fundacji 

Służby Rzeczypospolitej 

(I edycja) – I miejsce 

  za pracę magisterską 

„Prawa człowieka w 

polityce zagranicznej 

rządu Tadeusza 

Mazowieckiego” 

(2018) 

Fundacja Służby 

Rzeczypospolitej 

(organizator) 

Mgr Przemysław 

Brzuszczak  

  Konkurs literacki z 

okazji XIII edycji Dni 

Jana Pawła II (XIII 

edycja) – wyróżnienie 

za artykuł „Kategoria 

dobra wspólnego w 

świetle encyklik 

papieskich – ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

myśli Jana Pawła II” 

(2018) 

Uniwersytet 

Papieski im. Jana 

Pawła II w 

Krakowie 

(organizator) 

Mgr Przemysław 

Brzuszczak  

Złote Wachlarze   Wkład w budowanie 

dialogu i partnerstwa 

oraz wsparcia 

prawnego i 

instytucjonalnego 

migrantów i 

migrantek 

Międzynarodowa 

Organizacja ds. 

Migracji (IOM) 

Dr hab. Witold Klaus, 

prof. INP PAN 

  


