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WSTĘP 

 

 

Rok 2017 był drugim rokiem realizacji pięcioletniego programu badawczego INP PAN 

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

Instytut Nauk Prawnych PAN uzyskał kategorię A w kategoryzacji Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. 

Zadania określone w planie na 2017 rok zostały wykonane. Efektem są publikacje: 255 

prac naukowych, w tym: 19 książek, 140 rozdziałów w pracach zbiorowych, 96 artykułów 

i rozpraw, w tym 3 w Journal Citation Reports i 1 w European Reference Index for the 

Humanities. Ponadto opracowano 9 ekspertyz i opinii naukowych.  

W roku 2017 zorganizowano w INP PAN 29 konferencji krajowych oraz 

6 międzynarodowych. Pracownicy INP PAN przygotowali i wygłosili 180 referatów na 

konferencjach w kraju i za granicą. 

Wynik finansowy netto Instytutu za 2017 rok wynosi 601 448,52 zł (w 2016 r. wyniósł 

51 071,71 zł). Otrzymana dotacja podmiotowa na działalność statutową w 2017 roku w 

wysokości 4 297 320,00 zł była wyższa o 157 990 zł (3,8%) w stosunku do ubiegłorocznej 

(2016 r. – 4 139 330,00 zł). Dotacją podmiotową sfinansowano 93,38% kosztów zadań 

badawczych zgodnie z wnioskiem oraz część kosztów ogólnych funkcjonowania Instytutu. 

Koszty, które nie zostały pokryte dotacją, w wysokości 304 775,36 zł, zostały sfinansowane z 

bieżących zysków działalności licencyjnej i edukacyjnej. 

Przychody z działalności edukacyjnej wzrosły o kwotę 398 759,83, co stanowi 22,8%. 

Natomiast koszty działalności edukacyjnej wzrosły o 14,1%, tj. o kwotę 183 562,52 zł. 

W INP PAN pracowało na dzień 31.12.2017 r. łącznie 97 osób, w tym profesorowie 

zwyczajni i nadzwyczajni – 32 osoby, doktorzy - 34 osoby, asystenci - 14 osób. 
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I. TEMATY BADAWCZE W PLANIE INP PAN W ROKU 2017 

 

 

1. Przeobrażenia współczesnego prawa międzynarodowego publicznego – pomiędzy 

globalizacją, konstytucjonalizacją a fragmentacją 

Celem badań było ustalenie aksjologicznych podstaw prawa międzynarodowego, 

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 (P. Saganek), uznaniem i związanym z tym zagadnieniem 

podmiotowości prawa międzynarodowego (S. Zaręba, A. Kleczkowska). Badaniami objęto 

takie zagadnienia szczegółowe, jak status prawny elektronicznych urządzeń dostarczania 

nikotyny (e-papierosy), wykorzystanie nauki i ekspertyzy naukowej w procesie rozstrzygania 

sporów handlowych w ramach Światowej Organizacji Handlu, legalność sankcji handlowych 

nałożonych przez UE na Federację Rosyjską w odpowiedzi na działania tego kraju na 

wschodzie Ukrainy (Ł. Gruszczyński) oraz podstawy prawne unijnego standardu postępowania 

(B. Łukańko). Analizy skoncentrowały się też wokół kilku gałęzi prawa międzynarodowego. 

Należały do nich międzynarodowe prawo ochrony dóbr kultury, prawa człowieka i 

międzynarodowe prawo karne. Badania zespołu pozwoliły dokonać szeregu ważnych ustaleń. 

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 w ramach realizacji wyznaczonego tematu badawczego była analiza 

zagadnień sądowego stosowania prawa unijnego ze szczególnym uwzględnieniem praktyki 

sądów polskich. Badania zmierzały w szczególności do ustalenia sposobu recepcji przez Sąd 

Najwyższy RP zasad stosowania prawa UE oraz identyfikacji problemów związanych ze 

stosowaniem prawa unijnego w świetle treści pytań prejudycjalnych SN. Badano także 

kontrowersje związane ze stosowaniem prawa unijnego występujące w praktyce Naczelnego 

Sądu Administracyjnego (w kontekście spraw hazardowych). Prowadzone badania 

koncentrowały się ponadto na zagadnieniach dotyczących ustalenia standardu zasady ne bis in 
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idem w zakresie łącznego stosowania sankcji administracyjnych i karnych w świetle 

orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Celem prowadzonych badań było 

także ustalenie charakteru prawnego korekt finansowych nakładanych przez Komisję 

Europejską na państwa członkowskie UE za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy 

unijnych oraz analiza kierunków rozwoju prawa antydyskryminacyjnego, unijnego 

i krajowego, w szczególności ustalenie, czy dyskryminacja ze względu na więcej niż jedno 

zabronione kryterium jest zakazana prawnie. Realizowano ponadto badania nad Przestrzenią 

Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE w związku z kryzysem uchodźczym 

i migracyjnym. Pracownicy naukowi w tym nurcie badań prowadzili także badania dotyczące 

zgodności polskich przepisów regulujących organizację gier losowych i hazardowych z 

prawem UE. 

 

3. Prawo umów w procesie europeizacji prawa prywatnego 

Badania prowadzone w ramach tego tematu dotyczyły problematyki prawa umów w 

wymiarze krajowym i europejskim. Podjęto próbę opisu wybranych problemów mających 

istotne znaczenie dla współczesnych przemian prawa cywilnego i handlowego w Polsce. Prof. 

dr hab. A. Bierć opracował studium, w którym w ramach współczesnego procesu publicyzacji 

(konstytucjonalizacji) prawa prywatnego poddano analizie wpływ konstytucyjnego zakazu 

dyskryminacji na prawo umów. Prof. dr hab. B. Kordasiewicz przygotował opracowanie 

poświęcone problematyce prawnej nabycia nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca, 

artykuł o odpowiedzialności posiadacza zależnego względem właściciela rzeczy oraz glosę do 

wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2017 r. (I CSK 585/16). Dr hab. M. Tarska, prof. 

INP PAN opracowała artykuł Prekaryjność własnościowej pozycji prawnej przedsiębiorcy lub 

uczestnika spółki pozostającego w związku małżeńskim. Dr J. Mucha-Kujawa przygotowała 

opracowanie poświęcone nowemu modelowi prawnemu Prokuratorii Generalnej RP. 

 

4. Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka – mechanizmy ochrony 

i prawo materialne w aspekcie porównawczym 

Prace wykonywane w roku 2017 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. Kontynuowano analizę relacji zachodzących pomiędzy systemem ONZ 
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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. 

Zespół uczestniczy w konsorcjum badawczym AHRI, prowadzącym badania w zakresie 

międzynarodowej ochrony praw człowieka.  

Wyniki badań prezentowane były na licznych konferencjach naukowych w kraju i za 

granicą. Pracownicy opublikowali liczne artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych 

oraz wygłaszali referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych. 

 

5. Ewolucja funkcji i treści konstytucji pod wpływem integracji europejskiej oraz 

zmiany paradygmatu stosowania prawa 

Prowadzone w 2017 roku badania miały na celu przede wszystkim materialnoprawną 

i proceduralną analizę zagadnień polskiego prawa konstytucyjnego w obszarach: 

instytucjonalnym i ustrojowym, ochrony praw człowieka oraz przemian tej gałęzi prawa pod 

wpływem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto celem badań było również francuskie prawo 

konstytucyjne. Wśród szczegółowych celów badań wskazać należy: a) analizę problematyki 

konstytucyjnego prawa do kultury; b) rekonstrukcję modeli powoływania sędziów sądów 

konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich; c) analizę konwencyjnego standardu 

ochrony wolności sumienia i religii oraz jego aplikacji w krajowym prawie konstytucyjnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki: sprzeciwu sumienia, zasady autonomii kościołów 

i związków wyznaniowych oraz eksponowania symboliki religijnej; d) opracowanie części 

komentarza do regulaminu Sejmu; e) rekonstrukcję kolejnych etapów, podstaw i skutków sporu 

o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego; f) analizę zagadnień 

kontroli konstytucyjności ustaw przez Trybunał Konstytucyjny oraz analizę orzecznictwa 

konstytucyjnego w zakresie odnoszącym się do podstawowych zasad konstytucyjnych; g) 

analizę zagadnienia tożsamości konstytucyjnej państwa członkowskiego Unii Europejskiej; h) 

rekonstrukcję pojęcia konstytucyjnego prawa intertemporalnego; i) analizę użycia argumentu 

komparatystycznego w orzecznictwie konstytucyjnym; j) rekonstrukcję pojęcia zmiany 

Konstytucji i jej proceduralnych oraz materialnych granic. 
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6. Wpływ nowych zjawisk na kształt prawa administracyjnego i funkcjonowanie 

administracji publicznej 

Powszechne środki ochrony prawnej, tj. petycje, skargi i wnioski charakteryzują się tym, 

że są dostępne dla każdego, a ich przedmiotem może być wszystko, co nie jest prawnie 

obojętne, i należy do sfery publicznej. Prawo do tych środków wprowadza Konstytucja RP 

w art. 63. Przez wiele lat z wymienionych w Konstytucji powszechnych środków ochrony 

prawnej dostępne były jedynie skargi i wnioski. Zmieniło się to wraz z uchwaleniem Ustawy z 

dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Ustawa ta stanowiła przełom, który niestety z uwagi na pewne 

niefortunne rozwiązania legislacyjne wciąż nie ujawnił pełnego potencjału tkwiącego w 

obywatelskiej aktywności podmiotów składających petycje. Celem badania była analiza 

problemów teoretycznych i praktycznych związanych z funkcjonowaniem powszechnych 

środków ochrony prawnej, a w szczególności przedstawienie i ocena regulacji skarg, wniosków 

i petycji w kontekście ochrony praw i wolności obywatelskich. Ponadto badanie uwzględniło 

różnorodne skargi szczególne, uregulowane w wielu ustawach prawa administracyjnego oraz 

nowe zagadnienia powiązane z tematem głównym. Przeprowadzone analizy i zebrana literatura 

przedmiotu oraz orzecznictwo pozwoliły na omówienie zagadnienia skarg, wniosków i petycji 

w monografii pod redakcją dra M. Błachuckiego oraz dra G. Sibigi (Skargi, wnioski i petycje – 

Powszechne środki ochrony prawnej, Presscom, Wrocław 2017), której współautorami (oprócz 

wymienionych wcześniej) są także dr W. Drobny oraz mgr D. Sybilski. 

 

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

W roku 2017 celem badań w ramach tego tematu były analizy, po pierwsze, wpływu 

zjawiska przemocy domowej na postępowania sądowe toczne w oparciu o Konwencję 

dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z 1980 r., po drugie, 

aktualnych problemów prawno-ekonomicznych związanych z zaspokajaniem potrzeb i 

interesów ekonomicznych małoletniego. Zgodnie z planem efekty badań poświęconych 

przemocy domowej w kontekście badań nad konwencją haską z 1980 roku zostały 

przedstawione podczas seminarium w dniu 9.10.2017 r. W formie bardziej rozbudowanej 

wyniki badań będą prezentowane w monogafii poświęconej stosowaniu konwencji haskiej 

przed sądami polskimi, której zakończenie przewidziane jest na rok 2018. Przygotowywany 

jest artykuł poświęcony problematyce ekonomicznych aspektów pieczy nad małoletnim. 

Prace badawcze w ramach tego nurtu są i będą nadal wykorzystywane na potrzeby 

przygotowywanych publikacji – artykułu naukowego, którego roboczy tytuł brzmi: Relacja 

pomiędzy rodzicami a dziećmi – problematyka prawno-ekonomiczna oraz rozprawy 
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habilitacyjnej poświęconej stosowaniu Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów 

uprowadzenia dziecka za granicę z 1980 r. przed sądami polskimi. 

 

8. Ochrona własności intelektualnej a prawa podstawowe 

Celem badań była identyfikacja tendencji występujących w międzynarodowym 

i europejskim prawie dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej, a także w prawie 

własności intelektualnej w kontekście reguł dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy 

tradycyjnej i określenie sfer oraz identyfikacja zagadnień rodzących najwięcej kontrowersji i 

wątpliwości wynikających z kolizji interesów państw rozwijających się i społeczności 

lokalnych z jednej strony oraz rozwoju nauki i postępu technicznego w skali globalnej – z 

drugiej. 

Pierwszym etapem badań była identyfikacja aktów prawa międzynarodowego 

zawierających postanowienia dotyczące reguł dostępu do zasobów genetycznych i związanej z 

nimi wiedzy tradycyjnej, a także ich eksploatacji oraz ustalenie ukształtowanej w prawie 

międzynarodowym treści pojęcia „wiedza tradycyjna”. Przeanalizowano reguły korzystania 

z zasobów genetycznych i dotyczącej tych zasobów wiedzy tradycyjnej ustalone przede 

wszystkim w Konwencji o różnorodności biologicznej i w Protokole z Nagoi, a także w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami 

wynikającymi z protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz 

uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów. 

 

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

Badania prowadzone w tym obszarze zmierzały do określenia motywów oraz sposobu 

podejścia prawodawcy unijnego do kwestii ochrony konkurencji w rolnictwie. 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 w związku z normatywnym oddziaływaniem 

na kwestię ochrony konkurencji na rynkach rolnych, a także zmierzano do identyfikacji 

zasadniczych instrumentów normatywnych służących realizacji zakładanych celów w obrębie 

unijnego sektora rolnego. W wymiarze ogólnym badania odnoszące się do reguł konkurencji w 

rolnictwie unijnym ukierunkowane były na wskazanie odrębności przyjmowanych przez 

prawodawcę unijnego w podejściu regulacyjnym do tego obszaru gospodarki unijnej. 
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Drugi z obszarów badawczych koncentrował się na analizie najnowszych regulacji 

prawnych z zakresu obrotu nieruchomościami rolnymi, w tym przede wszystkim ustawy 

z 14 kwietnia 2016 r. wstrzymującej sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa w kontekście kształtowania ustroju rolnego. Badania wykazały, że przyjęte 

rozwiązania prawne, „zamrażające” obrót gruntami rolnymi, nie zmierzają – w istocie rzeczy – 

do poprawy struktur rolnych naszego rolnictwa. Ponadto część z nich odznacza się 

niekonstytucyjnym charakterem. 

 

10. Ochrona zasobów przyrody i trwałej różnorodności biologicznej w prawie 

międzynarodowym, unijnym, polskim i porównawczym 

W roku 2017 celem badań była analiza przepisów prawnych dotyczących ochrony 

i zarządzania podstawowymi zasobami przyrody w ujęciu międzynarodowym, unijnym, 

polskim i porównawczym. 

W ramach tego nurtu badań zrealizowano badania dotyczące przemiany prawnej ochrony 

drzew i krzewów. Dr D. Danecka opublikowała w tym zakresie komentarz we współautorstwie 

z prof. dr. hab. W. Radeckim oraz rozdział w monografii w języku czeskim. 

Prof. dr hab. W. Radecki wykonał badania porównawcze nad inspekcją środowiska w 

Polsce, Czechach i Słowacji.  

Dr hab. A. Habuda w konkluzji badań stwierdził, że prawo do zasobów przyrody wydaje 

się bardziej konkretną i realną konstrukcją prawną niż ogólna kategoria prawa do środowiska. 

Aktualnie obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie kreuje bezpośrednio prawa 

podmiotowego do środowiska. 

Dr hab. J. Rotko, prof. INP PAN prowadził badania, których główne wnioski badawcze 

zostały wykorzystane w publikacji Kodeksowe pozwolenie zintegrowane a sektorowe 

pozwolenie wodnoprawne – doświadczenia niemieckie. 

 

11. Współczesne kierunki rozwoju prawa konkurencji 

Badaniami objęto kilka kwestii szczegółowych, na podstawie których ustalano 

współczesne kierunki rozwoju prawa ochrony konkurencji. Analizą objęto konwergencję 

systemów ochrony konkurencji i zwalczanie antykonkurencyjnych porozumień, w tym 

ograniczeń konkurencji w przetargach. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy 

opublikowanie artykułów w pracy zbiorowej Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji 

rynku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu (C.H. Beck, 

Warszawa 2017). Poza publikacjami wskazać trzeba na kontynuowany program cyklicznych 
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otwartych seminariów, prezentujących wyniki badań pracowników INP PAN i zapraszanych 

przedstawicieli nauki i praktyki stosowania prawa. W 2017 roku odbyły się cztery spotkania 

dotyczące: (1) przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w 

sektorze rolno-spożywczym – w Polsce i innych państwach UE, (2) stosowania zgód 

warunkowych w sprawach koncentracji przedsiębiorców, (3) projektu dyrektywy w sprawie 

egzekwowania unijnego prawa konkurencji przez organy krajowe, (4) programów whistle-

blowing w praktyce organów ochrony konkurencji. 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 

prowadzonych w tym nurcie badań mogą zostać wykorzystane w praktyce stosowania reguł 

konkurencji przez organy antymonopolowe i sądy. 

 

12. Funkcje prawa pracy w dobie globalizacji 

Badania podejmowane przez pracowników w ramach tego tematu badawczego w 2017 

roku koncentrowały się na problematyce partycypacji pracowniczej oraz problematyce nowych 

rozwiązań w prawie pracy – indywidualnym i zbiorowym. W dziedzinie indywidualnego prawa 

pracy analizie poddano w szczególności problematykę ochrony pracownika przy zawieraniu 

umowy o pracę na czas określony oraz zasadę uprzywilejowania pracownika w prawie pracy. 

Celem badań była wykładnia nowych przepisów oraz ich upowszechnienie i zaproponowanie 

pożądanych zmian. Efektem badań prowadzonych w 2017 roku były w szczególności 

monografia poświęcona partycypacji pracowniczej, rozdziały w pracach zbiorowych, artykuły 

oraz wypowiedzi prasowe. Na szczególną uwagę zasługuje przygotowanie przez prof. dr. hab. 

J. Wratnego obszernej monografii poświęconej partycypacji pracowniczej oraz przygotowanie 

raportu dotyczącego rad pracowników. Na uwagę zasługuje także przygotowanie przez dr L. 

Krysińską-Wnuk opracowania dotyczącego ochrony pracownika przy zawieraniu umowy o 

pracę na czas określony przedstawionego podczas Zjazdu Katedr i Ośrodków Naukowych 

Prawa Pracy w Toruniu. Uzyskane wyniki będą wykorzystywane przy tworzeniu i stosowaniu 

przepisów prawa pracy, jak również przy ich popularyzacji. Opracowania dotyczące rad 

pracowników oraz ochrony pracowników przed nadużyciami przy zawieraniu umów o pracę 

zostały opublikowane i są dostępne publicznie.  

 

13. Polskie prawo represyjne w okresie przeobrażeń systemowych 

Przedmiot analiz stanowiły zagadnienia materialnoprawne, procesowe, a także 

wykonawcze. Prowadzone w tym zakresie badania dotyczyły zagadnień, które zostały 
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w ostatnich latach poddane zmianom ustawodawczym, a także tym, które na skutek tych zmian 

zostały wprowadzone jako instytucje nowe, nieznane uprzednio ustawom. Celem badań było 

ukazanie obecnego kształtu tej dziedziny prawa, zwłaszcza w kontekście zmian wdrożonych w 

życie na przestrzeni lat 2015-2017 i ocena tych regulacji z perspektywy unormowań 

konstytucyjnych, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz EKPCz, a także wiążących RP aktów 

prawa międzynarodowego. Prowadzone w 2017 roku badania koncentrowały się wokół 

problematyki prawa karnego materialnego i procesowego, zarówno w ujęciu krajowym, jak i z 

szerokim uwzględnieniem prawa europejskiego oraz międzynarodowego publicznego w 

wymiarze uniwersalnym. Zajmowano się następującymi zagadnieniami: wybranymi aspektami 

karnoprawnej ochrony rynku ubezpieczeniowego, prawem wykroczeń w systemie represji 

karnej, aspektami prawa karnego porównawczego, systemem środków reakcji prawnokarnej, 

gwarancjami procesowymi nieletnich występujących w sprawach karnych oraz innymi, 

wybranymi aspektami postępowania w sprawach nieletnich, konfiskatą korzyści z przestępstwa 

w ujęciu krajowym i europejskim. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym 

planem i harmonogramem prac. Efektem badań są liczne artykuły i rozdziały w pracach 

zbiorowych. Poza tym pracownicy prezentowali wyniki swoich badań na wielu konferencjach 

krajowych i międzynarodowych.  

 

14. Kryminologia wobec wyzwań zmieniających się społeczeństw 

Celem badań prowadzonych w 2017 roku było systematyczne zebranie danych z użyciem 

różnych metod i technik badań badawczych, w odniesieniu do szeregu problemów 

dostrzeganych we współczesnym społeczeństwie, które ulega zmianom na skutek takich 

procesów społecznych, jak migracje międzynarodowe, rozwój technologiczny, przemiany 

obyczajowe czy wreszcie zmiany społeczno-polityczne, za którymi często idą zmiany 

w prawie. Celem badań było spojrzenie na kryminologiczne aspekty procesów zachodzących 

w różnych grupach społecznych, tj. wśród młodzieży, która wchodzi w konflikt z prawem lub 

przejawia oznaki demoralizacji, wśród osób zawodowo związanych ze stosowaniem wobec 

nieletnich środków wychowawczych lub poprawczych oraz tych zaangażowanych 

w diagnozowanie sytuacji nieletnich, wśród migrantów oraz w społeczeństwie przyjmującym, 

które kształtuje postawy wobec napływających jednostek, wśród sprawców przemocy 

emocjonalnej i ich ofiar, jak również wśród sprawców przemocy w rodzinie czy przestępstw 

przeciwko wolności i obyczajności. 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 
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na instytucje, które są odpowiedzialne za tworzenie lub stosowanie prawa w praktyce, a także 

na uwarunkowania zmian prawa i praktyki jego stosowania, szczególnie w tych obszarach, 

które albo stale wymagają pogłębionej refleksji (jak np. zagadnienie nieletnich), albo dopiero 

stają się istotnym zagadnieniem (jak np. kryminologiczne aspekty procesów migracyjnych) 

w Polsce.  

 

15. Prace nad systemami: prawo prywatne 

„System Prawa Prywatnego” to dzieło o charakterze fundamentalnym, najbardziej 

ambitne przedsięwzięcie w historii polskiej myśli prawniczej, cieszące się wielką renomą na 

rynku. Całość edycji, pod redakcją zmarłego już wybitnego polskiego cywilisty prof. dr. hab. 

Zbigniewa Radwańskiego, obejmie ogółem 20 tomów. Obecnie, ze względu na stale 

utrzymujące się wysokie zainteresowanie odbiorców wydawca zdecydował się na kolejne 

wydania prawie wszystkich tomów. Dokonano wznowień tomów poświęconych prawu 

własności intelektualnej. Dotyczyły one prawa autorskiego (t. 13, wyd. 4 pod. red. prof. dr. hab. 

Janusza Barty) oraz prawa własności przemysłowej (t. 14A, 14B oraz 14C). Przygotowano 

także kolejne wydanie t. 6, obejmującego część ogólną prawa zobowiązań; ukaże się ono na 

początku 2018 roku.  

Odnośnie do prawa autorskiego należy wskazać, że jest to tom o największej liczbie 

wznowień. Równie ważne jest wznowienie dotyczące prawa własności przemysłowej (t. 14A, 

14B oraz 14C). Jak wiadomo tzw. własność intelektualna (której istotną częścią jest własność 

przemysłowa) jest jednym z podstawowych mechanizmów ochrony i stymulowania rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Jej ochrona (patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe i zdobnicze, 

know-how) wywiera zasadniczy wpływ na postęp ekonomiczny i rozwój gospodarki rynkowej. 

Z wymienionego powodu badania nad ochroną własności przemysłowej mają fundamentalne 

znaczenie dla gospodarki wolnorynkowej i jej rozwoju.  
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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 172 tytułów 

czasopism dziedzinowych (w tym 91 opublikowanych rzeczywiście w 2017 roku). Tworzona 

w programie Expertus baza PBP jest dostępna komercyjnie na stronie www.bibliografia-

prawnicza.pl (18 subskrypcji w 2017 roku; 2 289 682 wyszukań w bazie w okresie od 

15 kwietnia 2012 roku do 1 stycznia 2018 roku) oraz w dwóch największych systemach 

informacji prawniczej Lex i Legalis. 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 prawnej. W 2017 roku wprowadzono do 

bazy PBP 11 708 rekordów bibliograficznych.  

W czerwcu 2017 roku został opublikowany rocznik LII „Polskiej Bibliografii 

Prawniczej” za 2016 rok, pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Biercia, opracowany przez Anetę 

Konefał (koordynator zespołu), Urszulę Banasiak i Urszulę Przydatek, przy udziale Katarzyny 

Paczuskiej, Agnieszki Rauhut-Józepczuk, Grażyny Włosek i Beaty Wszołek, recenzowany 

przez pracowników naukowych INP PAN. 

Zespół PBP przygotowywał także zestawienia bibliograficzne na zlecenie pracowników 

INP PAN oraz instytucji i – odpłatnie – użytkowników zewnętrznych. 

W drugiej połowie 2017 roku dokonano weryfikacji bazy PBP pod kątem kompletności 

informacji o wydawanych publikacjach z zakresu nauk prawnych oraz użyteczności 

stosowanego języka informacyjno-wyszukiwawczego, biorąc pod uwagę potrzeby środowiska 

naukowego, studentów oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej 

i innych użytkowników komercyjnych systemów informacji prawniczej Lex i Legalis. 

W efekcie opracowano program optymalizacji pracy zespołu PBP i rozpoczęto przygotowanie 

studium wykonalności projektu e-PBP, zakładającego przekształcenie bazy bibliograficznej 

w bazę bibliograficzno-abstraktową. 

Stan zatrudnienia na dzień 29 grudnia 2017 roku wynosił 3 etaty oraz 1 etat pracownika 

biblioteki oddelegowanego na stałe do pracy w zespole PBP. W 2017 roku pracownicy 

biblioteki wspierali pracę zespołu PBP, opracowując ponad 40% rekordów w bazie PBP 

http://www.bibliografia-prawnicza.pl/
http://www.bibliografia-prawnicza.pl/
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i wykonując prace pomocnicze, takie jak kwerendy w bibliotekach zewnętrznych i obsługa 

wypożyczeń międzybibliotecznych.  

W 2017 roku w zepole PBP praktyki odbyło dwoje studentów UW. 

 

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 (872 rekordów druków zwartych i 106 rekordów czasopism 

pobranych w 2017 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: 

a) gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie krajowego i zagranicznego 

piśmiennictwa z dziedziny prawa, publikowanego na nośnikach tradycyjnych 

i elektronicznych; 

b) prowadzenie Polskiej Bibliografii Prawniczej; 

c) bieżąca rejestracja i upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych 

w INP PAN; 

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

tworzenie repozytorium tekstów naukowych powstałych w Instytucie; 

e) organizowanie dostępu do informacji dziedzinowej oraz abstraktowych 

i pełnotekstowych baz danych dla użytkowników; 

f) zapewnienie szerokiego dostępu do wszelkiego rodzaju źródeł informacji naukowej 

i praktycznej w dziedzinie nauk prawnych oraz polityczno-społecznych; 

g) gromadzenie innych materiałów bibliotecznych niezbędnych do realizacji zadań 

naukowo-badawczych i dydaktycznych INP PAN; 

h) 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 486 druków zwartych o łączniej 

wartości 90 017,94 zł, w tym: 159 woluminów nabytych drogą kupna (z grantów i dotacji 

pracowników naukowych INP PAN), 60 darów, 14 woluminów pozyskanych na drodze 

wymiany międzybibliotecznej krajowej i zagranicznej, 244 woluminy przyjęte na inwentarz z 

tzw. dawnych nabytków, dotychczas niezewidencjonowanych i nieopracowanych oraz 9 

woluminów tzw. egzemplarzy obowiązkowych, przekazywanych obligatoryjnie przez 

pracowników naukowych INP PAN zgodnie z Regulaminem Biblioteki. Ponadto księgozbiór 

uzupełniały bieżące wpływy 60 tytułów czasopism, w tym 3 wydawnictw własnych INP PAN, 

7 tytułów prenumerowanych, 6 otrzymanych w drodze wymiany międzybibliotecznej krajowej 

i zagranicznej oraz 44 otrzymanych jako dary (nie zawsze kompletny zasób rocznika). Bilans 

wymiany międzybibliotecznej w 2017 roku wynosi 20 woluminów przekazanych i 20 

woluminów otrzymanych. 

Biblioteka zapewnia dostęp do baz pełnotekstowych i abstraktowych Wirtualnej 

Biblioteki Nauki (dostęp w 100% finansowany przez MNiSW), Cambridge University Press 

(dostęp w 50% dofinansowany przez MNiSW) oraz do bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej, 

systemu informacji prawnej Lex Omega (tzw. cztery licencje pływające) oraz otwartych 

repozytoriów cyfrowych i źródeł informacji. W lipcu umożliwiono pracownikom naukowym 

korzystnie z baz pełnotekstowych i abstraktowych za pośrednictwem VPN. We wrześniu 2017 

roku Biblioteka umożliwiła użytkownikom dostęp testowy do bazy Taylor & Francis Journals. 

W drugiej połowie 2017 roku rozpoczęto porządkowanie księgozbioru. Zubytkowano 

8180 woluminów, w tym 512 pozycji druków zwartych o łącznej warości inwentarzowej (po 

denominacji) 23 260,50 zł i 8 668 egzemplarzy czasopism o łącznej wartości inwentarzonej (po 

denominacji) 720,19 zł – dubletów, pozycji zagubionych bądź niezwróconych do Biblioteki 

przez czytelników, a także nieaktualnych lub niezgodnych z polityką gromadzenia zbiorów 

stanowiącą załącznik do Regulaminu Biblioteki. Wartość inwentarzowa zubytkowanych w 

2017 roku materiałów bibliotecznych wynosi 23 980,69 zł. Zubytkowane materiały 

biblioteczne przekazywane są do bibliotek więziennych za pośrednictwem Fundacji Zmiana 

(projekt Książki w Pudle) oraz na makulaturę. Jednocześnie 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 1/2017 z 8 sierpnia 2017 

roku. Po digitalizacji będzie udostępniany cyfrowo w ramach projektu „Archiwa Przełomu”. 
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W 2017 roku przeprowadzono skontrum księgozbioru INP PAN w zakresie druków 

zwartych o nr. inw. 1-53721. W wyniku skontrum stwierdzono 170 braków bezwzględnych, 3 

987 braków względnych i odnaleziono 202 publikacje wykreślone z inwentarza.  

W czerwcu 2017 roku wdrożono moduł udostępniania w systemie Horizon, 

umożliwiający elektroniczną obsługę wypożyczeń i zwrotów. W okresie od czerwca 2017 roku, 

po zamknięciu spowodowanym zmianami kadrowymi, ze zbiorów biblioteki skorzystało 

231 użytkowników, w tym 156 pracowników naukowych INP PAN, 21 doktorantów 

i słuchaczy studiów podyplomowych organizowanych przez INP PAN i – za zgodą Dyrekcji – 

52 użytkowników zewnętrznych. W tym okresie przeszkolono 19 użytkowników z obsługi baz 

i katalogów dostępnych w bibliotece INP PAN oraz udzielono 306 informacji bibliotecznych, 

97 informacji katalogowych, 237 informacji bibliograficznych. Zrealizowano 28 kwerend 

faktograficznych i 17 kwerend dokumentacyjnych. Bibliotekarze dyżurujący zarejestrowali 114 

udostępnień prezencyjnych, 137 wypożyczeń na zewnątrz, 88 zwrotów materiałów 

bibliotecznych. Ponadto w 2017 roku zrealizowano 9 wypożyczeń międzybibliotecznych ze 

zbiorów INP PAN do innych bibliotek oraz 51 wypożyczeń na rzecz INP PAN z 10 bibliotek. 

Ze względu na obciążenie innymi zadaniami retrokonwersję katalogu bibliotecznego 

ograniczono wyłącznie do tytułów bieżących czasopism oraz druków zwartych udostępnianych 

użytkownikom prezencyjnie bądź na zewnątrz. Podjęto działania zmierzające do wdrożenia 

zintegrowanego systemu bibliotecznego KOHA (oprogramowanie typu open source), który 

w 2018 roku zastąpi niefunkcjonalny i pozbawiony modułu OPAC system Horizon. 

Dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji, w 2017 roku pracownicy Biblioteki 

uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

 Biblioteki i archiwa na jednolitym ryniku cyfrowym, 15 lutego 2017 roku (B. Wszołek) 

 ACADEMICA – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna, 2 czerwca 2017 roku (M. 

Rek) 

 Otwarty dostęp do publikacji naukowych – wprowadzenie i wskazówki praktyczne, 

26 czerwca 2017 roku (M. Orczykowska, M. Rek) 

 Targi nowych technologii w bibliotekach Digital Cultures, 27 września 2017 roku 

 obligatoryjne szkolenie ze współpracy z NUKAT-em, 17 lipca 2017 roku (M. 

Orczykowska, M. Rek) i 6-7 grudnia 2017 roku (D. Bakuła, dr J Kurczab, A. 

Olkowska) 

 warsztaty z zakresu stosowania Creative Commons w UMK, 27 października 2017 

roku (A. Olkowska) 
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Stan zatrudnienia na dzień 29 grudnia 2017 roku wynosi 5 etatów, w tym 1 etat na stałe 

oddelegowany do wsparcia zespołu PBP.  

 

3. Działalność wydawnicza 

W 2017 roku Instytut Nauk Prawnych PAN wydawał sześć tytułów czasopism 

(w kolejności alfabetycznej):  

 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 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 2017 roku ukazały się dwa numery czasopisma: 1/2017 i 2/2017 o nakładzie 500 

egzemplarzy każdy (ISSN 2543-571X). Artykuły indeksowane są w PBP. 

 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 

47,96. Zasób jest dostępny także na platformach CEEOL, IBUK, PUBLIO, przy czym 

część artykułów jest dostępna w modelu Open Access. W 2017 roku ukazał się tom 
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XXXIX czasopisma w nakładzie 185 egzemplarzy (ISSN 0066-6890). Artykuły 

indeksowane są w CEJSH i PBP. 

 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 51,90. W 2017 roku ukazały się nr.: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 oraz Indeks w nakładzie 3 000 egzemplarzy każdy (ISN 

0867-1850). Artykuły indeksowane są w CEJSH i PBP. 

 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 80,22. Artykuły 

indeksowane są w CEJSH, PBP i Web of Science. W 2017 roku ukazał się tom 

XXXVI 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. 
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 rocznik „Polska Bibliografia Prawnicza” pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja 

Biercia wydawany jest przez Wolters Kluwer. Unikalne w skali kraju wydawnictwo 

jest efektem pracy zespołu Polskiej Bibliografii Prawniczej, poddanym recenzji 

pracowników naukowych INP PAN. Zawartość bibliografii, dokumentującej dorobek 

piśmiennictwa polskiego w zakresie nauk prawnych (wydawnictw zwartych 

monograficznych i prac zbiorowych, a także artykułów, glos, komentarzy, 

sprawozdań, recenzji publikowanych w czasopismach naukowych 

i specjalistycznych) jest usystematyzowana według klasyfikacji dziesiętnej, 

odpowiadającej poszczególnym dziedzinom prawa i odzwierciedla zawartość bazy 

PBP. Zarówno układ wydawanej od 1960 roku bibliografii, jak i forma zapisów 

bibliograficznych, pozostaje niezmienna od lat. W indeksie autorskim wyodrębnione 

są: prace autorskie, glosy, komentarze, polemiki, recenzje i sprawozdania W 2017 

roku ukazał się tom LII za rok 2016 w nakładzie 500 egzemplarzy (ISSN 0551-3855). 

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

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 znajduje się na liście B czasopism naukowych MNiSW (11 punktów 

za publikację) oraz ICI Journal Master List – ICV 32,57. W 2017 roku ukazały się nr. 

4/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 czasopisma w nakładzie 350 egzemplarzy 

każdy (ISSN 0039-3312). Od nr 4/2017 roku czasopismo ukazuje się w modelu Open 

Access z półrocznym embargiem czasowym. 

Instytut Nauk Prawnych PAN jest wydawcą bądź współwydawcą dziewiętnastu druków 

zwartych (monografii i prac zbiorowych), opublikowanych w 2017 roku: 

 60 lat: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 1956-2016. – Warszawa: INP 

PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. – 87, [3] s. – (ISBN 9788373839468) 

 Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa / Roman 

Wieruszewski (red.) ; [autorzy Zdzisław Kędzia, Roman Wieruszewski, Grażyna 

Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Natalia Schulz, Katarzyna 

Sękowska-Kozłowska] – Warszawa: C.H. Beck ; INP PAN, 2017. – XXXIII, [1], 439 

s. – (ISBN 9788325598846, 9788325598853). 
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 O prawach człowieka : księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego / 

Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-

Połczyńska, Katarzyna Sękowska-Kozłowska (red.) – Warszawa: Wolters Kluwer 

Polska ; INP PAN, 2017. – 614, [2] s.  – (ISBN: 9788381076906). 

 Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim : analiza porównawcza 

/ Adam Habuda (red.) – Warszawa: Difin, 2017. – 406 s. (ISBN 9788380854314). 

 Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska Polski, Czech 

i Słowacji / Adam Habuda, Wojciech Radecki. – Warszawa: Difin, 2017. – 186 s. – 

(ISBN 9788380854307). 

 Przestępczość cudzoziemców : aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne / 

Witold Klaus, Katarzyna Laskowska, Irena Rzeplińska (red.) – Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.  – 639 s. – (ISBN: 9788373838550).   

 Przestępczość cudzoziemców : materiały szkoleniowe : analizy i scenariusze zajęć / 

Dagmara Woźniakowska-Fajst (red.) – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

2017. – 205 s. – (ISBN 9788373838932). 

Wydanie dwóch wymienionych powyżej publikacji zostało dofinansowane ze środków 

projektu SIC – Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem 

analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi (DOBR-BIO4/055/13127/2013) 

realizowanego przez konsorcjum w składzie: INP PAN (lider), Uniwersytet w Białymstoku 

oraz Medcore sp. z o.o., finansowanego ze środków NCBiR. 

 Wymuszone zaginięcia w Europie : kształtowanie się międzynarodowych standardów 

zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw / Grażyna Baranowska. – 

Warszawa: C.H. Beck ; INP PAN, 2017. – LXV, [1], 267 s. (ISBN 9788325593407, 

9788325593414) 

 Z problematyki wiktymologii : księga dedykowana profesor Ewie Bieńkowskiej / 

Lidia Mazowiecka, Witold Klaus, Anna Tarwacka (red.).  – Warszawa : Wolters 

Kluwer Polska, 2017. – 455 s. – (ISBN 9788381074216). 

 Zmiana i kontrola : społeczeństwo wobec przestępczości / Konrad Buczkowski, 

Witold Klaus, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst (red.).  – Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.  – 304, [2] s. (ISBN 9788373838567) 

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

„System Prawa Karnego” w 2017 roku ukazały się: 
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 t. 3: Nauka o przestępstwie: zasady odpowiedzialności / Ryszard Dębski (red.); 

[autorzy Ryszard Dębski, Jacek Giezek, Zbigniew Jędrzejewski, Tomasz Kaczmarek, 

Piotr Kardas, Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Agnieszka Liszewska, 

Jarosław Majewski, Łukasz Pohl, Andrzej J. Szwarc, Robert Zawłocki]. – Warszawa 

: C. H. Beck ; INP PAN, Wyd. 2, 2017. – XXV, [1], 1196 s. – (ISBN 9788325594480). 

 t. 5: Nauka o karze : sądowy wymiar kary / Tomasz Kaczmarek (red.); [autorzy 

Zbigniew Ćwiąkalski, Tomasz Kaczmarek, Piotr Kardas, Violetta Konarska-Wrzosek, 

Mirosława Melezini, Janusz Raglewski, Zofia Sienkiewicz, Wojciech Zalewski]. – 

Warszawa : C.H. Beck ; INP PAN, Wyd. 2, 2017. – XXVII, [1], 702 s. – (ISBN 

9788325587659). 

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

„System Prawa Prywatnego” w 2017 roku ukazały się: 

 t. 13: Prawo autorskie / Janusz Barta (red.); [autorzy Janusz Barta, Jan Błeszyński, 

Monika Czajkowska-Dąbrowska, Beata Giesen, Teresa Grzeszak, Stefan Grzybowski, 

Marian Kępiński, Bartosz Kleban, Ewa Laskowska, Joanna Marcinkowska, Ryszard 

Markiewicz, Andrzej Matlak, Adrian Niewęgłowski, Aurelia Nowicka, Maria 

Poźniak-Niedzielska, Janina Preussner-Zamorska, Elżbieta Traple, Anna 

Wojciechowska, Elżbieta Wojnicka]. – Warszawa : C.H. Beck ; INP PAN, Wyd. 4, 

2017. – XXVIII, 1328 s. – (ISBN 9788325587543). 

 t. 14A: Prawo własności przemysłowej / Ryszard Skubisz (red.); [autorzy: Paweł Gała, 

Katarzyna Jasińska, Małgorzata Korzycka, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Adrian 

Niewęgłowski, Aurelia Nowicka, Justyna Ożegalska-Trybalska, Ryszard Skubisz, 

Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szewc, Janusz Szwaja, Elżbieta 

Traple, Michał du Vall, Helena Żakowska-Henzler]. – Warszawa : C.H. Beck ; INP 

PAN, Wyd. 2, 2017. – XXXIV, 1322 s. – (ISBN 9788325587567). 

 t. 14B: Prawo własności przemysłowej / Ryszard Skubisz (red.); [autorzy Marian 

Kępiński, Michał Mazurek, Adrian Niewęgłowski, Urszula Promińska, Joanna 

Sieńczyło-Chlabicz, Ryszard Skubisz, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Andrzej 

Szewc, Anna Tischner, Marcin Trzebiatowski, Anna Wojciechowska, Elżbieta 

Wojcieszko-Głuszko]. – Warszawa : C.H. Beck ; INP PAN, Wyd. 2, 2017.  – XXXIII, 

[1], 1393 s. –  (ISBN 9788325587536) 

 t. 14C: Prawo własności przemysłowej / Ryszard Skubisz (red.); [autorzy Lavinia 

Brancusi, Edyta Całka, Andrzej Jakubecki, Adrian Niewęgłowski, Aurelia Nowicka, 
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Ewa Nowińska, Justyna Ożegalska-Trybalska, Paweł Podrecki, Maria Poźniak-

Niedzielska, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Ewa Skrzydło-Tefelska, Ryszard Skubisz, 

Andrzej Szewc, Elżbieta Traple]. – Warszawa : C.H. Beck ; INP PAN, 2017. – 

XXXIV, 1199 s. – (ISBN 9788325596545). 

 t. 14C: Prawo własności przemysłowej / Ryszard Skubisz (red.); [autorzy Lavinia 

Brancusi, Edyta Całka, Andrzej Jakubecki, Adrian Niewęgłowski, Aurelia Nowicka, 

Ewa Nowińska, Justyna Ożegalska-Trybalska, Paweł Podrecki, Maria Poźniak-

Niedzielska, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Ewa Skrzydło-Tefelska, Ryszard Skubisz, 

Andrzej Szewc, Elżbieta Traple]. – Warszawa : C.H. Beck ; INP PAN, Wyd. 2, 2017. 

– XXXIV, 1199, [1] s. – (ISBN: 9788325596545). 

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

„System Prawa Administracyjnego” w 2017 roku ukazały się: 

 t. 7: Prawo administracyjne materialne / Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, 

Andrzej Wróbel (red.); [autorzy: Zofia Duniewska, Marek Górski, Jacek Jagielski, 

Joanna Kierzkowska, Dariusz Kijowski, Henryk Nowicki, Jerzy Stelmasiak, 

Małgorzata Szalewska, Marian Zdyb]. – Warszawa : C.H. Beck ; INP PAN, Wyd. 2, 

2017. – XXIII, [1], 730 s. – (ISBN 9788325595326). 

 t. 9: Prawo procesowe administracyjne / Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, 

Andrzej Wróbel (red.); [autorzy: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Agnieszka 

Krawczyk, Wojciech Sawczyn, Magdalena Sieniuć, Andrzej Skoczylas, Andrzej 

Wróbel]. – Warszawa : C.H. Beck : INP PAN, Wyd. 3, 2017. – XIX, [1], 635 s. – 

(ISBN 9788325595944). 
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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 16 marca 2016 roku 

przyznano dotacje celową w wysokości 208 150,00 zł na badania naukowe służące rozwojowi 

młodych naukowców. 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.  

W 2017 r. realizowano w Instytucie następujące projekty celowe (niektóre realizowane 

w latach 2016-2017, a niektóre 2017-2018): 

 

1. Enforced disappearances in Europe – dr Grażyna Baranowska ( 2016-2017) 

 

Cel 

Badania odnoszą się do problematyki z zakresu międzynarodowego prawa praw 

człowieka, a więc są zgodne z kierunkami badawczymi podejmowanymi przez Poznańskie 

Centrum Praw Człowieka INP PAN. Obszar badań to mechanizmy międzynarodowe dotyczące 

wymuszonych zaginięć, w szczególności mechanizmy z dziedziny międzynarodowego prawa 

praw człowieka. Finansowanie uzyskane w ramach dotacji celowej pozwala na pogłębioną 

analizę związanych z tym zagadnień. Efekty badań zostały zaprezentowane w publikacjach, 

referatach oraz wystąpieniach o charakterze popularyzatorskim. 

Opis zrealizowanych prac 

Zrealizowano założone we wniosku osiągnięcia badawcze. Przygotowano i uzupełniono 

monografię doktoratu do tłumaczenia na język angielski – tłumaczenie zostało ukończone 

i sprawdzone. Kolejnym zamierzonym osiągnięciem badawczym było przygotowanie 

i wygłoszenie jednego referatu na konferencji międzynarodowej. Oprócz założonego jednego 

referatu (Confronting enforced disappearances: families of missing persons in the 

jurisprudence of the European Court of Human Rights na konferencji międzynarodowej 

w Amsterdamie, zorganizowanej przez Historical Dialogues, Justice, and Memory Network; 

Institute of the study of human rights, Columbia University; NIOD Institute for War, Holocaust 

and Genocide Studies) przedstawiono 2 referaty na konferencjach międzynarodowych (The 

European Court of Human Rights and the Right to Truth na konferencji międzynarodowej An 
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Uneasy Legacy: Remnants of Real-Socialist Legal and Political Thinking in Central and Eastern 

Europe, zorganizowanej przez Central and Eastern European Network of Legal Scholars, 

Polska, Kraków oraz „Right to truth” as an element of transitional justice: general rules and 

practical implications, na konferencji międzynarodowej Transitional Justice: Between 

Redemption and Retribution, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UŁ, Polska, 

Łódź, 6 czerwca 2017) i jeden na konferencji krajowej (Osoby zaginione w Kosowie a ONZ – 

rozważania na tle działalności Komisji Doradczej ds. Praw Człowieka, IV Konferencja Praw 

Człowieka i Prawa Humanitarnego w dniach 1-2 czerwca 2017 na Wydziale Prawa 

Administracji UWM). We wniosku założono ponadto przygotowanie jednego artykułu w 

języku angielskim, a ostatecznie przygotowano dwa takie artykuły (Advances and progress in 

the obligation to return the remains of missing and forcibly disappeared persons; przyjęty do 

druku do „International Review of the Red Cross” (Vol 99, No. 905); „Right to truth” and 

Memory Laws: General Rules and Practical Implications przyjęty do „Polish Political Science 

Yearbook”) oraz jeden w języku polskim (Osoby zaginione w Kosowie a ONZ – rozważania na 

tle działalności Komisji Doradczej ds. Praw Człowieka przyjęty do „Polskiego Rocznika Praw 

Człowieka i Prawa Humanitarnego”).  

Wyniki badań zostały także przedstawione w szeregu publikacji popularnonaukowych: 

The Right to the Truth for the Families of Victims of the Katyń Massacre (Verfassungsblog, 

grudzień 2017); glosa do wyroku Aliyev i Gadzhiyeva przeciwko Rosji (prawaczłowieka.edu, 

sierpień 2016); The European Court of Human Rights and women affected by enforced 

disappearances of their relatives (opiniojuris.org, wrzesień 2016). 

 

2. Środki szczególne jako narzędzie zwalczania dyskryminacji kobiet – studium 

prawnomiędzynarodowe – dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska (2016-2017) 

 

Cel 

W ramach realizacji zadania kontynuowano badania, których głównym efektem będzie 

rozprawa habilitacyjna. Efektem prac prowadzonych w 2017 r. jest ponadto publikacja artykułu 

w publikacji zbiorowej oraz jej redakcja, dwa referaty wygłoszone na konferencjach 

międzynarodowych oraz dwa na konferencjach ogólnopolskich, a także wystąpienia 

o charakterze popularyzatorskim. Środki otrzymane w ramach dotacji umożliwiły zakup 

literatury, sprzętu komputerowego oraz wyjazdy na konferencje i seminaria związane 

z tematyką prowadzonych badań. 

Publikacje 
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 K. Sękowska-Kozłowska, O dostępności, legalizacji, cierpieniu i dyskryminacji. 

Komitet Praw Człowieka a aborcja [w:] G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska, 

A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska (red.), O prawach człowieka. 

Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Warszawa: Wolters 

Kluwer, 2017 

Referaty na konferencjach naukowych 

 Re-internalizing women’s human rights in the UN mainstream, International 

conference: Challenging human rights disenchantment 50 years on from the ICCPR 

and ICESCR, Sussex Centre for Human Rights Research, Sussex University (Wielka 

Brytania), 27 stycznia 2017  

 Special measures as a tool of women’s advancement through the lens of international 

law, Międzynarodowa konferencja „Nordic Law and Gender Conference” 

zorganizowana przez University of Turku (Finlandia), 11-12 maja 2017 r.  

 Unia Europejska jako strona traktatów z dziedziny praw człowieka. Uwagi na tle 

przystąpienia do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (razem z dr N. 

Buchowską, UAM), Ogólnopolska konferencja „Współczesne prawo 

międzynarodowe – idee a rzeczywistość” – Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego 

zorganizowany przez Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroj,e 17-19 maja 2017 r.  

 Od formalnej do materialnej równości płci – uwagi na tle dopuszczalności działań 

pozytywnych, Ogólnopolska konferencja naukowa „Wspólne wartości prawa 

międzynarodowego, europejskiego i krajowego” zorganizowana przez ILA, 

Warszawa, 12-13 października 2017 r. 

Popularyzacja nauki 

 9 marca 2017 r. – udział w audycji „Dość przemocy” w radiu Tok FM (komentarz 

poświęcony międzynarodowym mechanizmom przeciwdziałania przemocy wobec 

kobiet) 

 9 września 2017 r. – organizacja i prowadzenie dyskusji panelowej poświęconej 

dyskryminacji i molestowaniu w szkołach i na uczelniach wyższych podczas IX 

Kongresu Kobiet w Poznaniu 

 12 października 2017 r. – komentarz ekspercki dla portalu Oko.press dotyczący prac 

nad uchwaleniem Komentarza Ogólnego Komitetu Praw Człowieka ONZ 

odnoszącego się do prawa do życia 
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 13 października 2017 r. – udział w audycji „Analizy” w radiu TOK FM, komentarz 

dotyczący prac nad uchwaleniem Komentarza Ogólnego Komitetu Praw Człowieka 

ONZ odnoszącego się do prawa do życia 

 Wykład Po co nam prawa człowieka? Po co nam prawa kobiet? wygłoszony podczas 

Seminarium Naukowego „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Edukacyjne 

aspekty praw człowieka”, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Poznań, 15 

listopada 2017 r. 

Udział w konferencjach i seminariach finansowany z dotacji 

 „FRA Author’s Meeting & Expert Workshop on FRA and Academic Community” 

(spotkanie autorów monografii naukowej przygotowywanej przez Komitet Naukowy 

Agencji Praw Podstawowych UE), Fundamental Rights Agency, Wiedeń, 3-5 maja 

2017 r. 

 Seminarium „EU disability law and the UN Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities” zorganizowane przez Academy of European Law (ERA), Trewir 

(Niemcy), 25-26 września 2017 r. (dofinansowanie) 

 Konferencja naukowa „Programy korekcyjno-edukacyjne i inne reakcje naprawcze 

wobec sprawców przemocy”, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. 

prof. Stanisława Batawii, Warszawa, 28 września 2017 r. 

 Pierwszy Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Warszawa, 9-10 grudnia 2017 r. 

Opis zrealizowanych prac 

Realizowane badania odnoszą się do problematyki z zakresu międzynarodowego prawa 

praw człowieka, a więc są zgodne z kierunkami badawczymi podejmowanymi przez 

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN. Obszar badawczy to szeroko pojęta 

problematyka równości i niedyskryminacji, w tym prawa kobiet – w planach jest kontynuacja 

dalszych prac badawczych w tym kierunku. Środki otrzymane w ramach dotacji umożliwiły 

skoncentrowanie się na wybranych wątkach badawczych związanych z tą problematyką, tj. 

przede wszystkim na problematyce stosowania środków szczególnych jako instrumentu 

przeciwdziałania dyskryminacji kobiet. Efekty badań zostały zaprezentowane w publikacjach, 

referatach oraz wystąpieniach o charakterze popularyzatorskim. 
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3. Prawnokarny kontekst funkcjonowania uproszczonej procedury zatrudniania 

cudzoziemców w Polsce – mgr Monika Szulecka (2016-2017) 

 

Cel 

Celem prac podjętych w ramach projektu było zbadanie efektów funkcjonowania 

uproszczonej procedury jako elementu liberalizującego zasady dostępu cudzoziemców do 

rynku pracy w Polsce z perspektywy funkcjonowania formalnej kontroli społecznej. Jak 

wynikało z wcześniejszych badań, funkcjonowanie tej procedury było łączone przez 

przedstawicieli instytucji formalnej kontroli społecznej ze zjawiskiem nielegalnej migracji, 

a także z wyłudzaniem dokumentów.  

Opis zrealizowanych prac 

W ramach projektu przeprowadzone zostały pomocnicze prace naukowe, a także 

właściwe analizy, w tym m.in.:  

 kwerenda materiałów parlamentarnych oraz procesu legislacyjnego w zakresie 

wprowadzania, funkcjonowania, planów wycofania oraz nowelizacji przepisów 

dotyczących uproszczonej procedury; 

 kwerenda komunikatów prasowych SG na temat kontroli legalności wjazdu, pobytu, 

zatrudniania oraz ujawnionych spraw w zakresie korzystania z uproszczonej 

procedury niezgodnie z przeznaczeniem (analiza wybranych spraw karnych); 

 kwerenda komunikatów z badań prowadzonych w ramach Europejskiej Sieci 

Migracyjnej ukierunkowana na uzyskanie porównawczych danych nt. regulacji pracy 

tymczasowej cudzoziemców oraz kontroli funkcjonowania rozwiązań prawnych 

w tym zakresie w innych państwach UE; 

 analiza statystyczna społeczno-ekonomicznego kontekstu funkcjonowania regulacji 

nt. dostępu cudzoziemców do rynku pracy i terytorium, z uwzględnieniem statusu 

prawnego migrantów; 

 przeprowadzenie uzupełniających wywiadów eksperckich; 

 opracowanie tekstów do publikacji oraz wystąpień konferencyjnych opartych na 

wynikach ww. analiz.  

 

4. Współpraca sądu rodzinnego z innymi instytucjami przy orzekaniu środków wobec 

nieletnich - mgr Justyna Włodarczyk-Madejska (2016-2017) 

Cel 
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Celem naukowym projektu było przeprowadzenie badań na temat współpracy 

poszczególnych organów i instytucji w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości dla 

nieletnich (na etapie zbierania informacji o nieletnim i podejmowania decyzji co do orzeczenia 

o konkretnym środku wychowawczym lub poprawczym). Przedmiot badania stanowiła 

współpraca sędziów pracujących w wydziałach rodzinnych i nieletnich polskich sądów 

rejonowych z kuratorami rodzinnymi oraz pracownikami opiniodawczych zespołów sądowych 

specjalistów (dawnego RODK). 

Opis zrealizowanych prac 

W ramach projektu zostały przeprowadzone ogólnopolskie badania sondażowe oraz 

indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami wśród trzech grup zawodowych: sędziów dla 

nieletnich, pracowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz zawodowych 

rodzinnych kuratorów sądowych. W badaniu ankietowym, zrealizowanym przy wykorzystaniu 

ankiety pocztowej oraz ankiety internetowej, wzięło udział łącznie 961 respondentów. Zwrot 

w poszczególnych grupach wyniósł: 16% wśród sędziów, 28% w grupie zawodowych 

kuratorów rodzinnych oraz 34% wśród pracowników opiniodawczych zespołów sądowych 

specjalistów. Badania jakościowe – indywidualne wywiady pogłębione półustrukturyzowane 

zostały przeprowadzone z 30 respondentami w 20 sądach wyłonionych metodą doboru 

warstwowo-losowego. Efektem przeprowadzonych badań jest raport stanowiący część 

rozprawy doktorskiej. Dodatkowo złożono do druku artykuł pn. Współpraca sądu dla nieletnich 

z instytucjami pomocniczymi w procesie orzekania („Archiwum Kryminologii”, t. XL, 2018). 

Wyniki badań zostały zaprezentowane na dwóch konferencjach krajowych i dwóch 

międzynarodowych oraz dwóch seminariach naukowych. 

 

5. Konwersja odpowiedzialności karnej w odpowiedzialność administracyjną – 

Dr Daria Danecka (2017-2018) 

Cel 

U progu transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia rozpoczął się, 

a od końca pierwszej dekady XXI wieku przybrał na sile proces zastępowania 

odpowiedzialności karnej odpowiedzialnością administracyjną (albo przekształcania sankcji 

karnych w sankcje administracyjne) w polskim prawie.  

Cele rozprawy doktorskiej: 

 pokazanie skali zjawiska w perspektywie historycznej 
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 próba wyjaśnienia przyczyn: zbyt ciasny „gorset” kodeksu wykroczeń (zbyt niskie 

sankcje, brak możliwości ukarania osoby prawnej, trudności w wykazaniu winy osoby 

fizycznej itp.) 

 próba wyjaśnienia konsekwencji 

 przedstawienie propozycji de lege ferenda, przede wszystkim uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia przepisów o zasadach odpowiedzialności za delikty 

administracyjne.  

Opis realizowanych prac 

Napisanie rozprawy doktorskiej pt. Konwersja odpowiedzialności karnej 

w odpowiedzialność administracyjną w prawie polskim. Ponadto złożenie do publikacji 

monografii o takim samym tytule. 

 

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

Cel 

Celem zadania było zbadanie stanu prawa zwyczajowego w kontekście norm 

dopuszczających jednostronne użycie siły między państwami, a więc takich przypadków użycia 

siły, jak samoobrony wyprzedzającej, interwencji na zaproszenie, interwencji w celu niesienia 

pomocy własnym obywatelom oraz interwencji humanitarnej. Zadanie miało odpowiedzieć na 

pytanie o stan prawa zwyczajowego oraz o kształt norm zwyczajowych w tym obszarze. 

Opis realizowanych prac 

W styczniu 2018 r. obroniono rozprawę doktorską pt. Użycie siły między państwami 

w międzynarodowym prawie zwyczajowym. W dniach 1-2.06.2017 r. wzięto udział w IV 

Konferencji Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego „Prawa człowieka wobec sytuacji 

nadzwyczajnych” (referat pt. Zbrojni aktorzy niepaństwowi i prawa człowieka – władza bez 

odpowiedzialności?), a w dniach 31.08.-1.09.2017 r. – w konferencji pt. „Rethinking the World 

Order: International law and international relations at the end of the First World War” (referat 

pt. The contribution of the American pacifist movements to the Briand Kellogg Pact – the 

history of the social influence on the prohibition of war). 

Przygotowano artykuły: The distinctiveness of the Latin American security system – why 

is it so different? Public international law perspective oraz Granice zobowiązań państw 

wynikających z norm ius cogens – przykład tzw. interwencji humanitarnej. 

Ze środków dotacji sfinansowany został również zakup książek związanych z tematyką 

projektu. 
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7. Wpływ prawa do prywatności i ochrony danych osobowych na realizację prawa do 

ponownego wykorzystania informacji – mgr Dominik Sybilski (2017-2018) 

Cel 

Podstawowym celem badania służącego przygotowaniu rozprawy doktorskiej będzie 

próba odpowiedzi na pytanie, jak zachować równowagę pomiędzy autonomią informacyjną 

jednostki a zapewnianiem możliwości wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz 

jak wymóg ochrony danych osobowych wpływa na wykorzystywanie potencjału danych 

publicznych. Ponadto konieczne będą: odpowiedź na pytanie, czy rozwiązania prawne przyjęte 

przez ustawodawcę zarówno krajowego, jak i unijnego są optymalne dla realizacji celów 

regulacji oraz zidentyfikowanie obszarów dla ewentualnej zmiany przepisów i zaproponowanie 

wniosków de lege ferenda. 

W ramach badania zakupiono książki z dziedziny będącej przedmiotem badań. Zbieranie 

materiałów do rozprawy doktorskiej będzie kontynuowane na dalszym etapie realizacji zadania 

badawczego. Na obecnym etapie zakupiona literatura posłużyła do przygotowania artykułów 

naukowych, które powinny zostać opublikowane w I połowie 2018 roku. 

Opis realizowanych prac 

Realizacja badania wpisuje się w realizację celów związanych z rozwojem specjalności 

naukowych w Instytucie. Relacja prawa do ochrony danych z prawem do ponownego 

wykorzystywania informacji czy, szerzej, jawności informacji jest dynamicznie rozwijającym 

się zagadnieniem prawa administracyjnego ogólnego, jak również jest przedmiotem badań 

konstytucjonalistów. Obszar ten jest również przedmiotem zajęć dydaktycznych prowadzonych 

w INP PAN (podyplomowe studium Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych). 

 

8. Relacja pomiędzy rodzicami a dziećmi – problematyka prawno-ekonomiczna – 

dr Anna Urbańska-Łukaszewicz (2017-2018) 

Cel 

Zadanie badawcze rozpoczęto w sierpniu 2017 roku. Do grudnia 2017 roku gromadzono 

i analizowano materiały, w tym: przeprowadzono kwerendę biblioteczną w Instytucie Maxa 

Plancka w Hamburgu, zapoznano się z wyrokami sądów oraz pracami doktryny. Tematyka 

badań zostanie zaprezentowana podczas seminarium w Poznańskim Centrum Prawa 

Rodzinnego i Praw Dziecka. W ramach dotacji zakupiono większość literatury, aparaturę 

naukowo-badawczą oraz wyjeżdżano na konferencje. 

Opis realizowanych prac 
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Realizowane badanie odnosi się do problematyki z zakresu prawa rodzinnego, a więc jest 

zgodne z kierunkami badawczymi podejmowanymi przez Poznańskie Centrum Praw 

Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN. Obszar badań to relacje ekonomiczno-prawne pomiędzy 

rodzicami a dziećmi. Finansowanie uzyskane w ramach dotacji celowej pozwala na pogłębioną 

analizę związanych z tym zagadnień. Rezultaty prowadzonych badań zostaną zaprezentowane 

w artykule. 

 

9. Wykonywanie środków orzeczonych przez sąd dla nieletnich. Badanie pracowników 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych – mgr Justyna 

Włodarczyk-Madejska (2017-2018) 

Cel 

Celem naukowym projektu jest przeprowadzenie badań na temat wykonywania 

orzeczonych wobec nieletnich dwóch środków wymienionych w art. 6 Ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich – umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w 

zakładzie poprawczym.  

Opis realizowanych prac 

W ramach projektu zostało przeprowadzone pilotażowe badanie ankietowe w dwóch 

placówkach: Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4 w Warszawie oraz Zakładzie 

Poprawczym Warszawa Falenica. W badaniu tym wzięło udział 35 respondentów. Wyniki 

badania pilotażowego pozwoliły na identyfikację: 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).  

Na podstawie wyników badania pilotażowego zostały przygotowane scenariusze 

wywiadów jakościowych. Opracowano również bazę zakładów poprawczych oraz 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, z której wylosowano 40 placówek (30 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych i 10 zakładów poprawczych). Losowanie 
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uwzględniało takie zmienne, jak: typ placówki, przeznaczenie, charakter oraz lokalizację. 

Wywiady jakościowe zostaną przeprowadzone do maja 2018 roku. 

 

10. Conceptualizing memory laws from human rights perspectiwe – mgr Anna Wójcik 

(2017-2018) 

Cel 

Zadanie badawcze polegało na pracach nad definicją naukową „praw pamięci” oraz na 

wybraniu reprezentatywnych studiów przypadku praw pamięci z Europy. Wyniki 

przeprowadzonych badań zostaną włączone do przygotowywanej rozprawy doktorskiej pt. 

Coming to terms with Soviet and communist past. Memory laws and their human rights 

implications. Ponadto zebrane materiały – przykłady legislacji i orzecznictwa – zostaną 

dołączone do elektronicznej bazy danych dostępnej na stronie internetowej projektu 

grantowego Memory Laws in European and Comparative Perspectives MELA. 

Wyniki badań zostały zaprezentowane na dwóch (a nie, jak w założeniach na rok 2017 – 

jednej) międzynarodowych konferencjach zagranicznych w Słowenii i w Stanach 

Zjednoczonych: 

 Eastern member states of the European Union in the recognition of the Armenian 

genocide debate, referat wygłoszony podczas seminarium naukowego „Memory 

Laws: Legal Regulation of Historical Interpretations”, zorganizowanego przez 

Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Culture 

and Memory Studies, 13-14 października 2017, Ljubljana, Słowenia 

 Economic revenge on post-communist elites through law on pensions: the case of 

Poland, referat wygłoszony podczas konferencji „Time, Memory, and the Negotiation 

of Historical Justice”, zorganizowanej przez Historical Dialogues, Justice, and 

Memory Network Columbia University, 7-9 grudnia 2017, Nowy Jork, USA. 

Dodatkowo wyniki badań zaprezentowano również w artykule w polskim czasopiśmie 

punktowanym „Res Publica Nowa”, a także na blogu Free Speech Debate, prowadzonym przez 

Uniwersytet Oksfordzki: 

 Argument z bezpieczeństwa, „Res Publica Nowa” 3/2017; czasopismo punktowane, 5 

pkt, 

 In Defense of European Memory Laws (wspólnie z Grażyną Baranowską, 50%), blog 

Free Speech Debate [1 listopada 2017] oraz Eurozine [6 listopada 2017]. 
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Wyniki badań zaprezentowano także podczas dwóch międzynarodowych szkół letnich, 

jak również podczas spotkania zespołu projektu MELA w Bolonii we Włoszech w dn. 8-

10.11.2017 r. 

 Międzynarodowy kurs letni: „Refugees and Migrants in International Human Rights 

Law”, 3-12 lipca 2017, organizator: Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, 

 Międzynarodowa szkoła letnia „Memory and Law: Legal Perspective in Historical 

Assessments”, sierpień 2017, organizator: Polsko-Rosyjskie Centrum Porozumienia 

i Dialogu, Polish-Russian Center for Understanding and Dialogue. 

Opis realizowanych prac 

Realizowane badania odnoszą się do problematyki z zakresu międzynarodowego 

i europejskiego prawa praw człowieka, a więc są zgodne z kierunkami badawczymi 

podejmowanymi przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, w którym realizowany 

jest grant Memory Laws in European and Comparative Perspectives MELA. W najbliższych 

latach praca badawcza będzie koncentrować się na problematyce podejmowanej w rozprawie 

doktorskiej poświęconej prawno-porównawczej analizie regulacji dotyczących pamięci 

zbiorowej, z uwzględnieniem ich wpływu na prawa jednostek, a także ocenie tego 

oddziaływania przez międzynarodowe organy ochrony praw człowieka. Środki otrzymane w 

ramach dotacji pozwoliły na skoncentrowanie się na wybranych zagadnieniach badawczych 

związanych z tą tematyką. Efekty badań zostały zaprezentowane w referatach oraz publikacjach 

naukowych, a także publikacjach o charakterze popularyzatorskim. 

 

11. Dorozumiane uznanie państwa przez organizację międzynarodową – mgr Szymon 

Zaręba (2017-2018) 

Cel 

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

uznaniem państwa ze strony organizacji międzynarodowej, czyli uznaniem, którego istnienia 

domniemywa się na podstawie określonych okoliczności.  

Opis realizowanych prac 

W ramach projektu dokonano identyfikacji przypadków relacji mogących łączyć państwo 

i organizację międzynarodową obserwowanych w praktyce międzynarodowej oraz ich roboczej 

kategoryzacji, co stanowiło przygotowanie do podjęcia problemu instytucji uznania 

dorozumianego. Wstępne efekty prac przedstawiono w referacie pt. General principles of non-

recognition by international organizations, który został wygłoszony 12 września 2017 r. 

na międzynarodowym seminarium Réseau Etude des mouvements des ordres juridiques 
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international et européen (EMOJIE) “L’engagement en droit international et 

européen” na Uniwersytecie w Nicei. Ponadto ze środków dotacji dokonano zakupu sprzętu 

komputerowego w celu realizacji przewidzianych zadań. 

 

12. Specjalne procedury Rady Praw Człowieka a Powszechny Przegląd Okresowy – 

mgr Anna Hernandez-Połczyńska – (2017-2018) 

Cel 

Realizowane zadanie badawcze polega na analizie związków pomiędzy specjalnymi 

procedurami Rady Praw Człowieka ONZ a Powszechnym Przeglądem Okresowym. Wyniki 

przeprowadzonych badań zostały opublikowane w tekście: Specjalne procedury Rady Praw 

Człowieka a Powszechny Przegląd Okresowy [w:] O prawach człowieka. Księga jubileuszowa 

Profesora Romana Wieruszewskiego, red. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, 

A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa 2017, s. 219-226.  

Ponadto w ramach realizacji zadania badawczego przedstawiono dwa referaty na 

konferencjach krajowych:  

 Mandaty tematyczne procedur specjalnych Rady Praw Człowieka a wartości, 

Ogólnopolska konferencja „Wspólne wartości prawa międzynarodowego, 

europejskiego i krajowego” zorganizowana przez Grupę Polską ILA, Warszawa, 12-

13 października 2017 r.  

 Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ, konferencja „Rola organizacji 

pozarządowych w tworzeniu i monitorowaniu przestrzegania standardów praw 

człowieka i praw podstawowych UE w zakresie zdrowia seksualnego 

i reprodukcyjnego – doświadczenia, wnioski, perspektywy” zorganizowana przez 

Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, 14 listopada 2017 r. 

Opis realizowanych prac 

Prowadzone badania należą do problematyki z zakresu międzynarodowego prawa praw 

człowieka, a więc są zgodne z kierunkami badawczymi podejmowanymi przez Poznańskie 

Centrum Praw Człowieka INP PAN. Szczegółowy obszar badań to analiza jednego z 

mechanizmów uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka – specjalnych procedur Rady 

Praw Człowieka ONZ. Środki z dotacji celowej pozwoliły na rozwój specjalizacji w dziedzinie 

zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka, a zwłaszcza ONZ-owskiego systemu 

ochrony. Wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencjach i włączone do rozprawy 

doktorskiej.  
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13. Nowe techniki w hodowli roślin z punktu widzenia przepisów o GMO i prawa 

patentowego – mgr Tomasz Zimny (2017-2018) 

Cel 

W 2017 r. zakończono pierwszy etap i rozpoczęto drugi etap realizacji projektu. Prace 

postępują zgodnie z harmonogramem, a nawet go wyprzedzają. Dotychczas zgromadzono 

i przeanalizowano materiały, stworzono plan głównego artykułu naukowego, przeprowadzono 

konsultacje z ekspertami, przygotowano abstrakt wystąpienia na konferencji. Na konferencji 

międzynarodowej Eurobiotech 2017 w Krakowie wygłoszono dwa referaty dotyczące tematyki 

realizowanego projektu: 

 New plant breeding techniques from the point of view of their marketability and 

patentability in the EU, 

 Eye of beholder: risk perception and precautionary principle in decision making in 

biotechnology. 

Analizie poddano problem związany z prawną klasyfikacją roślin powstałych dzięki 

zastosowaniu nowych technik hodowlanych. Wspomniane techniki stanowią zespół narzędzi 

(innych niż dotychczas stosowane krzyżowanie i selekcja) wykorzystywanych w hodowli 

roślin, służących do wprowadzania w nich zmian pożądanych przez hodowców. 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 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. Problem 

prawnej klasyfikacji produktów uzyskanych dzięki zastosowaniu nowych technik w hodowli 

roślin nie doczekał się jak dotąd rozstrzygnięcia w judykaturze europejskiej.  

Analizie poddano również problem zdolności patentowej takich roślin, w szczególności 

w kontekście zakazu patentowania odmian oraz zasadniczo biologicznych sposobów 
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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. 

Opis realizowanych prac 

Podjęcie wspomnianych wyżej prac w projekcie „Nowe techniki w hodowli roślin z 

punktu widzenia przepisów o GMO i prawa patentowego” pozwoliło na rozwój specjalności 

naukowej, jaką jest prawo własności przemysłowej. Podjęto nowatorskie zagadnienia, 

wcześniej podejmowane w ograniczonym zakresie, zarówno przez realizującego projekt 

badawczy, jak również w literaturze przedmiotu. Kierunek prowadzonych badań, jakim jest 

w ogólnym rozumieniu ochrona wynalazków biotechnologicznych, jest ze swej istoty 

interdyscyplinarny: wymaga analizy zagadnień z różnych dyscyplin prawniczych (m.in. prawo 

ochrony środowiska) oraz wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Realizacja celów projektu 

pozwoliła na poszerzenie wiedzy w tych gałęziach prawa, jak również zdobycie informacji 

niezbędnych do efektywnej pracy nad problemami związanymi z ochroną wynalazków 

biotechnologicznych i prawnymi aspektami wykorzystania nowych technik w hodowli roślin. 
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IV. PROJEKTY BADAWCZE – GRANTY REALIZOWANE W INP PAN 

 

W roku sprawozdawczym realizowano 26 projektów badawczych. 

 

1. Dyskryminacja ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium – dr Monika 

Domańska (2014-2017) – NCN 

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu 

OPUS w zakresie projektu badawczego nr 2013/09/B/HS5/04526. Grant został zakończony 

4 listopada 2017 r. Sfinalizowane prace badawcze zostaną opublikowane w 2018 r. w formie 

monografii.  

 

2. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa – 

prof. dr hab. Roman Wieruszewski – (2013-2017) – NCN 

Grant NCN w programie OPUS nr 2012/07/B/HS5/03727. Kierownikiem projektu był 

prof. dr hab. Roman Wieruszewski, a jego wykonawcami prof. Zdzisław Kędzia (UAM) oraz 

następujący pracownicy INP PAN: dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, dr Aleksandra 

Gliszczyńska-Grabias, dr Anna Natalia Schulz, dr Grażyna Baranowska. Rezultatem realizacji 

grantu jest publikacja naukowa Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza 

systemowa, która ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck. 

 

3. Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim. Analiza porównawcza 

– dr hab. Adam Habuda, prof. nadzw. INP PAN (2015-2017) – NCN 

Osiągnięcia projektu można przedstawić na trzech powiązanych ze sobą płaszczynach: 

naukowej (poznawczej), publikacyjnej, popularyzatorskiej (upowszechniającej naukę). 

Na płaszczyźnie naukowej: 

 Wnikliwie przeanalizowano instytucję prawną formy ochrony przyrody: obszaru 

Natura 2000, wyróżniając w jej ramach podstawowe elementy konstrukcyjne, według 

których dokonano badań komparatystycznych. Taka analiza powstała już (2013) na 

gruncie prawa polskiego, stąd poznawczo inspirujące było zestawienie jej z prawem i 

doktryną prawa innych krajów. 

 Sformułowano wnioski komparatystyczne, porównując poszczególne krajowe 

rozwiązania prawne. Może to stanowić inspirację dla dalszych dociekań naukowych, 

ale może także być przydatne dla ustawodawcy, jeżeli zechce on dokonać modyfikacji 

prawnych instytucji Natura 2000. Korzystanie z obcych doświadczeń przy 
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realizowaniu wspólnych celów wskazanych przez prawo Unii Europejskiej jest 

niewątpliwą wartością. 

 Zaznaczono związki i różnice między ochroną przyrody a ochroną środowiska na 

gruncie prawnym. Te dwie dziedziny bywają ze sobą utożsamiane, tymczasem wcale 

nie są identyczne. Tu także pojawia się analiza porównująca różne krajowe systemy 

prawne. 

 Rozważania nad Naturą 2000 stały się bodźcem dla analizy szerszych relacji między 

różnymi interesami publicznymi mieszczącymi się w obrębie prawa środowiska 

(prawa ochrony środowiska). Stąd podczas badań wyłoniły się podstawy do 

wyróżniania tego segmentu regulacji prawnej, w którym idzie przede wszystkim 

o ochronę środowska, w tym przyrody, i tego segmentu, gdzie kluczową rolę odgrywa 

korzystanie ze środowiska (w tym przyrody). Stąd terminologiczne odróżnianie prawa 

ochrony środowiska i prawa środowiska. 

Na płaszczyźnie publikacyjnej: 

 Przygotowano i złożono do druku 2 publikacje książkowe i kilka artykułów. Są one 

bezpośrednim efektem badań w ramach projektu oraz wyrazem refleksji, które 

pojawiły się w ramach prac i dyskusji związanych ze szczegółowymi zagadnieniami. 

Na płaszczyźnie popularyzatorskiej: 

 Zorganizowano kilka spotkań naukowych (Praga, Bratysława, Wrocław), w których 

wzięli udział nie tylko uczestnicy projektu i inni pracownicy naukowi, ale także osoby 

„z zewnątrz” (np. urzędnicy czy osoby z różnych względów zainteresowane ochroną 

środowiska, w tym formami ochrony przyrody). 

 Ustalenia będące wynikiem projektu bywają wykorzystywane w działalności 

publikacyjnej prof. dr. hab. W. Radeckiego i dr. hab. A. Habudy na łamach czasopism 

popularyzatorskich o charakterze nienaukowym (np. „Aura”, „Las Polski”, „Biuletym 

Parków Krajobrazowych Wielkopolski”). Tego rodzaju przybliżanie szerszej 

publiczności, w zrozumiałym, niespecjalistycznym języku, kwestii prawa polskiego i 

obcego w zakresie ochrony przyrody, również trzeba potraktować jako osiągnięcie 

projektu. 

 

4. Zbieg odpowiedzialności represyjnej. Modele rozwiązania problemu kumulacji kar 

w systemie odpowiedzialności represyjnej - dr Anna Błachnio-Parzych (2014-2017) 

– NCN 
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Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji o numerze 

DEC 2013/09/D/HS5/04455. Przeprowadzone w ramach projektu badania pozwoliły na 

realizację założonych celów badawczych. Wyniki tych badań przedstawione zostały przede 

wszystkim w monografii: Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg 

reżimów odpowiedzialności represyjnej, Warszawa 2016, Wolters Kluwer (448 stron) oraz 

dwóch artykułach: Anti-Social Behaviour Order (ASBO) w prawie angielskim – istota, 

przesłanki, charakter odpowiedzialności, „Państwo i Prawo” 2015, nr 12 (s. 46-58); Orzeczenia 

zbieżne (concurrent sentences) i orzeczenia konsekutywne (consecutive sentences) w angielskim 

prawie karnym, „Studia Prawnicze” 2016, nr 2 (s. 157-170) i wystąpieniach na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych, zgłoszonych w sprawozdaniach z ubiegłych lat. Monografia 

Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów 

odpowiedzialności represyjnej stanowi rezultat realizacji wszystkich zadań badawczych 

przewidzianych w grancie. W tytule tej pracy na pierwszy plan wysunięty został zbieg 

odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej, gdyż ta ostatnia odpowiedzialność budzi 

najwięcej kontrowersji dotyczących jej identyfikacji w ramach odpowiedzialności 

administracyjnej oraz w większości przypadków brak jest jakichkolwiek dyrektyw dotyczących 

tego zbiegu. Z kolei w dwóch wymienionych wcześniej artykułach poruszone zostały 

zagadnienia wykraczające poza zakres badań prawnoporównawczych zawartych w monografii. 

Artykuł Anti-Social Behaviour Order (ASBO) w prawie angielskim – istota, przesłanki, 

charakter odpowiedzialności stanowił rezultat realizacji zadania badawczego oznaczonego w 

harmonogramie jako „Analiza charakteru i roli różnych reżimów odpowiedzialności 

represyjnej”. Poświęcony został instytucji ASBO, która stanowi przykład odpowiedzialności 

represyjnej, chociaż formalnie uregulowana jest ona w prawie angielskim jako instytucja prawa 

cywilnego. Stanowi ona dowód na to, że represyjny charakter może mieć także 

odpowiedzialność formalnie uregulowana przez prawodawcę jako odpowiedzialność cywilna. 

Z kolei artykuł Orzeczenia zbieżne (concurrent sentences) i orzeczenia konsekutywne 

(consecutive sentences) w angielskim prawie karnym powstał w związku z realizacją zadania 

badawczego „Analiza zagadnienia zbiegu reżimów odpowiedzialności represyjnej”, który 

wymagał zbadania istoty zbiegu przepisów. Wymieniony artykuł dotyczył analizy w tym 

zakresie prawa angielskiego. 
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5. Tożsamość narodowa i konstytucyjna państwa członkowskiego Unii Europejskiej – 

prof. dr hab. Andrzej Wróbel (2015-2018) – NCN 

Projekt badawczy nr UMO-2014/13/B/HS5/00528; nr wniosku: 2014/13/B/HS5/00528). 

Jednym z rezultatów badań naukowych w ww. zakresie było przygotowanie wstępnej wersji 

artykułu pt. Tożsamość narodowa państwa członkowskiego UE w orzecznictwie włoskiego 

Trybunału Konstytucyjnego. 

 

6. Prawo do kultury – model prawny – dr hab. Anna Maria Młynarska-Sobaczewska 

(2015-2017) – NCN 

W ramach grantu dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN odbyła 

kwerendę biblioteczną oraz wizytę studyjną w Portugalii, mającą na celu przeprowadzenie 

konsultacji naukowych ze specjalistami z zakresu praw socjalnych i kulturalnych. W ramach 

projektu przygotowane zostały dwa wystąpienia na konferencjach ogólnopolskich oraz dwa na 

konferencjach międzynarodowych. Ponadto opublikowała artykuł w „International Human 

Rights Law Review”. Podstawowym efektem realizacji grantu jest monografia naukowa, 

złożona do wydawnictwa w grudniu 2017 r.  

 

7. Konstytucyjne prawo intertemporalne – dr Piotr Radziewicz (2015-2018) – NCN 

Realizacja grantu służy całościowemu i wszechstronnemu opracowaniu problematyki 

prawa intertemporalnego jako zagadnienia z zakresu dogmatyki prawa konstytucyjnego. 

W 2017 roku zespół badawczy pod kierownictwem dr. hab. Piotra Radziewicza odbył cykl 

seminariów wewnętrznych, których przedmiotem było opracowanie zagadnień podstawowych 

projektu oraz dyskusja nad aktualną literaturą przedmiotu. Dr hab. Piotr Radziewicz odbył 

kwerendę w Bodleian Law Library w Oxfordzie (Anglia), której celem były studia nad 

rozdziałem w monografii dot. konstytucyjnego prawa intertemporalnego. W ramach grantu dr 

Michał Ziółkowski odbył kwerendę biblioteczną w Instytucie Maxa Plancka w Heidelbergu 

(Niemcy). Za zgodą Narodowego Centrum Nauki realizacja projektu została przedłużona na 

2018 r.  

 

8. Sytuacja prawna podmiotów nieuznawanych w prawie międzynarodowym – 

prof. dr hab. Władysław Czapliński (2015-2018) – NCN 

Projekt został przedłużony do 2018 r. W ramach projektu mgr Agata Kleczkowska wzięła 

udział w dwóch konferencjach naukowych: „2017 ILA-ASIL Asia Pacific Research Forum” 

(19-20 maja 2017 r.) w Tajpej (Republika Chińska), podczas której wygłosiła referat pt. 
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Recognition of Governments by International Organization?: The Example of the UN General 

Assembly and Asian States oraz w konferencji „The Role of International Organizations 

and Non-State Actors in the Formation of Customary International Law” (26-27 stycznia 2017 

r.), która odbyła się w Manchester International Law Centre, z wystąpieniem pt. Practice 

of armed non-state actors and the formation of customary international law. Przygotowała 

również dwa artykuły naukowe, które ukażą się w 2018 r., a które uzyskały już pozytywne 

recenzje i zostały przyjęte do druku: Armed non-state actors and customary international law 

– rozdział w pracy zbiorowej Non-State Actors and International Obligations: Creation, 

Evolution and Enforcement, red. J. Summers, A. Gough, Brill 2018 oraz artykuł Recognition of 

governments by international organizations – the example of the UN General Assembly and 

Asian States, który ukaże się w „Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs” 

2018, vol. XXXV. 

Ponadto dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN oraz mgr Szymon Zaręba wzięli 

udział w międzynarodowym seminarium „The legal status of unrecognized subjects 

in international law”, które odbyło się 8 maja 2017 r. w INP PAN. Pierwszy z nich wygłosił 

referat pt. Forms of recognition, drugi – referat pt. Responsibility for the acts of unrecognised 

states. Następnie obaj opracowali artykuły naukowe o tej samej treści, które zostały przekazane 

kierownikowi projektu, rof.. dr. hab. Władysławowi Czaplińskiemu. Swój artykuł pt. Hybrid 

Recognition of Monetary and Financial Sovereignty. Or Is It?, przygotowany wspólnie z dr. 

Marcinem Menkesem, nadesłał kierownikowi grantu także dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. 

INP PAN. Ukażą się one w pracy zbiorowej, która zostanie opublikowana prawdopodobnie 

w 2018 r. 

 

9. Postępowanie transgraniczne na podstawie Konwencji Haskiej z 1980 r. o cywilnych 

aspektach uprowadzenia dziecka w świetle spraw toczonych przed sądami polskimi 

– dr Anna Natalia Schulz (2015-2018) – NCN 

Prace w bieżącym roku skoncentrowane były na uzupełnieniu badań aktowych 

i zapewnieniu ich reprezentatywności. Przeprowadzono ponadto cztery konsultacje związane z 

prowadzeniem i kodowaniem badań. 

Zgodnie z planem grantu planowany był wyjazd do Bonn w celu odbycia konsultacji 

w niemieckim Organie Centralnym, odpowiedzialnym za koordynację postępowań w trybie 

Konwencji Haskiej z 1980 r. na terenie Niemiec (Po Wielkiej Brytanii Niemcy są państwem, z 

którym Polska ma największy obrót wniosków w trybie Konwencji Haskiej). Okazało się 

jednak, że w terminie, w którym była planowana wizyta, naczelnik tej jednostki niemieckiego 
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Ministerstwa Sprawiedliwości będzie przebywał na konferencji organizowanej m.in. przez 

polskie Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie. W związku z tym plan został zmieniony.  

Spotkanie z panem Christianem Höhnem, kierownikiem Organu Centralnego 

Ministerstwa Sprawiedliwości Niemiec, miało miejsce w toku międzynarodowego sympozjum 

w dniach 26-27.10.2017 r. „Mediacja w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci”, 

zorganizowanego wspólnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, MiKK e.V. Internationales 

Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung oraz Bundesministerium der 

Justiz und für Verbraucherschutz w Warszawie.  

W trakcie tego samego sympozjum udało się także przeprowadzić konsultację z sędzią 

Martine Erb-Klüneman z Sądu w Hamm – jednego z 12 sądów wyznaczonych do rozpatrywania 

spraw w trybie Konwencji Haskiej w Niemczech i jednocześnie jedną z dwóch niemieckich 

sędzi łącznikowych w ramach Haskiej Sieci Sądowej w trybie Konwencji Haskiej. Na 

konsultacje w formie pisemnej zgodziły się również druga niemiecka sędzia łącznikowa, Sabine 

Brieger z sądu dla Berlina Pankow/Weißensee oraz prof. Ulla Gläßer z Uniwersytetu w 

Uniwersytecie Europejskim w Viadrinie, specjalizująca się zwłaszcza w badaniach przemocy 

domowej, w tym w związku ze stosowaniem Konwencji Haskiej z 1980 r. 

Uzyskane w ten sposób informacje stanowią doskonały materiał porównawczy 

i uzupełniający materię rozprawy. Po dalszej analizie niektóre z nich będą podstawą do 

formułowania postulatów de lege ferenda, m.in. w zakresie organizowania i przygotowania 

rozpraw i posiedzeń odbywanych w trybie Konwencji.  

W dniach 13-18.11.2017 dr Anna Natalia Schulz odbyła kwerendę w bibliotece Instytutu 

Maxa Plancka w Hamburgu w celu zdobycia materiałów prawno-porównawczych. Materiały 

te są obecnie analizowane. Ponadto po zapoznaniu się z aktualnie obowiązującymi w INP PAN 

procedurami w tym zakresie, trwa proces typowania tłumacza z j. niemieckiego, który 

przetłumaczy wybrane fragmenty literatury niemieckiej.  

 

14. Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawne 

realizacji zasad dobra dziecka oraz partycypacji – dr hab. Marek Andrzejewski, 

prof. nadzw. INP PAN (2016-2019) – NCN 

W lipcu 2016 roku zespół podpisał umowę z NCN (UMO-2015/19/B/HS5/03014). 

Otrzymany grant jest w trakcie realizacji. W 2017 r. członkowie grantu przygotowywali plan 

pracy i opis szczegółowych problemów badawczych. Pierwsze spotkanie wszystkich członków 

odbyło się w marcu 2017 roku. Podczas konferencji w Krakowie prof. UAM dr hab. Joanna 
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Haberko wygłosiła referat pt. Przyjmowanie leków przez małoletniego a zorganizowany wyjazd 

turystyczny. Kolejne spotkanie planowane jest w marcu 2018 r.  

 

15. Regulacja elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (e-papierosów): 

krajowe i międzynarodowe wyzwania prawne – dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. 

INP PAN (2017-2019) – NCN 

Rozpoczęto i kontynuowano prace w ramach indywidualnego grantu NCN. 

Przygotowano dwa artykuły naukowe oraz propozycję pracy zbiorowej poświęconej 

problematyce będącej przedmiotem projektu, która została ostatecznie zaakceptowana przez 

wydawnictwo Edward Elgar. 

 

16. Compliance jako narzędzie zapobiegania korupcji - dr hab. Celina Nowak, prof. INP 

PAN (2017-2019) 

Projekt badawczy finansowany w ramach programu OPUS 11. Realizacja rozpoczęta 

w styczniu 2017 r. W bieżącym roku prowadzono prace studyjne, określano zakres 

merytoryczny badań. Wygłoszono także jeden referat na konferencji oraz jeden wykład na 

zaproszenie innej jednostki naukowej.  

 

17. Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna – prof. dr hab. 

Roman Wieruszewski (2017-2020) – NCN 

Grant NCN w Programie OPUS, którego kierownikiem jest prof. Roman Wieruszewski, 

a wykonawcami są dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, 

dr Grażyna Baranowska oraz mgr Anna Hernandez-Połczyńska. W 2017 roku pracownicy 

uczestniczyli w spotkaniach zespołu badawczego, dokonali przeglądu literatury przedmiotu 

oraz opracowali bazy danych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

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

traktatowych.  

 

18. Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych – prof. dr hab. Irena 

Rzeplińska – (2017-2020) – NCN 

W 2017 roku Zakład Kryminologii INP PAN rozpoczął realizację grantu badawczego 

(projekt nr 2016/21/B/HS5/02060) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki 

OPUS11 (kierownik: prof. dr hab. Irena Rzeplińska, wykonawcami są pozostali pracownicy 
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Zakładu). W 2017 roku została sprawdzona karalność osób podlegających badaniom 

w Krajowym Rejestrze Karnym. Trwały także prace nad dopracowaniem baz badawczych, 

czyli sprawdzanie i harmonizacja baz oraz opracowanie założeń do analizy danych. W celu 

realizacji zadań badawczych przewidzianych w grancie Zakład Kryminologii podjął 

współpracę w dwoma podmiotami zewnętrznymi (Biuro Badań Społeczno-Ekonomicznych 

Wiesław Zając oraz Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych IFIS PAN). Obydwa podmioty 

terminowo i rzetelnie wykonały zlecone im prace według wytycznych kierownika i 

wykonawców grantu. Wykonawcy projektu przeprowadzili też kwerendę literatury przedmiotu 

i rozpoczęli pracę nad analizami teoretycznymi w zakresie m.in. czynników ryzyka 

powstawania i rozwoju karier przestępczych, definicji karier kryminalnych, czynników 

odejścia od przestępstwa, kwestii płci w rozwoju karier kryminalnych.  

 

19. Kryteria oceny wewnętrznej spójności modelu procedury karnej. Analiza 

porównawcza - dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN (2017-2020) 

W ramach pracy nad projektem przygotowano szkice dwóch artykułów w języku 

angielskim: Effective Control of Arrest and Preliminary Detention in Criminal Proceeding, 

który to artykuł ma zostać przygotowany we współpracy z A. Ryan (University of Limerick, 

Irlandia), a następnie przesłany do czasopisma „European Journal of Crime, Criminal Law and 

Criminal Justice”, oraz tekstu: Retroactive application of procedural law before the 

International Criminal Court, który zostanie przesłany do czasopisma „Polish Yearbook of 

International Law” 2018. Przygotowano plan monografii pod wstępnym tytułem 

Kompatybilność modelu rozprawy – kryteria spójności systemowej, a także szkice dwóch 

rozdziałów tej monografii: Spójność podstawowych celów procesu karnego oraz 

Dyspozycyjność przedmiotu procesu dla stron. 

 

20. Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy 

porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji) – dr Mateusz 

Błachucki (2017-2020) - NCN 

Dr Mateusz Błachucki uzyskał grant badawczy w ramach konkursu NCN Opus 12 

(umowa nr UMO-2016/23/B/HS5/03605). Umowa została podpisana w sierpniu 2017 r.  

Realizacja grantu następuje zgodnie z planem. 

Pierwsze wyniki badań zostały zaprezentowane w trakcie dwóch konferencji: Razem czy 

osobno? Separacja i integracja organów antymonopolowych, ochrony konsumentów i 

regulacyjnych w Polsce i Unii Europejskiej – referat na Zjeździe Katedr Prawa Publicznego 
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Gospodarczego zorganizowanego przez WPiA UŁ pn. „Sektory infrastrukturalne problematyka 

prawna”, Dobroń, 10-13 września 2017 r.; Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia 

administracji (na przykładzie administracji antymonopolowej) – referat na ogólnopolskiej 

konferencji naukowej zorganizowanej przez WPiA UMCS pn. „Służba publiczna”, Lublin, 20 

września 2017 r. 

Ponadto opublikowane zostały już wstępne cząstkowe wyniki badań: Współdziałanie 

organów administracji publicznej na szczeblu krajowym i europejskim w świetle nowelizacji 

KPA, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”, nr 2(11)/2017, s. 33-55. 

Kolejne cząstkowe wyniki czekają na publikację (są w trakcie procesu wydawniczego): 

 Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na przykładzie 

administracji antymonopolowej), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 

sectio G (Ius) 2017, nr 2. 

 Razem czy osobno? Separacja i integracja organów antymonopolowych, ochrony 

konsumentów i regulacyjnych w Polsce i Unii Europejskiej – artykuł przygotowany do 

publikacji po Zjeździe Katedr Prawa Publicznego Gospodarczego. 

 Rozwój i nowe formy współpracy międzynarodowej organów administracji publicznej 

a sprawowanie przez nie jurysdykcji administracyjnej (na przykładzie administracji 

antymonopolowej) – artykuł przygotowany do publikacji na Zjazd Katedr Prawa i 

Postępowania Administracyjnego w 2018 r. 

 

21. Reforma prawa wykroczeń – dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN (2017-2020) 

NCN 

Od 12 lipca 2017 r. realizowany jest projekt badawczy finansowany przez NCN w ramach 

konkursu OPUS 12 (umowa nr UMO-2016/23/B/HS5/03616). Prace przebiegają zgodnie z 

harmonogramem. Wykonano już stosowne kwerendy biblioteczne w bibliotekach krajowych 

oraz rozpoczęto szczegółowe analizy zgromadzonego piśmiennictwa i orzecznictwa. 

Rozpoczęto również zaplanowane badania empiryczne w postaci ankiet skierowanych do 

sędziów orzekających w sprawach o wykroczenia oraz analiz statystycznych. 

 

22. Patentowa ochrona wynalazków dotyczących ciała ludzkiego a prawa podstawowe 

– dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN (2017-2019) – NCN 

W 2017 r. rozpoczęto realizację projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 

w ramach programu OPUS 12. Kierownikiem projektu jest dr hab. Helena Żakowska-Henzler, 

prof. INP PAN, a jednym z wykonawców – mgr Tomasz Zimny. Prowadzone prace postępują 
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zgodnie z haromonogramem. Realizowano zadanie 1. Analiza norm prawa krajowego i 

międzynarodowego dotyczących ochrony patentowej osiągnięć dotyczących ciała ludzkiego. 

Oprócz samych przepisów analizie poddano również orzecznictwo sądowe oraz literaturę 

przedmiotu. Wyniki przeprowadzonych prac zostaną wykorzystane w dalszych etapach 

realizacji projektu. 

 

23. Odpowiedzialność za zbrodnie popełniane przez zbrojnych aktorów 

niepaństwowych – perspektywa krajowa i międzynarodowa – mgr Agata 

Kleczkowska (2017-2019) – NCN 

Realizację indywidualnego projektu rozpoczęto w lipcu 2017 r. Realizacja jest we 

wstępnej fazie. Rozpoczęto gromadzenie materiałów związanych z realizacją zagadnienia 

badawczego (m.in. zakup książek ze środków grantu), jak również realizację zadań 

badawczych. Obecnie recenzowane są dwa artykuły naukowe: pierwszy związany jest 

z procesem formowania się norm prawa zwyczajowego i rolą w tym procesie zbrojnych 

aktorów niepaństwowych (w związku z tym, że artykuł jest w j. angielskim, został on poddany 

korekcie językowej, sfinansowanej ze środków grantu), drugi natomiast dotyczy problematyki 

związania zbrojnych aktorów niepaństwowych normami praw człowieka. 

 

24. „SIC” – Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz 

z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi – dr hab. Irena 

Rzeplińska, prof. INP PAN (2013-2017) – NCBiR 

W 2017 r. w ramach grantu finansowanego z NCBiR (projekt nr DOBR-

BIO4/055/13127/2013), realizowanego przez konsorcjum naukowo-informatyczne, w skład 

którego wchodził Instytut Nauk Prawnych PAN (lider) oraz Uniwersytet w Białymstoku i firma 

MEDCORE, prowadzone były głównie prace merytoryczne służące zasileniu danymi 

tworzonego systemu. W tym celu opracowany został złożony słownik zasilający moduły 

ewidencji zdarzeń, analizy strategicznej i analizy ryzyka w systemie. Na bazie badań 

prowadzonych w projekcie zostały przygotowane publikacje naukowe (monografia, numer 

„Archiwum Kryminologii” poświęcony przestępczości cudzoziemców oraz podręcznik 

szkoleniowy). Zarówno prace opublikowane, jak i ekspertyzy niepublikowane zasiliły 

zaimplementowany w systemie moduł „Baza wiedzy”. W dniu 10 kwietnia 2017 r. odbyła się 

konferencja podsumowująca projekt.  

Opracowania ukończone w 2017 r. będące efektem projektu: 
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 Monografia: W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość 

cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Warszawa 2017; 

 Podręcznik: D. Woźniakowska-Fajst (red.), Przestępczość cudzoziemców – materiały 

szkoleniowe. Analizy i scenariusze zajęć, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 

Warszawa 2017. 

 

25. Memory Laws in European and Comparative Perspectives – dr Aleksandra 

Gliszczyńska Grabias (2016-2019) – Mela – project HERA JRP 

Kontynuowano realizację grantu przyznanego przez UE w programie HERA Joint 

Research Programme „Uses of the Past”. 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 opracowania naukowe, m.in. książkę LAW AND MEMORY: 

Towards Legal Governance of History (pod współredakcją dr Gliszczyńskiej-Grabias), która 

ukazała się nakładem wydawnictwa Cambridge University Press w październiku 2017 r.  

 

26.  Roadmap to European Effective Justice (Re-Jus): judicial training ensuring 

effective redress to fundamental rights violations – dr Mateusz Grochowski (2016-

2018) – Komisja Europejska 

W 2017 r. prowadzono współpracę w ramach projektu realizowanego w ramach grantu 

Komisji Europejskiej JUST/2015/JTRA/AG/EJTR. Jest on koordynowany 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.  

W 2017 r. w ramach projektu zostały zorganizowane międzynarodowe warsztaty 

„Toward Effective Justice in Consumer Protection” (Warszawa, 19-20 czerwca 2017 r.), które 

skupiły międzynarodowe grono naukowców, sędziów i urzędników z wielu państw 

członkowskich UE. Oprócz tego, w ramach projektu w INP PAN przygotowano materiały 

poświęcone unijnemu prawu konsumenckiemu (ich ostateczna wersja zostanie opublikowana 

w 2018 r.), zaś osoby zaangażowane w realizację projektu uczestniczyły w warsztatach i 

pracach prowadzonych w innych instytucjach uczestniczących w konsorcjum naukowym. 

Projekt będzie kontynuowany w 2018 r. 
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27. Controling Illicitt Trade of Tobacco in Era of Fast Change – dr hab. Celina Nowak 

prof. INP PAN (2017-2019) 

W dniu 15 września 2017 r. rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu 

finansowanego przez PMI Impact.  

 

28. Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego – mgr Szymon 

Zaręba (2012-2017) – MNiSW 

W ramach projektu na początku 2017 r. zakończono prace nad przygotowywaniem 

monografii poświęconej skutkom braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego. 

Stanowiła ona podstawę dla rozprawy doktorskiej, która również została ukończona z końcem 

2017 r. Przekazane w marcu obszerne sprawozdanie z prac zostało zaakceptowane przez 

MNiSW. Projekt został pomyślnie zakończony. 

 

29. Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawa – 

dr Bernard Łukańko (2016-2017) - Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

W ramach grantu realizowanego przez INP PAN we współpracy z Wydziałem Prawa 

Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą prowadzono prace redakcyjne, 

które zakończyły się wydaniem w wydawnictwie Mohr Siebeck z Tybingi pracy zbiorowej Das 

Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat pod red. 

G. Hochmayra, B. Łukańki i M. Małolepszego. 

 

30. Procesy reform sądownictwa europejskiego. Wyzwania z perspektywy Polski 

i Niemiec – dr Bernard Łukańko (2017-2018) – Polsko-Niemiecka Fundacja na 

Rzecz Nauki we Frankfurcie nad Odrą 

W ramach projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Getyndze 

sporządzane są obecnie przez 10 autorów z Polski i RFN (w tym m.in. sędziego unijnego Sądu, 

Rzecznika Generalnego, sędziego niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, 

sędziego polskiego Sądu Najwyższego) opracowania, które ukażą się w 2018 r. w języku 

niemieckim w formie publikacji książkowej i w formie artykułów w czasopismach 

prawniczych w języku polskim. Opracowania te będą w 2018 roku przedmiotem polsko-

niemieckiego seminarium podsumowującego projekt planowanego w INP PAN w Warszawie.  
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V. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI INP PAN 

 

 

1. Działalność edukacyjna 

W 2017 r. Instytut prowadził działalność dydaktyczną w formie studiów doktoranckich 

oraz Podyplomowych Studiów Prawa Konkurencji, Studium Podyplomowego „Wykonywanie 

funkcji Inspektora Ochrony Danych” i Podyplomowych Studiów Prawa Antykorupcyjnego. 

 

1.1.Studia doktoranckie 

W roku sprawozdawczym 2017 przeprowadzono nabór na studia doktoranckie w 

Instytucie Nauk Prawnych PAN. Dokumenty złożyły 54 osoby, z czego 42 osoby zostały 

przyjęte. Od dnia 1 grudnia 2017 roku nastąpiła zmiana kierownika studiów doktoranckich. 

Dotychczasowego kierownika, dr hab. Celinę Nowak, prof. INP PAN, zastąpiła dr hab. Anna 

Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN. Nastąpiły również zmiany w funkcjonowaniu 

sekretariatu studiów. Magdalena Ostrowska została sekretarzem studiów doktoranckich dla I, 

II, III i IV roku. 

W roku sprawozdawczym w ramach niestacjonarnych studiów doktoranckich seminaria 

prowadzone były przez 40 opiekunów naukowych: profesorów tytularnych i doktorów 

habilitowanych (w tym 15 opiekunów zatrudnionych w INP PAN). 

 

W roku 2017 odbywały się zajęcia dla doktorantów, w tym wykłady.  

W ramach wykładów z filozofii odbyły się następujące wykłady: 

 prof. dr hab. Danilo Facca: Doktryna państwa od starożytności do współczesności, 

(27.02.2017 – 2 godziny, 3.04.2017 – 2 godziny) 

 dr Piotr Lichacz: Filozofia czy filozofie? Mapy dziedziny (27.02.2017 – 2 godziny), 

O sztuce zadawania pytań, o sprawności krytycznego myślenia i o mądrości 

(13.02.2017 – 2 godziny), Neuronauki a odpowiedzialność (13.02.2017 – 2 godziny), 

O wadach epistemistycznych (27.03.2017 – 2 godziny), O wielkoduszności 

(27.03.2017 – 2 godziny), Filozofia z lotu ptaka (3.04.2017 – 2 godziny) 

Cykl wykładów z metodologii nauk prawnych: 

 prof. dr hab. Tatiana Chauvin – Metodologia nauk prawnych (24.04.2017 – 4 godziny, 

8.05.2017 – 4 godziny) 

Wykład inauguracyjny: 
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 dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN – Prawo do kultury – 

budowanie modelu prawnego (16.10.2017 – 2 godziny)  

Cykl wykładów z informatyki prawniczej: 

 dr Małgorzata Skórzewska-Amberg – Informatyka prawnicza (27.10.2017 – 

4 godziny, 4.12.2017 – 4 godziny, 11.12.2017 – 2 godziny)  

Cykl wykładów z Relacji prawa UE do prawa krajowego: 

 dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN – Relacja prawa UE do prawa krajowego – 

stosowanie prawa UE przez sądy krajowe: zasada pierwszeństwa oraz zasada 

bezpośredniego skutku (11.12.2017 – 2 godziny)  

 

1.2.Podyplomowe Studia Prawa Konkurencji 

W 2017 roku były realizowane dwie edycje studiów (VII. i VIII.). Kierownikiem studiów 

jest dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN. Sekretarzem jest Irena Chodyko. Studia trwają 

2 semestry. Zajęcia odbywają się w formie 9 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zgodnie z 

regulaminem warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Prawa 

Konkurencji jest uzyskanie pozytywnej oceny wyniku egzaminu końcowego oraz formalne 

rozliczenie obecności na zajęciach.  

Zajęcia prowadzone są 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, 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 obejmują wykłady i warsztaty. 

Przedmiotem zajęć są 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 otrzymują materiały w formie konspektów i prezentacji. Są 

one udostępniane na stronie internetowej INP PAN lub wysyłane drogą mailową. 

 

1.3.Podyplomowe Studia Wykonywanie Funkcji Inspektora Ochrony Danych 
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W 2017 roku były realizowane dwie edycje studium (tj. drugi semestr edycji II. i pierwszy 

semestr edycji III.). Kierownikiem studiów jest dr Grzegorz Sibiga, sekretarzem do dnia 

27.12.2017 r. była Urszula Przydatek, a od 27.12.2017 r. – Mateusz Rafał. 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 

roku. Na podstawie Uchwały nr 87/V/RN/2017 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN 

z dnia 12 maja 2017 r., Rada podjęła uchwałę o przyjęciu nowej nazwy studiów: Wykonywanie 

funkcji inspektora ochrony danych i jednocześnie zatwierdziła program III edycji studiów. 

Wcześniejsza, II edycja studiów funkcjonowała pod nazwą Wykonywanie funkcji 

administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. 

Studia podyplomowe prowadzone są pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych oraz Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. 

II edycja studiów (Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i 

inspektora ochrony danych) rozpoczęła się w październiku 2016 roku. Zajęcia trwały dwa 

semestry, obejmując 150 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów i skończyły się w czerwcu 

2017 roku. 

W II edycji studiów uczestniczyło 80 słuchaczy, z których 79 otrzymało świadectwo 

ukończenia studiów. III edycję rozpoczęło 86 słuchaczy.  

Celem studiów podyplomowych II edycji było przede wszystkim kształcenie osób 

wykonujących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji lub jego zastępcy oraz osób 

wykonujących zadania związane ze wspomnianą funkcją w jednostkach organizacyjnych, 

w których nie powołano administratora bezpieczeństwa informacji. Głównym celem studiów 

podyplomowych III edycji jest kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania funkcji 

inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 roku ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

Program studiów podyplomowych II edycji podzielony został na 5 bloków tematycznych 

dotyczących: prawnych zagadnień ochrony danych osobowych, obowiązków z zakresu 

ochrony danych osobowych, pakietu reformującego ochronę danych osobowych w Unii 

Europejskiej, wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania 

bezpieczeństwem informacji. Rozpoczęta w październiku 2017 roku III edycja studiów została 

podzielona na 4 bloki tematyczne: Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych, 
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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 zaczną obowiązywać 

z dniem 25 maja 2018 roku. 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 Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

1.4.Podyplomowe Studia Prawa Antykorupcyjnego  

W 2017 roku rozpoczęła się pierwsza edycja studiów. Kierownikiem studiów jest dr hab. 

Celina Nowak, prof. INP PAN. Sekretarzem jest Mateusz Rafał. Studia trwają 2 semestry. 

Zajęcia odbywają się w formie 9 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zgodnie z regulaminem 

warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Prawa 

Antykorupcyjnego jest uzyskanie pozytywnej oceny wyniku egzaminu końcowego oraz 

formalne rozliczenie obecności na zajęciach.  

Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli nauki i praktyki, pracowników INP PAN, 

organizacji pozarządowych, a także funkcjonariuszy CBA. 

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prawa antykorupcyjnego. 

W programie uwzględniona jest zarówno problematyka teoretycznoprawna, jak i 

praktyczna, z zakresu prawa karnego i administracyjnego, a także socjologii i etyki. Zajęcia 

obejmują wykłady i warsztaty. W toku studiów uczestnicy otrzymują materiały w formie 

konspektów i prezentacji. Są one udostępniane na stronie internetowej INP PAN lub 

wysyłane drogą mailową. 
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VI. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ INP PAN Z ZAGRANICĄ I 

KRAJOWEJ W 2017 ROKU  

 

 

1. Udział w międzynarodowych programach badawczych 

 

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN 

Dr Katarzyna Kubuj uczestniczy w wieloletnim, międzynarodowym projekcie 

badawczym Forum International sur la Constitution et les Institutions Poilitiqes 

(ForInCip), kierowanym przez prof. Jean-Philippe Derosiera z Université Lille (Francja). 

Projekt stanowi coroczne międzynarodowe eksperckie forum refleksji w zakresie prawa 

konstytucyjnego i instytucji politycznych nad aktualnymi problemami instytucji politycznych. 

Gromadzi ekspertów z Francji, Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Włoch, 

Luksemburga, Wielkiej Brytanii i innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Efektem 

prawnoporównawczych prac międzynarodowego forum eksperckiego są publikacje naukowe. 

 

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN 

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias kieruje w INP PAN projektem badawczym 

Memory Laws in European and Comparative Perspectives (MELA), finansowanym przez 

Humanities in the European Research Area HERA w programie HERA Joint Research 

Programme „Uses of the Past” (2016-2019). Mgr Anna Wójcik współpracuje przy grancie jako 

asystent (PhD research assistant). W 2017 roku gromadzono materiały źródłowe (akty prawne, 

projekty aktów prawnych i orzecznictwo) i literaturę przedmiotu, a także uczestniczono w 

szeregu międzynarodowych wydarzeń naukowych. W październiku 2017 roku nakładem 

Cambridge University Press wydano także książkę Law and Memory : Towards Legal 

Gouvernance of History, której współredaktorką i autorką jednego z artykułów jest dr 

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.  

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias uczestniczy w interdyscyplinarnych projektach 

badawczych nad zjawiskiem antysemityzmu Kantor Center for the Study of Contemporary 

European Jewry, realizowanych na Tel Aviv University. Odpowiada za badania z dziedziny 

prawa. Efektem projektu będzie konferencja naukowa pt. „An End to Antisemitism” 

zorganizowana w lutym 2018 roku w Wiedniu, stanowiąca próbę zdefiniowania zjawiska 

antysemityzmu. 
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Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias wraz z grupą naukowców z Niemiec, Francji 

i Serbii złożyła wniosek o grant badawczy Fundacji Volkswagena na realizację projektu 

Transnational and Transitional Justice in Europe and its Discontents. 

Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska uczestniczyła w pracach nad złożeniem wniosku 

grantowego w międzynarodowym konkursie EQUIP. Projekt Sustainably Equal? 

Constructions of Gender in Law and Legal Practice. Case for support jest koordynowany 

przez Turku University (Finlandia), a jego partnerem obok INP PAN jest Tata Institute of Social 

Sciences (Indie). 

Mgr Anna Wójcik jest współautorką raportu 2018 Nations in Transit : Poland dla 

amerykańskiej organizacji Freedom House. Obecnie raport znajduje się w recenzji. Jego 

publikacja planowana jest na pierwszy kwartał 2018 roku. 

 

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN 

Dr Andrzej Jakubowski jako kierownik projektu kontynuował prace w ramach grantu 

badawczego HEURIGHT14 The Right to Cultural Heritage: Its Protection and 

Enforcement through Cooperation in the European Union, realizowanego w ramach 

międzynarodowego konsorcjum: INP PAN, Instytut Sztuki PAN, Uniwersytet Artystyczny 

w Poznaniu, British Institute of International and Comparative Law, Università degli studi di 

Trieste. 

W roku sprawozdawczym, w ramach grantu zrealizowany został szereg wydarzeń 

naukowych, w tym. m.in. międzynarodowa konferencja „Cultural Heritage in the European 

Union : Legal Perspectives and Contemporary Challanges”, zorganizowana przez INP PAN 

w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku. Dr Andrzej Jakubowski występował także z referatami na 

dwóch innych konferencjach międzynarodowych, prezentując wyniki badań. 

W 2017 r. ukazał się także szereg publikacji naukowych będących efektem projektu, m.in. 

dwa rozdziały autorstwa dr. Andrzeja Jakubowskiego w pracach zbiorowych oraz cztery 

artykuły opublikowane w międzynarodowych czasopismach. Ponadto w druku znajduje się 

obszerna publikacja Cultural Heritage, Cultural Rights and the European Union – A Critical 

Inquiry, pod współredakcją dr. Andrzeja Jakubowskiego, a także m.in. numer specjalny 

„Santander Art and Cultural Law Review”, poświęcony międzynarodowej praktyce Konwencji 

UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Dr hab. Karolina Wierczyńska opracowała także ekspertyzę na temat prawnych aspektów 

relacji polsko-niemieckich w obszarze dziedzictwa kulturowego między 1990 a 2017 rokiem. 
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 11 listopada 2017 roku Executive Council International Law Association wybrało 

dr. Andrzeja Jakubowskiego na kierownika czteroletniego projektu badawczego Participation 

in Global Cultural Heritage Governance. W grudniu rozpoczęło się budowanie zespołu 

badawczego. 

W latach 2016-2017 dr Bernard Łukańko realizował grant Problem przewlekłości 

postępowania w demokratycznym państwie prawnym przyznany przez Fundację 

Współpracy Polsko-Niemieckiej. W ramach grantu realizowanego przez INP PAN we 

współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad 

Odrą prowadzono prace redakcyjne nad wydaniem pracy zbiorowej Das Problem der 

überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat pod współredakcją dr. Bernarda 

Łukańki. 

 W 2017 roku dr Bernard Łukańko rozpoczął realizację grantu Procesy reform 

sądownictwa europejskiego. Wyzwania z perspektywy Polski i Niemiec, przyznanego przez 

Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki we Frankfurcie nad Odrą. W ramach projektu 

realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Getyndze dziesięciu autorów z Polski i RFN 

sporządza obecnie opracowania, które staną się przedmiotem publikacji książkowej, która 

ukaże się w 2018 roku w języku niemieckim, oraz artykułów w czasopismach prawniczych w 

języku polskim. Opracowania te będą w 2018 roku przedmiotem polsko-niemieckiego 

seminarium podsumowującego projekt, które ma odbyć się w INP PAN w Warszawie.  

 

Zakład Prawa Prywatnego INP PAN 

W 2017 roku prowadzono współpracę w ramach projektu Roadmap to European 

effective Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental 

rights violations, realizowanego w ramach grantu Komisji Europejskiej 

JUST/2015/JTRA/AG/EJTR. Projekt jest koordynowany przez konsorcjum jednostek 

badawczych, kierowane przez University of Trento (Włochy), w którego skład wchodzą: 

Universiteit van Amsterdam (Holandia), Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

(Framcja) oraz INP PAN. Koordynatorem projektu jest dr Mateusz Grochowski. 

W dniach 19-20 czerwca 2017 roku w ramach projektu w Warszawie zostały 

zorganizowane międzynarodowe warsztaty „Toward Effective Justice in Consumer 

Protection”, które skupiły międzynarodowe grono naukowców, sędziów i urzędników z wielu 

państw członkowskich UE. Oprócz tego w ramach projektu w INP PAN przygotowano 

materiały poświęcone unijnemu prawu konsumenckiemu (ich ostateczna wersja zostanie 

opublikowana w 2018 roku), a osoby zaangażowane w realizację projektu uczestniczyły 
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w warsztatach i pracach prowadzonych w innych instytucjach uczestniczących w konsorcjum 

naukowym. Projekt będzie kontynuowany w 2018 roku. 

 

Zakład Prawa Karnego INP PAN 

W I kwartale 2017 roku dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN zakończyła realizację 

projektu Investigatory powers and procedural safeguards: Improving OLAF’s legislative 

framework through a comparison with other EU law enforcement authorities 

(ECN/ESMA/ECB), finansowanego ze środków Unii Europejskiej i koordynowanego przez 

Uniwersytet w Utrechcie (Holandia). Celem projektu była analiza rozwiązań dotyczących 

relacji między instytucjami administracyjnymi w ramach wertykalnej współpracy 

administracyjnej w UE.  

Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN jest ekspertem krajowym w ramach 

międzynarodowego projektu porównawczego Prison Overcrowding and Alternatives to 

Detention, koordynowanego przez Universita di Ferrara (Włochy) i realizowanego ze środków 

Unii Europejskiej przez naukowców z Włoch, Belgii, Francji i Rumunii. Celem projektu była 

krytyczna analiza sytuacji w zakresie przeludnienia zakładów karnych i alternatyw dla detencji 

w państwach biorących udział w projekcie oraz wypracowanie rekomendacji co do stosowania 

alternatyw dla ustawodawców krajowych i Unii Europejskiej. 

Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN i dr Joanna Mierzwińska-Lorencka brały udział w 

projekcie badawczym Study EuPenTrain: Preparing the environment for the EPPO : 

Fostering mutual trust by improving existing common legal heritage and enhancing 

common legal understanding. Proposal for a preliminary study and guidelines for a model 

«framework curriculum» for legal training of practitioners in the PIF sector, 

koordynowanym przez prof. Rosarię Sicurellę z Wydziału Prawa Università degli Studi di 

Catania (Włochy). W projecie uczestniczyli przedstawiciele Włoch, Hiszpanii, Francji, 

Niemiec, Polski, Danii oraz Wielkiej Brytanii.  

Efektem projektu jest opracowanie Fair trial (judical authority) and the effective remedy, 

które ma być wydane na początku 2018 roku w pracy zbiorowej General principles for a 

common criminal law framework in the EU. A guide for legal practicioners. 

We wrześniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu badawczego Controlling 

Illicit Trade of Tobacco in the Era of Fast Change, finansowanego ze środków Philip Morris 

International Management S.A. pod kierunkiem dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN. 

Wykonawcami części karno-kryminologicznej są m.in. dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN 

i dr Konrad Buczkowski.  
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Zakład Prawa Europejskiego INP PAN 

Dr hab. Justyna Łacny otrzymała stypendium The Leibniz-DAAD Research Fellowship 

Programme przyznane przez Max Planck Society. Trwają prace nad przygotowaniem 

opracowania Can financial penalties be imposed on the Member State for breaching the rule of 

law (Article 7 TEU)?. 

 

Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej INP PAN 

Mgr Tomasz Zimny rozpoczął realizację projektu ProRapeSeed, finansowanego 

w ramach program CORNET ze środków NCBiR i realizowanego przez Freie Universität 

Berlin (Niemcy), Versuchs- Und Lehranstalt fȕrBrauerei in Berlin e. V. (Niemcy), Instytut 

Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski i Instytut Chemii Bioorganicznej PAN. Jest odpowiedzialny za ocenę 

sytuacji prawnej w odniesieniu do innowacyjnego produktu – rzepaku uzyskiwanego dzięki 

nowym technikom upraw w porównaniu do produktów GM na unijnym rynku pasz GM. 

 

Jednoosobowe Stanowiska Pracy Naukowo-Badawczej 

Dr hab. Ewa Popławska jest koordynatorem i ekspertem narodowym ds. Polski 

w międzynarodowym projekcie badawczym Varieties of Democracy (V-Dem), realizowanym 

przez Göteborgs Universitet (Szewcja) oraz The Kellogg Institute at The University Notre 

Dame (USA). Efektem prac w ramach projektu jest ekspertyza na temat stanu i ewolucji 

demokracji w Polsce w latach 2015-2016. 

Dr hab. Ewa Popławska uczestniczy też w międzynarodowym projekcie Foreign Policy 

of the Central European member states of the European Union, prowadzonym przez 

Wydział Prawa Uniwersytetu w Szegedzie (Węgry) i Akademię Leona Koźmińskiego. 

  

 

2. Informacje o zakresie bezpośredniej współpracy INP PAN z zagranicznymi 

partnerami 

 

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN 

W 2017 roku rozpoczęto realizację polsko-tajwańskiego wspólnego projektu badawczego 

pn. Sytuacja prawna podmiotów nieuznawanych we współczesnym prawie 

międzynarodowym, przewidzianego do 2018 r. Program jest realizowany w ramach 
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porozumienia między PAN i tajwańskim Ministerstwem Nauki i Technologii. Kierownikiem 

projektu jest prof. dr hab. Władysław Czapliński, wykonawcami zaś prof. dr hab. Przemysław 

Saganek, dr Agata Kleczkowska i mgr Szymon Zaręba.  

W dniach 25-20 września 2017 roku wykonawcy wzięli udział w kilkudniowej wizycie 

w Tajpej (Tajwan), uczestnicząc w polsko-tajwańkim sympozjum „Poland, the EU and Brexit”, 

zorganizowanym w dniu 26 września 2017 roku przez Institute of European and American 

Studies, Academia Sinica; sesji wykładowej „International Law Case Study : The Kosovo 

Advisory Opinion” na National Chengchi University w Tajpej w dniu 28 września 2017 roku, 

podczas której prof. dr hab. Przemysław Saganek wygłosił referat The use of the concept of 

«representatives of the people» by the International Court o Justice in its advisory opinion on 

Kosovo; wykładzie prof. dr. hab. Władysława Czaplińskiego Custom as a Source of 

International Law na National Chengchi University w Tajpej.  

W czasie wyjazdu zorganizowano także szereg spotkań roboczych i wizyt w różnych 

instytucjach, zajmujących się tematyką prawa międzynarodowego, m.in. Chiang Ching-kuo 

Foundation. 

 

Jednoosobowe Stanowiska Pracy Naukowo-Badawczej 

Dr hab. Ewa Popławska była kierownikiem w międzynarodowym projekcie badawczym 

Porządki prawne Polski i Czech w wielobiegunowym świecie (The Polish and Czech Legal 

Orders in the Multipolar World. Factors and Dynamics of Legal Change. Ze strony 

czeskiej kierownikiem projektu jest prof. Jan Malir. Projekt był realizowany w latach 2015-

2017 we współpracy INP PAN i Instytutu Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk. 

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. 

 

3. Konferencje naukowe międzynarodowe 

 

Udział w konferencjach i zjazdach międzynarodowych z wygłoszonymi referatami 

 

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN 

Prof. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska wygłosiła referat Obowiązki państwa w 

zakresie gwarantowania wolności ekspresji artystycznej – perspektywa europejska (state duties 
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in auaranteeing the freedom of artistic expression – European perspective) podczas II 

Międzynarodowej Konferencji „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, 

zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 23-24 marca 

2017 roku. 

Prof. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska wygłosiła referat Looking for the Agreement, 

not the Truth : The Persuasive Function of Constitutional Adjudication podczas International 

Association of Constitutional Law Roundtable „Constitutional Adjudication – between 

Pluralism and Unity” w Rzymie w dniach 4-5 maja 2017 roku. 

Dr Michał Ziółkowski wygłosił referat The Politics of Constitutional Identity. Between 

Constitutional Essentials and Unconstitutional Capture podczas ICCON Society Annual 

Conference – Courts, Power, Public Law w Kopenhadze (Dania), odbywającej się w dniach 5-

7 lipca 2017 roku. 

Dr Katarzyna Kubuj przedstawiła rederat L’iniitiative de la loi podczas 3ème Forum 

International sur la Constitution et les Institutions Politiques (ForInCip), zorganizowanym 

przez Université Lille w dniach 14-16 września 2017 roku w Lille (Francja). 

Prof. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska wygłosiła referat Towards justiciability of 

cultural rights – ECHR and national perspective podczas 2nd Congress of the World 

Association of Constitutional Justice „Constitution and justice at the beginning of XXI century” 

w Bolonii (Włochy) w dniach 10-13 października 2017 roku. 

 

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN 

Dr Grażyna Baranowska wygłosiła referat The European Court of Human Rights and the 

Right to Truth podczas konferencji „An Uneasy Legacy : Remnants of Real-Socialist Legal and 

Political Thinking in Central and Eastern Europe”, zorganizowanej przez Central and Eastern 

European Network of Legal Scholars w Krakowie w dniach 7-8 stycznia 2017 roku. 

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias przygotowała referat Two Types of Democratic 

Transition through Militant Democracy : The Strasbourg Court in Search of a Principle, a mgr 

Anna Wójcik – referat The European Court of Human Rights and Lustration Laws. Udział w 

konferencji był finansowany ze środków grantu MELA „Memory Laws in European and 

Comparative Perspective”. 

27 stycznia 2017 roku dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska zaprezentowała referat Re-

internalizing women’s human rights in UN mainstream podczas „International conference : 

Challenging human rights disenchantment 50 years in from the ICCPR and ICESCR”, 
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zorganizowanej przez Sussex Centre for Human Rights Research i Sussex University w Sussex 

(Wielka Brytania). 

Dr Grażyna Baranowska wygłosiła referat Memory laws and the right to truth podczas 

konferencji „Law and Memory in Established Democracies, zorganizowanej w Bolonii 

(Włochy) 24 marca 2017 r. przez konsorcjum MELA: Universitá di Bologna i Queen Mary 

University of London. Podczas tej konferencji dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias wygłosiła 

referat Two Types of Democratic Transition through Militant Democrary : The Strasbourg 

Court in Search of a Principle, a mgr Anna Wójcik (wraz z Marią Ban) wygłosiła referat Denial 

of Armenian genocite in France in historians and constitutionalists. Udział w konferencji był 

finansowany ze środków grantu MELA „Memory Laws in European and Comparative 

Perspective”. 

Dr Grażyna Baranowska wygłosiła referat Invoking universal standards in the practice 

of the ECtHR : enforced disappearance cases podczas konferencji „The Promotion and 

Enforcement of Human Rights by International and Regional Organizations : Achievements, 

Challenges and Oportunities”, zorganizowanej w Brukseli (Belgia) w dniach 27-28 kwietnia 

2017 roku przez Leuven Centre for Global Gouvernance Studies i Association of Human Rights 

Institutes. W czasie tej konferencji dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias wygłosiła referat 

ECtHR and UN treaty bodies on conversation : chances taken and lost, dr Katarzyna Sękowska-

Kozłowska – referat Reception of the universal human rights standards by the ECtHR : 

required, desired, failed?, a mgr Anna Hernandez-Połczyńska: UN Special Procedures in the 

jurisprudence of the European Court of Human Rights. 

Dr Grażyna Baranowska wygłosiła referat The European Parliament on the European 

and Turkish Pasts podczas EUSA Biennial Conference “Uncertain Destinations : The European 

Union at 60”, zorganizowanej przez European Union Studies Association w dniach 4-7 maja 

2017 roku w Miami (USA). Podczas konferencji dr Alesksandra Gliszczyńska-Grabias była 

moderatorką jednego z paneli w ramach konsorcjum naukowego MELA: „Different «legal 

memories» in post 2nd World War Europe”. 

Dr Katarzyna Sękowska Kozłowska wygłosiła referat Special measures as a tool of 

women’s advancement through the lens of international law podczas „Nordic Law and Gender 

Conference”, zorganizowanej przez University of Turku w dniach 11-12 maja 2017 roku w 

Turku (Finlandia). 

Dr Grażyna Baranowska i dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias wygłosiły referat „Right 

to truth” as an element of transitional justice : general rules and practical implications podczas 

konferencji „Transitional Justice : Between Redemption and Retribution”, zorganizowanej 
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przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 6 czerwca 2017 roku. Udział w 

konferencji był finansowany ze środków grantu MELA „Memory Laws in European and 

Comparative Perspective”. 

Mgr Anna Wójcik przygotowała referat Eastern Europe and the Recognition of the 

Armenian Genocide – Chances and Obstacles to a New European Standard, wygłoszony na 

konferencji „Transnational and Global Dimensions of Justice and Memory Processes in Europe 

and Latin America”, zorganizowanej w Paryżu przez University Paris-Nanterre i CNRS & 

University of Exeter w dniach 8-9 czerwca 2017 roku.  

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias wygłosiła referat “Destruction of constitutional 

order and principles of liberal democracy – the case of Poland” podczas konferencji “Human 

Dignity and the Constitutional Crisis in Europe : Humanity, Democracy, Social Europe”, 

zorganizowanej przez European Universty Institute wraz z uniwersytetami partnerskimi w 

dniach 15-16 czerwca 2017 r. w Florencji (Włochy). Udział w konferencji był finansowany ze 

środków grantu MELA “Memory Laws in European and Comparative Perspective”. 

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias zaprezentowała referat Value Pluralism without the 

Value of Pluralism? “Homosexual propaganda” Band as a Litmus Test for Accesptnace of 

Liberal and international Human Rights Norm in the Post-Communist States podczas 

konferencji „Walls, Borders, and Bridges : Law and Society in a Inter-Connected World”, 

zorganizowanej przez International Law and Society Association w dniach 20-23 czerwca 2017 

roku w Meksyku (Meksyk). Podczas tej konferencji wygłosiła także referat Memory Laws in 

Poland and Ukraine podczas dyskusji w ramach konsorcjum naukowego MELA. Udział w 

konferencji był finansowany ze środków grantu MELA „Memory Laws in European and 

Comparative Perspective”. 

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias wygłosiła referat “National rebirth of Poland” 

after 2015 elections podczas konferencji „Racism, Antisemitism, and the Radical Right”, 

zorganizowanej przez Yale Program for the Study of Antisemitism and the Center for the Study 

of Race, Indigeneity, and Transnational Migration at Yale University w dniach 9-10 września 

2017 roku w New Haven (USA). Udział w konferencji był finansowany ze środków grantu 

MELA „Memory Laws in European and Comparative Perspective”. 

Mgr Anna Wójcik wygłosiła referat Eastern member states of the European Union in the 

recognition of the Armenian genocide debate podczas seminarium naukowego „Memory Laws 

: Legal Regulation of Historical Interpretations”, zorganiozwanego przez Research Centre of 

the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Culture and Memory Studies w dniach 

13-14 października 2017 roku w Ljubljanie. Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias wygłosiła 
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referat Securing “Historical Truth” by Means of Legislation. Whose Truth? The Cases of 

Poland, Russia and Ukraine. Udział w konferencji był finansowany ze środków grantu MELA 

„Memory Laws in European and Comparative Perspective”. 

Dr Grażyna Baranowska wygłosiła referat Using “genocide” in international relations : 

Resolution of the Polish Parliament on the Wołyń massacre of 1943-1944 and its 

implementation podczas konferencji „Present Past : Time, Memory and the Negotiation of 

Historical Justice”, zorganizowanej przez Historical Dialogues, Justice, and Memory Network 

Columbia University w dniach 7-9 grudnia 2017 roku w Nowym Jorku (USA). Dr Aleksandra 

Gliszczyńska-Grabias zaprezentowała referat Calling murders by their names as an act of 

betrayal of one’s nation : The Jedwabne Pogrom case and the crime of defamation of the Polish 

nation, mgr Anna Wójcik zaś – referat Economic revenge on post-communist elites through law 

on pensions : the case of Poland. Udział w konferencji był finansowany ze środków grantu 

MELA „Memory Laws in European and Comparative Perspective”. 

 

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego 

Dr Agata Kleczkowska wygłosiła referat Practice of armed non-state actors and the 

formation of customary international law na międzynarodowej konferencji „The Role of 

International Organizations and Non-State Actors in the Formation of Customary International 

Law” zorganizowanej przez Manchester International Law Centre (Wielka Brytania), w dniach 

26-27 stycznia 2017 roku. 

Dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN wygłosił referat Is it a bird? Is it a plane? 

No, it’s an ENDS. Novel tobacco products under the FCTC podczas „7th European Conference 

on Tobacco or Health”, zorganizowanej przez Liga Portuguesa Contra o Cancro oraz 

Association of European Cancer Leagues w dniach 22-25 marca 2017 roku w Porto 

(Portugalia).  

Dr hab. Ireneusz Kamiński, prof. INP PAN wygłosił referat Swoboda wypowiedzi a 

zachowanie powagi i bezstronności wymiaru sprawiedliwości podczas II. Międzynarodowej 

Konferencji „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, zorganizowanej przez 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 23-24 marca 2017 roku. 

Dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN wygłosił referat Two worlds apart : 

relation between WTO and RTAs dispute settlement mechanisms podczas międzynarodowej 

konferencji „Missed and New Opportunities in World Trade: Is Trump China’s Trump in World 

Trade?” zorganizowanej w Szegedynie (Węgry) 12 kwietnia 2017 roku przez Szegedi 

Tudományegyetem. 
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Dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN wygłosił referat Judicial review of science-

based measures under WTO law podczas międzynarodowej konferencji „Second Annual 

Conference of CERiM: Contestation of Expertise in the European Union”, zorganizowanej 

przez Centre for European Research in Maastricht, Maastricht University, Holandia, w dniu 20 

kwietnia 2017 roku. 

21 kwietnia 2017 roku w Warszawie miała miejsce międzynarodowa konferencja 

„Cultural Heritage in the European Union : Legal Perspectives and Contemporary Challanges”, 

zorganiozowana przez konsorcjum HEURIGHT (INP PAN, IS PAN, UAP)  

w ramach grantu badawczego „The Right to Cultural Heritage : Its Protection and Enforcement 

through Cooperation in the European Union”. Dr Andrzej Jakubowski zaprezentował referat 

The Notion of Common Cultural Heritage within the Constitutional Law framework of the 

European Union – An International Law Analysis. 

Dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN zaprezentował referat Legality of trade 

sanctions against WTO Members for a breach of international peace and security : A case study 

of the EU sanctions on Russia podczas międzynarodowej konferencji „ESIL Prague 

Symposium on Legality and Legitimacy on Non-UN Sanctions”, zorganizowanej 5 maja 2017 

roku w Pradze (Czechy) przez European Society of International Law oraz Center for 

International Law.  

8 maja 2017 roku w INP PAN została zorganizowana międzynarodowa konferencja 

naukowa „The legal status of unrecognized subjects in international law”, będąca jednym  

z efektów projektu badawczego NCN OPUS nr UMO-2014/13/B/HS5/01490: „Sytuacja 

prawna podmiotów nieuznawanych w prawie międzynarodowym”. Prof. dr hab. Przemysław 

Saganek wygłosił referat: Forms of recognition, natomiast mgr Szymon Zaręba – referat 

Responsibility for the acts of unrecognised States. 

Dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN wygłosił referat Brexit and trade : 

European and international implications podczas międzynarodowej konferencji „The Brexit 

from the Polish and Hungarian Perspective”, zorganizowanej przez National University of 

Public Service w Budapeszcie (Węgry) 17 maja 2017 roku. 

Dr Agata Kleczkowska zaprezentowała referat Recognition of Governments by 

International Organization? : The Example of the UN General Assembly and Asian States, 

podczas „2017 ILA-ASIL Asia Pacific Research Forum” zorganizowanego w Tajpej (Tajwan) 

przez International Law Association w dniach 19-20 maja 2017 roku. 

Mgr Szymon Zaręba przedstawił referat Why should Poland care? A view on the South 

China Sea dispute podczas „PISM-RSIS Joint Seminar: Security Landscape in Europe and Asia 
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: Polish and Singaporean Perspectives” zorganizowanym 22 maja 2017 r. w Warszawie przez 

Rajaratnam School of International Studies (Singapur) i Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych. 

Prof. dr hab. Przemysław Saganek wygłosił referat European (dis)integration : East 

meets West? podczas 9th Network Europe Conference „New dynamics in the European 

integration process – Europe post Brexit”, zorganizowanej w Edynburgu (Wielka Brytania) 

przez Europa Institut of the Universität Zürich i University of Edinburgh w dniach 25-28 

czerwca 2017 roku. 

Dr Andrzej Jakubowski zaprezentował referat Enforcing the Access to Cultural Heritage 

throught Participation and Co-Management in Cultural Matters podczas „Courts, Power and 

Public Law : Annual conference of the International Society of Public Law”, odbywającej w 

Kopenhadze (Dania) w dniach 5-7 lipca 2017 roku. 

Dr Agata Kleczkowska zaprezentowała referat The contribution of the American pacifist 

movements to the Briand Kellogg Pact – the history of the social influence on the prohibition 

of war na międzynarodowej konferencji „Rethinking the World Order: International law and 

international relations at the end of the First World War”, zorganizowanej w Oksfordzie 

(Wielka Brytania) przez St. Anthony’s College, Uniwersytet Oksfordzki w dniach 31sierpnia-

1 września 2017 roku. 

Dr Andrzej Jakubowski wygłosił referat Global Commons, Cultural Nationalism and the 

International Protection of Cultural Heritage podczas „Global Public Goods, Global Commons 

and Fundamental Values : The Responses of International Law : Annual Congress of the 

European Society of International Law”, odbywającego się w Neopolu (Włochy) w dniach 6-7 

września 2017 roku. 

Mgr Szymon Zaręba wygłosił referat General principles of non-recognition by 

international organizations podczas międzynarodowego seminarium „Réseau Etude des 

mouvements des ordres juridiques international et européen (EMOJIE) : L’engagement en droit 

international et européen” zorganizowanego w Nicei (Francja) w dniach 12-15 września 2017 

roku przez Università degli Studi di Milano-Bicocca (Włochy) i Université Nice Sophia 

Antipolis (Francja). 

 

Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego INP PAN 

Prof. dr hab. Alina Jurcewicz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji „Integracja 

europejska jako determinanta polityki wiejskiej” zorganizowanej w Warszawie przez FAPA, 
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Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów i Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW 

w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 roku. 

 

Zakład Prawa Karnego INP PAN 

Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN wygłosiła referat The future relationship between 

the EPPO and OLAF, w czasie „Conference on the evaluation of Regulation 883/2013”, 

zorganizowanej w Brukseli (Belgia) przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF) w dniach 1-2 marca 2017 roku. 

5 maja 2017 w Wilnie (Litwa) dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN wygłosiła referat 

Recent changes of the system of sanctions in the Polish criminal law, w czasie konferencji 

„Challenges in Harmonizing the Integrity and Novelties of the General Part of the Criminal 

Code” zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego.  

Dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN wygłosiła referat Effective Control of Arrest 

and Preliminary Detention in Criminal Proceeding podczas międzynarodowej konferencji 

„Dopuszczalne ograniczenia praw człowieka w procesie karnym”, zorganizowanej przez 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 9-10 

października 2017 roku. 

 

Zakład Kryminologii INP PAN 

26 stycznia 2017 roku mgr Monika Szulecka wygłosiła referat Declaration system as a 

Polish “gate” to seasonal employment – more pros or cons? podczas „4th Internarional 

Seminar on Migrations, Agriculture and Food Sustainability : Dynamics, Challenges and 

Perspectives in the Global Contex”, zorganizowanego przez Hiszpańską Narodową Radę ds. 

Badań Naukowych w Madrycie, w dniach 26-27 stycznia. 

30 marca 2017 roku dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN wygłosił referat Fragen der 

Integrationspolityk in Polen na seminarium „Integrationsmodelle und -politik in Deutschland 

und Polen : Ähnlichkeiten, Unterschiede, gemeinsame Herauforderungen”, zorganizowanym w 

Berlinie (Niemcy) przez Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 

Migration (SVR) oraz Instytut Spraw Publicznych.  

31 marca 2017 roku dr Dagmara Woźniakowska-Fajst wygłosiła referat Młodociani 

zabójcy skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania 

podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Dożywotnie pozbawienie wolności. 

Zabójca, jego zbrodnia i kara. Lifers in prison. The killer, their crime and punishment”, 
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zorganizowanej przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki 

Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.  

Podczas Konferencji Naukowej EuroCrim 2017 – 17th Anual Conference of the 

European Society Criminology w Cardiff (Wielka Brytania) w dniach 13-16 września 2017 

roku prof. dr hab. Irena Rzeplińska wygłosiła referat Criminal recor : the future lives of ex-

juvenile delinquents. 

Dr Paulina Wiktorska wraz z dr. Konradem Buczkowskim wygłosili dwa referaty: 

Lawyers about the law and their profession in Polish changing political reality i Foreigners in 

Polish prisons. The law and practice of taking into account cultural differences. Udział 

w konferencji i towarzyszących panelach dyskusyjnych był finansowany z grantu NCN nr 

2016/21/B/HS5 „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych”. 

Podczas ww. konferencji dr hab. Witod Klaus, prof. INP PAN oraz mgr Monika Szulecka 

wygłosili referat Addressing the risks of labour exploitation – the case of Poland, dr Dagmara 

Woźniakowska-Fajst – referat The criminal careers of juvenile girls and multi-problems 

families, a mgr Justyna Włodarczyk – referat Aims of pooceeding in juvenile cases in the court 

practice. 

 

Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska INP PAN we 

Wrocławiu 

Prof. dr hab. Wojciech Radecki i dr Daria Danecka zaprezentowali referat: Gospodarka 

leśna i ochrona środowiska leśnego – dylematy administracji publicznej podczas „XVIII 

Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji 

Publicznej : Administracja publiczna a gospodarka”, zorganizowanej w Bratysławie (Słowacja) 

w dniach 28-31 maja 2017 roku.  

Dr Daria Danecka uczestniczyła w „Prawnoporównawczej Konferencji Naukowej Prawa 

Publicznego, zorganizowanej w Costa Calma na wyspie Fuertaventura (Hiszpania) w dniach 

20-27 marca 2017 roku przez Zakład Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Prawa Administracyjnego i Prawa 

Ochrony Środowiska Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy. Wygłosiła dwa referaty: Konwersja odpowiedzialności karnej 

w odpowiedzialność administracyjną w prawie energetycznym oraz Park narodowy jako 

prawna forma ochrony przyrody w Polsce. 

Prof. dr hab. Wojciech Radecki wygłosił referat: Myslivost a ochrana přírody podle 

polského práva podczas Polsko-Czesko-Słowackiej konferencji: „Ochrana přírody při 
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rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území” zorganizowanej w Skalnim 

Mlynie (Czechy) w dniach 6-8 września 2017 roku. Dr hab. Adam Habuda wygłosił referat 

Modele odpowiedzialności w prawnej ochronie przyrody w Polsce, dr Daria Danecka zaś – 

referat Wywłaszczenie na cele ochrony przyrody w Polsce. 

Prof. dr hab. Wojciech Radecki i dr Daria Danecka wygłosili referat Přestupky a správní 

delikty podle polského práva podczas konferencji „Dny práva 2017” zorganizowanej w Brnie 

(Czechy) przez Právnická fakulta Masarykovy Univerzity w dniach 9-10 listopada 2017 roku. 

 

Zakład Prawa Europejskiego INP PAN 

Dr Katarzyna Strąk wygłosiła referat Polityka azylowa Australii – problematyka offshore 

detention podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Systemy ochrony praw człowieka 

w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – 

uwarunkowania realizacyjne”, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Administracji 

i Ekonomii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy w dniach 24-25 kwietnia 2017 

roku. 

20 czerwca 2017 dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN wygłosił referat Interface between 

public and private enforcement of consumer rights after C-119/15 BP Partner w panelu 

dyskusyjnym „Administrative and judicial enforcement of consumer rights in consumer and 

competition law” podczas międzynarodowej konferencji „Toward Effective Justice in 

Consumer Protection”, będącej zwieńczeniem międzynarodowych warsztatów dla sędziów z 

państw członkowskich UE, zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych PAN we współpracy 

z Sądem Najwyższym jako część projektu „Roadmap to European Effective Justice (Re-Jus)”, 

współfinansowanego przez Komisję Europejską. 20 czerwca podczas warsztatów w Sądzie 

Najwyższym dr Mateusz Grochowski jako ekspert wziął udział w debacie „Remedies and the 

impact of fundamental rights in consumer protection”. 

Dr hab. Monika Szwarc wygłosiła referat Searching for Equilibrium: Obligation to 

Respect Fundamental Rights versus Ius Prudiendi exercised by the Member States (as 

Emanations of Their National Identity) podczas konferencji „Fundamental Rights in the 

European Union and the National Identity of the Member States”, zorganizowanej przez Centre 

of Excellence Jean Monnet oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego w dniach 29-30 czerwca 2017 roku. 

Dr hab. Justyna Łacny wygłosiła referat Financial sanctions imposed on the Member 

States for infringement of the EU law podczas konferencji „Protecting and Advancing the Rule 
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of Law in Europe”, zorganizowanej przez Max Planck Institute for Comparative Public Law 

and International Law w Heidelbergu (Niemcy) w dniach 28-30 czerwca 2017 roku. 

Dr hab. Justyna Łacny wygłosiła referat A possibility to impose financial sanctions on the 

Member States for infringements of Article 2 TEU values podczas UACES 47th Annulal 

Conference, zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 4-6 

września 2017 roku. 

Dr hab. Justyna Łacny wygłosiła referat Can the Member States be held financially 

responsible for breaching the rule of law podczas konferencji „Protecting European Union 

Values: breaches of Article 2 TEU and their Consequences”, zorganizowanej w Warszawie 

w dniach 14-15 września 2017 roku przez Katedrę Prawa Europejskiego Wydziału Prawa 

I Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Max Planck Institute for Comparative Public 

Law and International Law. 

Dr Katarzyna Strąk wygłosiła referat Praktyka orzecznicza polskich sądów 

administracyjnych w sprawach azylowych i imigracyjnych podczas międzynarodowej 

konferencji naukowej „Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych 

i administracyjnych oraz administracji publicznej państw członkowskich”, zorganizowanej 

przez Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydział Politologii Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie w dniach 18-19 października 2017 roku. 

Dr Katarzyna Strąk wygłosiła referat Eurodac as an instrument of the EU return Policy 

podczas konferencji „Freedom under Pressure”, zorganizowanej przez Faculty of Law and 

Criminology Ghent University w dniach 8-9 grudnia 2017 roku. 

 

Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej INP PAN 

Mgr Tomasz Zimny wygłosił referat Models of REC Composition and Their Modes of 

Operation in Selected Countries podczas seminarium „Transcending Borders : Building and 

Sustaining a Bioethics Network for Low – and Middle-Income Countries”, zorganizowanego 

w Rydze (Łotwa) w dniach 9-12 sierpnia 2017 roku przez Clarkson University (USA) i 

Uniwersytet Wileński (Litwa) w ramach „The Advanced Certificate Program in Research 

Ethics for Central and Eastern Europe”.  

Podczas odbywającej się w Krakowie w dniach 11-14 września 2017 roku 

międzynarodowej konferencji naukowej Eurobiotech mgr Tomasz Zimny wygłosił dwa 

referaty: New plant breeding techniques from the point of view of their marketability and 

patentability in the EU oraz Eye of beholder : risk perception and precautionary principle in 

decision making in biotechnology.  
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Jednoosobowe Stanowiska Pracy Naukowo-Badawczej 

Dr hab. Ewa Popławska wygłosiła referat Constitutional Court in Poland : Institutional 

crisis or a violation of the Constitution? podczas międzynarodowej konferencji naukowej 

„Metamorfozy prawa w Europie Centralnej V. Nowy wspaniały świat czy wyspa?”, 

zorganizowanej w Znojmo (Czechy) przez Instytut Państwa i prawa Czeskiej Akademii Nauk 

oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie w dniach 8-10 czerwca 2017 

roku. 

Dr hab. Ewa Popławska wygłosiła referat Ustrój RP na tle ewolucji konstytucjonalizmu 

państw Grupy Wyszehradzkiej (The political system of the Republic of Poland in the context of 

the evolution of the constitutionalism of the Visegrad Group countries) podczas konferencji 

naukowej „Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP : Polska myśl konstytucyjna 

a międzynarodowe standardy demokratyczne (Twenty years of the Constitution of Poland : 

Polish constitutional thought and international democratic standards)”, zorganizowanej przez 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniach 12-14 czerwca 2017 roku. 

Dr hab. Ewa Popławska wygłosiła referat „Good Change” in Poland in the Light of 

European Democratic Principles podczas konferencji „Enforcing the common values in the 

European Union? Recent experience from Poland”, zorganizowanej 6 grudnia 2017 roku 

w Instytucie Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk. 

 

 

Udział w konferencjach i zjazdach międzynarodowych bez wygłaszania referatów 

 

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN 

Prof. dr hab. Roman Wieruszewski uczestniczył w II Międzynarodowej Konferencji 

„W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, zorganizowanej przez Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 23-24 marca 

2017 roku. 

26 kwietnia 2017 roku dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska i mgr Anna Wójcik 

uczestniczyły w konferencji podsumowującej projekt FRAME zorganizowanej przez FRAME 

Network: Leuven Centre for Global Gouvernance Studies i Belgijską Królewską Akademię 

Nauk i Sztuk w Brukseli (Belgia). 

28 kwietnia 2017 roku prof. dr hab. Roman Wieruszewski moderował jeden z paneli 

konferencji Association of Human Rights Institutes (AHRI) „The Promotion and Enforcement 
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of Human Rights by International and Regional Organizations : Achievements, Challenges and 

Oportunities”, zorganizowanej w Leuven (Belgia) przez Association of Human Rights 

Institutes i Leuven Center for Global Governance. W konferencji uczestniczyła także mgr Anna 

Wójcik. 

W dniach 25-26 września 2017 roku dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska uczestniczyła w 

seminarium „EU disability law and the UN Convencion on the Rights of Persons with 

Disabilities”, zorganizowanym w Trewirze (Niemcy) przez Academy od European Law (ERA). 

W dniach 21-22 listopada 2017 roku prof. dr hab. Roman Wieruszewski i dr Katarzyna 

Sękowska-Kozłowska uczestniczyli na zaproszenie poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz 

w wizycie studyjnej w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Uczestniczyli w „Inter-

parliamentary Committee Meeting on the occasion of the International Day for the Elimination 

of Violence against Women 2017” – „The Instambul Convention : combating violence against 

women at national and EU level”.  

W dniach 27-28 listopada 2017 roku dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska uczestniczyła 

w seminarium „Current Reflections on EU Gender Equality Law”, zorganizowanej w Trewirze 

(Niemcy) przez Academy of European Law (ERA). 

 

Poznańskie Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN 

22 września 2017 roku dr Anna Urbańska-Łukaszewicz uczestniczyła w konferencji 

międzynarodowej „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”, zorganizowanej w 

Warszawie przez Katedrę Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Instytut 

na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Udział w konferencji był finansowany z dotacji celowej 

dla młodych naukowców na rok 2017/2018 „Relacja pomiędzy rodzicami a dziećmi – 

problematyka prawno-ekonomiczna”. 

Dr Anna Natalia Schulz uczestniczyła w międzynarodowym sympozjum „Mediacja 

w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci”, zorganizowanym w Warszawie przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości, MiKK e.V. Internationales Mediationszentrum fȕr 

Familienkonflikte und Kindesentfȕhrung i Bundesministerium der Justiz und fȕr 

Verbraucherschitz. 

 

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN 

Dr Andrzej Jakubowski uczestniczył w konferencji „EU International Cultural Relations : 

A Strategic Approach”, zorganizowanej we Florencji (Włochy) przez Robert Schuman Centre 

for Advanced Studies i European University Institute w dniach 18-19 maja 2017 roku. 
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Mgr Szymon Zaręba uczestniczył w dwóch międzynarodowych konferencjach 

organizowanych w Warszawie. Pierwsza, „Cultural Heritage in the European Union: Legal 

Perspectives and Contemporary Challenges”, została zorganizowana przez INP PAN, 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i Santander Art and Culture Law Review, w dniach 20-

21 kwietnia 2017 roku. Druga, „Toward Effective Justice in Consumer Protection”, została 

zorganizowana przez INP PAN i Sąd Najwyższy RP, w dniach 19-20 czerwca 2017 roku.  

 

Zakład Prawa Karnego INP PAN 

Dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN, dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, dr hab. 

Anna Błachnio-Parzych oraz dr Joanna Mierzwińska-Lorencka uczestniczyły 

w międzynarodowej konferencji naukowej „Wartość współpracy w sprawach karnych 

w ramach UE”, zorganizowanej w Warszawie w dniach 18-19 maja 2017 roku przez Sąd 

Najwyższy. 

W dniach 14-15 września 2017 roku dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN 

uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej „Protecting European Union Values. 

Breaches of Article 2 TEU and Their Consequences”, zorganizowanej przez Uniwersytet 

Warszawski. 

 

Zakład Kryminologii INP PAN 

Dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN uczestniczył w konferencji „V4 Regional Migration 

Alliance Conference”, zorganizowanej przez Oxfam International w dniach 18-19 maja 2017 

roku w Bratysławie (Słowacja). 

Mgr Monika Szulecka wzięła udział w szkole letniej „Business and Human Rights”, 

organizowanej przez Uniwersytet w Zurychu wraz z Poznańskim Centrum Praw Człowieka 

INP PAN w dniach 9-21 lipca 2017 roku w Zurychu (Szwajcaria). 

16 listopada 2017 roku dr Konrad Buczkowski uczestniczył w międzynarodowej 

konferencji „Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych”, zorganizowanej przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości. 

 

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN 

W dniach 19-20 czerwca 2017 r. prof. dr hab. Grzegorz Materna uczestniczył w 

międzynarodowym seminarium „Toward Effective Justice in Consumer Protection”, 

zorganizowanym przez INP PAN we współpracy z Sądem Najwyższym. 
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26 czerwca 2017 r. dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel uczestniczyła w 

międzynarodowej konferencji naukowej „New Frontiers of Antitrust”, zorganizowanej w 

Paryżu (Francja) przez Concurrence. 

W dniach 14-15 września 2017 r. dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN uczestniczył 

w międzynarodowej konferencji naukowej „Protecting European Union Values : breaches of 

Article 2 TUE and their consewuences”, zorganizowanej w Warszawie przez Wydział Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Max Planck Institute. 

 

Zakład Prawa Pracy INP PAN 

12 kwietnia 2017 roku dr Lena Krysińska-Wnuk uczestniczyła w międzynarodowej 

konferencji naukowej „20 lat ustawy – Prawo energetyczne”, zorganizowanej w Warszawie 

przez Urząd Regulacji Energetyki oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki 

Warszawskiej. 

20 września 2017 roku dr Lena Krysińska-Wnuk uczestniczyła w Warszawie w „XV 

Międzynarodowej Konferencji Nafta, Gaz, Chemia”, zorganizowanej przez Zarząd Targów 

Warszawskich. 

 

Zakład Prawa Europejskiego INP PAN 

8 lutego 2017 roku dr Agnieszka Sołtys uczestniczyła w konferencji międzynarodowej 

„Rola ekonomii w prawie konkurencji”, zorganizowanej w Warszawie przez Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, Compas Lexecon i Stowarzyszenie Prawa Konkurencji. 

Dr Monika Domańska uczestniczyła w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Austrii i Oceanii. Kontekst uniwersalny 

– specyfikacja lokalna – uwarunkowania realizacyjne”, z okazji 60. rocznicy Traktatów 

Rzymskich, 25. rocznicy podpisania Traktatu o Unii Europejskiej i 30. rocznicy utworzenia 

Australijskiej Komisji Praw Człowieka, zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Prawa, 

Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny 

Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich w dniach 24-25 kwietnia 2017 roku. 

25 kwietnia 2017 roku dr Agnieszka Sołtys uczestniczyła w międzynarodowej 

konferencji „Dyrektywa private enforcement i możliwośc dochodzenia roszczeń z tytułu 

naruszenia prawa konkurencji – metody ekonomiczne używane w szacowaniu strat związanych 

z naruszeniem konkurencji”, zorganizowanej w Warszawie przez Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, Compass Lexecon i Stowarzyszenie Prawa Konkurencji. 
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Dr Agnieszka Sołtys uczestniczyła w konferencji międzynarodowej „Fundamental Rights 

in the European Union and the National Indentity of the Member States”, zorganizowanej przez 

Centre of Excellence Jean Monnet (CEJM) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 29-30 maja 2017 roku. 

20 czerwca 2017 roku dr Monika Domańska i dr Agnieszka Sołtys uczestniczyły 

w seminarium międzynarodowym „Toward Effective Justice in Consumer Protection” 

będącym zwieńczeniem międzynarodowych warsztatów dla sędziów z państw członkowskich 

UE, zorganizowanych przez INP PAN we współpracy z Sądem Najwyższym jako część 

projektu „Roadmap to European Effective Justice (Re-Jus)”, współfinansowanego przez 

Komisję Europejską (miejsce konferencji: Warszawa, Sąd Najwyższy). 

Dr Monika Domańska i dr Agnieszka Sołtys uczestniczyły w międzynarodowej 

konferencji naukowej „Protecting European Union Values : Breaches of Article 2 TEU and 

Their Consequences”, zorganizowanej w Warszawie przez Katedrę Prawa Europejskiego 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Max Planck Institut 

w dniach 14-15 września 2017 roku.  

Dr Agnieszka Sołtys uczestniczyła we współorganizowanym przez INP PAN XX. 

Polsko-Niemieckim Kolokwium Prawa Administracyjnego „Nationale und ȕbernationale 

Mechanismen des Schutzes des Rechtsstaats : Die Anwendung des öffentlichen Rechts durch 

einvernehmliche Lösungen”. 

 

Jednoosobowe Stanowiska Pracy Naukowo-Badawczej 

W dniach 5-7 kwietnia 2017 roku dr hab. Ewa Popławska, jako jedna z członków Rady 

Programowej, uczestniczyła w konferencji naukowej „Pravny pluralizmus a pojem prava”, 

zorganizowanej w Piešt’any (Słowacja) przez Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii 

Nauk. 

9 czerwca 2017 roku dr Ewa Popławska uczestniczyła w międzynarodowej konferencji 

naukowej „Rola prawnika w obronie państwa prawa (The role of lawyer in a state of law)”, 

zorganizowanej przez Wydział Prawa i Adminsitracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 

4. Wyjazdy pracowników INP PAN na kwerendy biblioteczne 

 

Poznańskie Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN 



74 

 

W dniach 12-18 listopada 2017 roku dr Anna Urbańska-Łukaszewicz przeprowadziła 

kwerendę w Central Legal Library of Max Planck Institute w Hamburgu (Niemcy) w celu 

zebrania materiałów prawnoporównanwczych do realizacji zadania badawczego: Relacje 

pomiędzy rodzicami a dziećmi – problematyka prawno-porównawcza. Wyjazd był 

finansowany z dotacji celowej dla młodych naukowców na rok 2017/2018 „Relacja pomiędzy 

rodzicami a dziećmi – problematyka prawno-ekonomiczna”. 

W dniach 12-18 listopada 2017 roku dr Anna Natalia Schulz przeprowadziła kwerendę w 

Central Legal Library of Max Planck Institute w Hamburgu (Niemcy) w celu zebrania 

materiałów prawnoporównawczych do rozprawy habilitacyjnej. Kwerenda była finansowana w 

ramach grantu NCN OPUS nr UMO-2014/15/B/HS5/03305 „Postępowanie transgraniczne na 

podstawie Konwencji Haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka w świetle 

spraw toczonych przed sądami polskimi”. 

 

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN 

W dniach 4-27 maja 2017 roku dr Andrzej Jakubowski przeprowadził kwerendę 

biblioteczną w European Univerisity Institute we Florencji (Włochy). Kwerenda została 

sfinansowana w ramach projektu badawczego HEURIGHT. 

 

Zakład Prawa Europejskiego INP PAN 

W okresie 1-8 maja 2017 roku dr Monika Domańska prowadziła kwerendę w Bibliotece 

European Univerisity Institute (EUI) we Florencji (Włochy) w ramach wykonania jednego 

z zadań związanych z realizacją projektu badawczego prowadzonego ze środków NCN nr 

2013/09/B/HS5/04526 „Dyskryminacja ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium”. 

 

 

5. Wyjazdy pracowników INP PAN w ramach grantów i finansowane z innych 

środków 

 

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN 

Prof. dr hab. Roman Wieruszewski i dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska uczestniczyli w 

spotkaniu „FRA Author’s Meeting & Expert Workshop on FRA and Academic Community”, 

zorganizowanym przez Komitet Naukowy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej 

(FRA) w Wiedniu w dniach 3-5 maja 2017 roku. Spotkanie było poświęcone przygotowywanej 

monografii naukowej. 
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Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN 

W dniach 19-22 lutego 2017 roku dr Andrzej Jakubowski wziął udział w imprezie 

promocyjnej „JPI Cultural Heritage Research Parade”, zorganizowanej w Brukseli (Belgia) 

przez Komisje Europejską. Udział w wydarzeniu był finansowany ze środków projektu 

HEURIGHT. 

 

Zakład Prawa Europejskiego INP PAN 

W ramach przyznanego stypendium Max-Planck-Institut fȕr Ausländiches Offentliches 

Recht und Völkerrecht dr Katarzyna Strąk przebywała na pobycie badawczym w Instytucie 

w Heidelbergu (Niemcy) w dniach 1-28 lutego 2017 roku. 

 

 

6. Zagraniczne instytucje naukowe, z którymi INP PAN współpracuje bezumownie 

 Europa Institut, Universität Zürich, Szwajcaria 

 Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy 

 Juristische Fakultät, Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), Niemcy 

 Warwick School of Law, University of Warwick, Wielka Brytania 

 Institut du Droit de la Paix et du Développement, Université de Nice-Sophia Antipolis, 

Francja 

 Postgraduate School of Law, University of Kyoto, Japonia 

 School of International Law and Diplomacy, National Taiwan University, Taipei, 

Tajwan 

 Institut für Internationale Angelegenheiten, Universität Hamburg, Niemcy 

 Szkoła Prawa, Federalny Uniwersytet Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazylia 

 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Mediolan, 

Włochy 

 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Uniwersytet im. Łomonosowa, 

Moskwa, Rosja 

 Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 

Traduzione Università degli Studi di Trieste, Triest, Włochy 

 British Institute of Comparative and International Law, Londyn, Wielka Brytania 
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 Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 

w Heidelbergu 

 Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law  

 Kompetenzzentrum für Menschenrechte (MRZ) Universität Zürich  

 Institute of Human Rights in ABO/Turku, Finlandia 

 Netherlands Institute of Human Rights – Uniwersytet w Utrechcie, Holandia 

 European Master’s Program in Human Rights & Democratization 

 European Inter-University Centre for Human Rights & Democratization 

 Association of Human Rights Institutes 

 EU-China Human Rights Network 

 Queen Mary University of London 

 Alma Mater Studiorum University of Bologna 

 University of Amsterdam 

 Uniwersytet Karola w Pradze 

 Uniwersytet Komenskego w Bratysławie 

 Uniwersytet w Trnawie (Słowacja) 

 

7. Inne formy współpracy międzynarodowej 

 

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN 

22 maja 2017 roku prof. dr hab. Roman Wieruszewski wygłosił wykład Migrant’s rights 

w Domu Bretanii w Poznaniu. 

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias brała udział w przygotowaniu kursu na temat 

krajowych instytucji ochrony praw człowieka, zorganizowanego przez OSCE Office for 

Democratic Institutions (ENNHRI) w Poznaniu w dniach 29 maja – 2 czerwca 2017 roku. 

19 czerwca 2017 roku prof. dr hab. Roman Wieruszewski w charakterze prelegenta wziął 

udział w debacie „Migrant czy uchodźca” zorganizowanej w czasie Malta Festival Poznań, 19 

czerwca 2017 roku. 

W dniach 3-12 lipca 2017 roku Poznańskie Centrum Praw Człowieka zorganizowało 26. 

edycję międzynarodowego kursu letniego „Refuges and Migrants in International Human 

Rights Law”. 3 lipca prof. dr hab. Roman Wieruszewski wygłosił wykład Introduction to 

Human Rights, dr Alesksandra Gliszczyńska-Grabias wykład International Protectionif Human 



77 

 

Rights – Protection of National Minorities, a 9 lipca mgr Anna Henandez-Połczyńska 

prowadziła zajęcia „Case study”. W kursie uczestniczyła mgr Anna Wójcik. 

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN we współpracy z Uniwersytetem 

w Zurychu zorganizowało w Zurychu w dniach 9-21 lipca 2017 roku szkołę letnią „Business 

and Human Rights”. W kursie uczestniczyła mgr Monika Szulecka. 

26 lipca 2017 roku dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias wygłosiła wykład na temat 

prawnych instrumentów zwalczania antysemityzmu dla uczestników ISGAP-Oxford Summer 

Institute for Curriculum Development in Critical Antisemitism Studies w St. Antony’s College 

w Oxford (Wielka Brytania). 

W sierpniu 2017 roku mgr Anna Wójcik uczestniczyła w szkole letniej „Memory and 

Law : Legal Perspectice in Historical Assessments”, zorganizowanej przez Polsko-Rosyjskie 

Centrum Porozumienia i Dialogu. 

W dniach 2-4 października 2017 roku prof. dr hab. Roman Wieruszewski uczestniczył w 

pracach zespołu ekspertów oceniających pracę instytutów naukowych na Litwie. 

 

Poznańskie Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN 

Realizując grant NCN OPUS nr UMO-2014/15/B/HS5/03305 „Postępowanie 

transgraniczne na podstawie Konwencji Haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia 

dziecka w świetle spraw toczonych przed sądami polskimi”, będący podstawą prac nad 

rozprawą habilitacyjną, dr Anna Natalia Schulz przeprowadziła konsultacje z Christianem 

Höhnem – kierownikiem Organu Centralnego Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki 

Federalnej Niemiec, organu odpowiedzialnego za koordynację postępowań w trybie Konwencji 

Haskiej z 1980 r. na terenie Niemiec oraz sędzią Martine Erb-Klȕneman z Sądu w Hamm – 

jednego z 12 niemieckich sądów wyznaczonego do rozpatrywania spraw w ww. trybie i jedną 

z dwóch niemieckich sędziów łącznikowych w ramach Haskiej Sieci Sądowej w trybie 

Konwencji Haskiej. W trybie korespondencyjnym przeprowadzono konsultacje z drugą z 

niemieckich sędziów łącznikowych, Sabine Brieger z sądu dla Berlina Pankow/Weiβensee oraz 

prof. Ullą Gläβer z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 

 

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN 

W maju 2017 roku dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN wygłosił wykład Brexit 

and the EU – UK trade: fall from the edge? na zaproszenie Instytutu Nauk Prawnych 

Węgierskiej Akademii Nauk. 
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Podczas Summer School „Arte. Cultura y Derecho” dr Andrzej Jakubowski wygłosił dwa 

wykłady dotyczące kolektywnych praw kulturalnych. Kurs letni został zorganizowany w Adeje 

(Hiszpania) przez Universidad de la Laguna w dniach 19-21 lipca 2017 roku. 

Dr hab. Ireneusz Kamiński, prof. INP PAN jest członkiem kolegium redakcyjnego 

„Problems of Legality” (ICV 2016: 83,71), czasopisma międzynarodowego wydawanego w 

modelu OA przez Yaroslav Mudryi National Law University.  

Dr hab. Ireneusz Kamiński, prof. INP PAN zrecenzował osiem wniosków grantowych w 

Deutsche Forschungsgemeinschaft oraz szesnaście wniosków grantowych w litewskiej Radzie 

Badań Naukowych. 

14 grudnia 2017 roku dr Andrzej Jakubowski został kierownikiem polskiej sekcji nowej 

edycji „Dictionnaire de droit compare du droit du patrimoine comparé” prowadzonej przez 

paryskie Centre National de la Recherche Scientifique (Francja). 

 

Zakład Kryminologii INP PAN 

Dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN dwukrotnie – 28 lutego oraz 7 grudnia 2017 roku 

– wygłosił wykład Refugee women and violence w ramach NOHA The Master Programme in 

Humanitarian Action, organizowanego przez dwanaście europejskich ośrodków 

uniwersyteckich: Uniwersytet Warszawski, Université catholique de Louvain (Belgia), 

Københavns Universitet (Dania), Aix-Marseille Université (Francja), Ruhr-Universität 

Bochum (Niemcy), University College Dublin (Irlandia), Università di Pavia (Włochy), 

Vilniaus universitetas (Litwa), L-Università ta’ Malta (Malta), Universidad de Deusto 

(Hiszpania), Uppsala Universitet (Szwecja), Rijksuniversiteit Groningen (Holandia). 

25 kwietnia 2017 roku na zaproszenie ABO Akademii University w Turku (Finlandia) 

prof. dr hab. Irena Rzeplińska wygłosiła wykład Criminality of Migrants in Poland – in History 

and in the Present. 

Dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN jest w gronie recenzentów wydawanego w modelu 

OA czasopisma naukowego „Surveillance & Society” (IF: 1,54), wydawanego przez University 

of North Carolina at Chapel Hill (USA). 

 

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN 

27 kwietnia 2017 roku dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk wygłosiła wykład The CJEU 

on Data Retention and Data Protection na zaproszenie Université du Luxembourg 

(Luksemburg). 
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9 września 2017 roku dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk wygłosiła wykład Challenges 

faced by judges in enforcing competition law na zaproszenie European University Institute 

(EUI) we Florencji (Włochy). 

 

Zakład Prawa Europejskiego INP PAN  

27 kwietnia 2017 roku dr Monika Domańska wzięła udział w zorganizowanym przez 

Uniwersytet Wraszawski spotkaniu naukowym, przygotowującym studentów do The Hugo 

Sinzheimer Moot Court Competitiom (HS MCC), ustanowionego przy The Hugo Sinzheimer 

Institute at the University of Amsterdam (Holandia). Omówiła zagadnienie Zakazu 

dyskryminacji ze względu na wiek. 

 

Jednoosobowe Stanowiska Pracy Naukowo-Badawczej 

Dr hab. Ewa Popławska zrecenzowała trzy wnioski o projekty badawcze dla Grantova 

Agentura Republiky Ceske i jeden wniosek o projekty badawcze dla The Slovak Research and 

Development Agency. 

 

 

8. Członkostwa w międzynarodowych zespołach eksperckich lub stowarzyszeniach 

nabyte w roku 2017  

 

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN 

Prof. dr hab. Roman Wieruszewski jest członkiem komitetu naukowego Fundamental 

Rights Agency EU oraz członkiem zarządu Association of Human Rights Institutes (AHRI) – 

od 2012 roku. 

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias jest członkiem zespołu eksperckiego w programie 

Rady Europy „Help in 28” (2015-2017), w ramach którego przygotowano cykl szkoleń dla 

sędziów, prokuratorów i innych podmiotów wszystkich państw członkowskich Rady Europy. 

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias jest też członkiem zespołu eksperckiego Open Society 

Fundations w Nowym Jorku ds. przeciwdziałania antysemityzmowi, członkiem Academic 

Advisory Community of Democracies. Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias jest członkiem-

założycielem Research Network on Transnational Memory (od 2016 roku), członkiem 

Academic Advisory Board of the Community of Democracies; Board of Governors 

International Association of Jewish Lawyers and Jurists, grupy polskiej International Law 
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Association, a także Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy ISGAP (od 2014 

roku). 

 

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN 

Dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN jest członkiem komitetu naukowego 

European Law Students’ Association (ELSA) WTO Moot Court (od 2016 roku) oraz Global 

Law Initiatives for Sustainable Development (od 2012 roku). 

Dr Andrzej Jakubowski jest członkiem Komitetu Prawa Dziedzictwa Kulturowego 

International Law Association (od 2012 roku), a od 2017 roku – także przewodniczącym 

Komitetu ds. udziału w zarządzaniu globalnym dziedzictwem kulturowym International Law 

Association. W 2017 roku dr Andrzej Jakubowski został mianowany mediatorem 

w Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property Tio its 

Countries of Origin Or its Restitution in Case of Illicit Appropriation (ICPRCP) w ramach 

UNESCO. 

 

Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego INP PAN 

Prof. dr hab. Alina Jurcewicz jest delegatem Polski do zarządu Centre for Effective 

Dispute Resolution (CEDR). 

 

Zakład Prawa Karnego INP PAN 

Dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN jest członkiem zarządu Polskiej Sekcji 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (Association Internationale De Droit 

Pénal). Członkiem AIDP jest dr Joanna Mierzwińska-Lorencka. 

Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN jest członkiem Rady Dyrekcyjnej 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP). 

 

Zakład Kryminologii INP PAN 

Dr Konrad Buczkowski jest ekspertem grupy Komisji Europejskiej ds. potrzeb 

politycznych w zakresie danych dotyczących przestępczości (od maja 2012 roku). 

 

Zakład Prawa Pracy INP PAN 

Prof. dr hab. Jerzy Wratny jest członkiem Association Henri Capitant (Stowarzyszenia 

Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawniczej Henri Capitant) od 1980 roku oraz 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy (od 1985 roku) 
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Zakład Prawa Europejskiego INP PAN 

Dr hab. Justyna Łacny jest członkiem sieci naukowej „Financial Accountability in the 

European Union”. 

Dr Monika Domańska jest asystentem współpracującym Network of the Presidents of the 

Supreme Judical Courts of the European Union, wyznaczonym z ramienia Izby Pracy, 

Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. 

Dr Agnieszka Sołtys jest członkiem komisji rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Prawa 

Europejskiego, działającego w ramach Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego 

(FIDE). 

 

Jednoosobowe Stanowiska Pracy Naukowo-Badawczej 

9 czerwca 2017 r. dr hab. Ewa Popławska jako koordynator strony polskiej wzięła udział 

w spotkaniu koordynacyjnym Committe for Research of Central and Eastern European Law 

(CORECEL) – przedstawicieli ośrodków naukowych pod egidą Funduszu Wyszehradzkiego. 

CORECEL został powołany w 2012 roku w celu koordynacji i promocji wspólnych badań 

naukowych nad prawem państw środkowoeuropejskich. 

Dr hab. Ewa Popławska jest członkiem Rady International Association of Constitutional 

Law – Association Internationale de Droit Constitutionnel na kadencję 2014-2018. 

 

 

9. Pracownicy naukowi INP PAN uczestniczący w projektach badawczych 

koordynowanych przez inne placówki 

 

dr Andrzej Jakubowski 

W sprawozdawanym okresie prowadził grant badawczy pt. The Right to Cultural 

Heritage: Its Protection and Enforcement through Cooperation in the European Union, 

realizowany w krajowym i międzynarodowym konsorcjum (Polska: INP PAN, Instytut Sztuki 

PAN, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wielka Brytania: British Institute of International 

and Comparative Law; Włochy: Uniwersytet w Trieście). W 2017 roku w ramach tego projektu 

zostało zorganizowane szereg wydarzeń naukowych, w tym współorganizowana przez INP 

PAN konferencja pt. Cultural Heritage in the European Union: Legal Perspectives and 

Contemporary Challenges (20-21 kwietnia). Pełna lista wydarzeń (warsztaty, seminaria, 

konferencje oraz wykłady dostępna jest na stronie: http://heuright.eu/category/events). W tym 

http://heuright.eu/category/events
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roku w ramach projektu ukazało się drukiem szereg publikacji naukowych. W przygotowaniu 

znajdują się również dwa obszerne tomy: Jakubowski A., Hausler K., Fiorentini (red.), Cultural 

Heritage, Cultural Rights and the European Union – A Critical Inquiry, BRILL Studies in 

Intercultural Human Rights, Boston-Leiden 2018 oraz specjalny numer „Santander Art and 

Culture Law Review” poświęcony międzynarodowej praktyce Konwencji UNESCO w sprawie 

ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. 

 

prof. dr hab. Władysław Czapliński, 

dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN, 

dr Agata Kleczkowska, 

mgr Szymon Zaręba 

25 września – 1 października 2017 r., National Chengchi University, Tajwan (Tajpej) – 

wyjazd badawczy w ramach projektu realizowanego na podstawie Porozumienia o współpracy 

naukowej Polską Akademią Nauk i Ministerstwem Nauki i Technologii w Tajpej na Tajwanie, 

udział w polsko-tajwańskim sympozjum Poland, the EU and Brexit i wykładzie prof. dr hab. 

Władysława Czaplińskiego pt. Custom as a Source of International Law, udział z referatami w 

sesji wykładowej International Law Case Study: The Kosovo Advisory Opinion, spotkania 

robocze i wizyty w różnych instytucjach zajmujących się tematyką międzynarodowoprawną 

 

Participation in Global Cultural Heritage Governance – dr Andrzej Jakubowski 

(2017-2021) – International Law Association (ILA) 

W dniu 11 listopada 2017 r. w Londynie, podczas obrad rady wykonawczej globalnego 

stowarzyszenia ILA dr Andrzej Jakubowski został wybrany na kierownika (chair) 

czteroletniego projektu badawczego. W grudniu rozpoczął budowanie zespołu. Szczegółowe 

informacje są dostępne na stronie internetowej projektu: http://www.ila-

hq.org/index.php/committees. 

 

prof. dr hab. Roman Wieruszewski, 

dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska,  

mgr Anna Hernandez-Połczyńska 

Brali udział w pracach zespołu badawczego grantu NCN nr 2012/05/B/HS5/00544: 

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych – Komentarz 

(kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Kędzia) realizowanego na Wydziale Prawa i 

Administracji UAM w Poznaniu. Wykonawcy projektu uczestniczyli w licznych spotkaniach 

http://www.ila-hq.org/index.php/committees
http://www.ila-hq.org/index.php/committees
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zespołu, w trakcie których omawiano poszczególne fragmenty przygotowywanej publikacji. 

Tekst komentarza został przyjęty do druku w Wydawnictwie C.H. Beck w listopadzie 2017 r. 

Od września 2014 r. mgr Anna Hernandez-Połczyńska pełni funkcję koordynatora prac zespołu 

przygotowującego komentarz.  

 

dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias 

Brała udział w projekcie badawczym Kantor Center na Uniwersytecie w Tel Avivie 

dotyczącym interdyscyplinarnych badań nad antysemityzmem, którego efektem będzie 

międzynarodowa konferencja naukowa w Wiedniu w lutym 2018 r. W projekcie odpowiadała 

za badania o profilu prawniczym 

 

prof. dr hab Roman Wieruszewski 

Jest przewodniczącym Rady Programowej w projekcie „Wdrażanie Konwencji 

o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Projekt jest realizowany od 1 marca 

2016 r. przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) wraz z czterema partnerami 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Osi Priorytetowej II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka 

jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. 

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego i będzie realizowany przez dwa lata. 

 

dr Anna Natalia Schulz 

Grant NCN – Komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych 

i Kulturalnych – OPUS Umowa nr UMO-2012/05/B/HS5/00544 pod kier. prof. Zdzisława 

Kędzi, UAM – wykonawca. Zadanie badawcze dr Anny Natalii Schulz – skomentować art. 10. 

Ochrona rodziny, macierzyństwa oraz dzieci i młodzieży Paktu Praw Gospodarczych, 

Socjalnych i Kulturalnych. Okres realizacji grantu został przedłużony przez NCN. Artykuł 10 

Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych – rozdział w Komentarzu do Paktu 

Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych – praca w grancie zbiorowym pod 

przewodnictwem prof. dr. hab. Zdzisława Kędzi, UAM, C.H. Beck, Warszawa, publikacja 

przewidziana na rok 2018, obecnie prace na etapie recenzji wydawniczej. 

 

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN 

dr Joanna Mierzwińska-Lorencka 
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Udział w projekcie badawczym Study EuPenTrain – “Preparing the environment for the 

EPPO: Fostering mutual trust by improving existing common legal heritage and enhancing 

common legai understanding. Proposal for a preliminary study and guidelines fora model 

'framework curriculum' for legal training of practitioners in the PIF sector” koordynowanym 

przez prof. Rosarię Sicurellę z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Katanii (Włochy). W projekcie 

brali udział przedstawiciele 7 państw – Polski, Włoch, Francji, Niemiec, Danii, Hiszpanii oraz 

Wielkiej Brytanii.  

 

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN 

Projekt „Internet rzeczy” realizowany w ALK. 

 

dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN 

Wykonawca w projekcie „IMINTEG – w poszukiwaniu modeli związków pomiędzy 

politykami imigracyjną i integracyjną” realizowanym przez Ośrodek Badań nad Migracjami 

Uniwersytetu Warszawskiego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

 

mgr Monika Szulecka 

Udział w realizowanym w Ośrodku Badań nad Migracjami UW projekcie badawczym 

pn. „Stworzenie koncepcji narzędzia służącego ocenie jakości usług Publicznych Służb 

Zatrudnienia szczebla lokalnego, regionalnego oraz centralnego w zakresie uproszczonego 

systemu dopuszczenia do pracy cudzoziemców oraz jego wdrożenie” na podstawie umowy 

o dofinansowanie nr POWR.02.04.00-00-0027/15 z dn. 25 listopada 2016 r. z Ministrem 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

mgr Justyna Włodarczyk-Madejska 

Udział w projektach realizowanych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości: 

 Oszacowanie kosztu kompleksowego postępowania rozwodowego małżonków 

posiadających małoletnie dzieci 

 Efektywność opiniodawczy zespołów sądowych specjalistów 

 Standard odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskim systemie prawnym na 

przykładzie wybranych zawodów prawniczych 
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 Atlas przestępczości w Polsce 6 

 Tendencje wpływu spraw do sądów powszechnych w Polsce 

 Efektywność pracy sędziów w sądach 

 Biegli sądowi z zakresu medycyny 

 

 

10. Informacja dotycząca współpracy krajowej (z jednostkami naukowymi lub innymi 

instytucjami na podstawie zawartych umów lub nieformalnych porozumień) 

 

dr Wojciech Drobny 

Opracowanie i wdrożenie koncepcji służby przygotowawczej w administracji rządowej, 

ogólnopolski projekt zlecony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej we współpracy z 

Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. 

 

prof. dr hab. Wojciech Radecki 

dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN 

Są członkami Rady Naukowej czeskiego czasopisma poświęconego prawu ochrony 

środowiska (Czeskie prawo zivotnihoi prostredi), wydawanego w Pradze przez Czeskie 

Towarzystwo Prawa Ochrony Środowiska. 

 

dr hab. Celina Nowak., prof. INP PAN 

Ekspert krajowy w ramach międzynarodowego projektu porównawczego pt. 

„Investigatory powers and procedural safeguards: Improving OLAF’s legislative framework 

through a comparison with other EU law enforcement authorities (ECN/ESMA/ECB)”, projekt 

realizowany ze środków Unii Europejskiej przez Uniwersytet w Utrechcie (Holandia). Celem 

projektu jest analiza rozwiązań dotyczących relacji między instytucjami administracyjnymi w 

ramach wertykalnej współpracy administracyjnej w UE.  

 

 

11. Działalność dydaktyczna 

 Liczba osób prowadzących, ogółem: 
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Wyszczególnienie Zajęcia ze studentami 

(wykłady, ćwiczenia 

seminaria itp.) 

Wykłady (inne, poza 

zajęciami ze studentami) 

W kraju 37 23 

w uczelniach wyższych 28 11 

w innych instytucjach 9 12 

Za granicą 3 1 
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VII. WYKAZ EKSPERTYZ I OPINII NAUKOWYCH 

 

 

L.p. Wykonawca Zagadnienie/temat Odbiorca 
1.  

Dr Mateusz Błachucki 

Główne założenia regulacji prawnej 

dotyczącej koncentracji na rynku 

medialnym 

 

Ministerstwo 

Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego 
2.  

Dr Wojciech Drobny 

Opinia z 15 listopada 2017 r. dla 

Krajowej Szkoły Administracji 

Publicznej nt. merytorycznej budowy 

kursów w ramach platformy e-służba 

przygotowawcza 

 

Krajowa 

Szkoła 

Administracji 

Publicznej 

3.  

Dr hab. Łukasz 

Gruszczyński, prof. INP 

PAN 

Opinia ekspercka dotycząca oceny 

kwestii handlowych związanych z 

procesem wyjścia Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej z Unii Europejskiej 

 

Ministerstwo 

Spraw 

Zagranicznych 

RP 

4.  

Dr hab. Łukasz 

Gruszczyński, prof. INP 

PAN 

Opinia ekspercka dotycząca analizy 

potencjalnego modelu rozstrzygania 

sporów oraz mechanizmów współpracy 

regulacyjnej w przyszłej umowie 

pomiędzy Unią Europejską a Wielką 

Brytanią w kontekście negocjacji 

wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii 

Europejskiej 

 

Ministerstwo 

Spraw 

Zagranicznych 

RP 

5.  

Dr hab. Ireneusz C. 

Kamiński, 

prof. INP PAN 

Możliwość wniesienia skargi do 

Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka po wygaśnięciu stosunku 

służbowego w związku z utworzeniem 

Krajowej Administracji Skarbowej 

 

Rzecznik Praw 

Obywatelskich 

6.  

Dr hab. Ireneusz C. 

Kamiński, 

prof. INP PAN 

Publikacja wizerunku jednostki przez 

media – standardy wynikające z 

orzecznictwa Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka 

 

Helsińska 

Fundacja Praw 

Człowieka 

7.  

Dr hab. Witold Klaus, 

prof. INP PAN 

Rozwiązania prawne stosowane w 

odniesieniu do osób starających się o 

ochronę międzynarodową 

 

Komitet Badań 

nad 

Migracjami 

PAN 
8.  

Dr hab. Celina Nowak, 

prof. INP PAN 

Analiza i opinia co do konieczności 

nowelizacji oraz projekt nowelizacji 

ustawy o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych, Kodeksu 

Ministerstwo 

Finansów RP 
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22.11.2016 r., VI ACa 1141/15, „Glosa” 2017, z. 4, s. 99-108.  

45. Materna Grzegorz, Wertykalne porozumienia cenowe – ewolucja orzecznictwa sądowego 
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administracyjne w prawie polskim, czeskim i słowackim, „Prokuratura i Prawo” 2017, 

z. 10, s. 18-44.  
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IX. KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ INP PAN 

 

 

Publikacji ogółem: 35 

Nazwa konferencji, 

miejsce, data 

Organizator, 

współorganizatorzy 

Rodzaj konferencji 
Liczba 

wystąpień* krajowa 
miedzyna

-rodowa 

„Współpraca sądu dla 

nieletnich z instytucjami 

pomocniczymi w procesie 

orzekania”, Warszawa, 

12 stycznia 2017 r. 

INP PAN x  1 

„Mowa nienawiści – w stronę 

interdyscyplinarnego 

podejścia do zjawiska”, 

Warszawa, 13-14 lutego 

2017 r. 

INP PAN, Lambda 

Warszawa, 

Kampania Przeciw 

Homofobii, Otwarta 

Rzeczpospolita 

x  

3 (w tym 

otwarcie 

konferencji, 

moderowanie 

oraz 

wystąpienie) 

„Wykonywanie funkcji 

inspektora ochrony danych w 

świetle przepisów ogólnego 

rozporządzenia o ochronie 

danych”,Warszawa, 14 

lutego 2017 r. 

INP PAN,GIODO x  1 

„Zmiana i kontrola – 

społeczeństwo wobec 

przestępczości”, Warszawa, 

23 lutego 2017 r. 

Zakład Kryminologii 

INP PAN 
x  

5 (w tym 

otwarcie 

konferencji, 

moderowanie 

oraz 

wystąpienia) 

„Przeciwdziałanie 

nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi 

kontraktowej w sektorze 

rolno-spożywczym – 

w Polsce i innych państwach 

UE”,Warszawa, 28 lutego 

2017 r. 

Zakład Prawa 

Konkurencji 

INP PAN 

x  1 

Seminarium „Teoria 

kryminalizacji według R.A. 

Duff’a” w cyklu „Otwarte 

Seminaria z Filozofii Prawa 

Karnego”, Warszawa, 

13 marca 2017 r. 

Zakład Prawa 

Karnego INP PAN, 

Instytut Prawa 

Karnego WPiA UW 

 

x  - 
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konkursach Narodowego 

Centrum Nauki”, Warszawa, 

27 marca 2017 r. 

Instytut Nauk 

Prawnych PAN, 
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Wolters Kluwer 
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„Czy cudzoziemcy stanowią 
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Warszawa, 10 kwietnia 

2017 r. 

Zakład Kryminologii 

INP PAN, Wydział 

Prawa Uniwersytetu 

w Białymstoku 

x  
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otwarcie 
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moderowanie 

oraz 

wystąpienia) 
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wykonywanie funkcji 

inspektora danych 
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Ochrony 

Przeciwpożarowej 
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Badawczy, Szkoła 

Główna Służby 

Pożarniczej, 

Uniwersytet 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w 

Warszawie, Wyższa 

Szkoła Gospodarki 

Euroregionalnej im. 

Alcide De Gasperi 

w Józefowie 

x  1 

Doroczny Wykład Otwarty 

Pamięci dr Leny 

Kondratiewej-Bryzik 

„Traktując poważnie art. 18 

Konstytucji”, Poznań, 

20 kwietnia 2017 r. 

Poznańskie Centrum 

Praw Człowieka INP 

PAN, Biuro 

Rzecznika Praw 

Obywatelskich, 

Katedra Prawa 

Konstytucyjnego 

WPAiE UWr, Zakład 

Praw Człowieka 

WPiA UW 

x  1 

„Cultural Heritage in the 

European Union: Legal 

Perspectives and 

Contemporary Challenges”, 

Warszawa, 20-21 kwietnia 

2017 r. 

Zakład Prawa 

Międzynarodowego 

Publicznego INP 

PAN, Instytut Sztuki 

PAN, Uniwersytet 

Artystyczny  

w Poznaniu 

 x 3 
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„The legal status of 

unrecognized subjects in 

international law”, 

Warszawa, 8 maja 2017 r. 

Zakład Prawa 

Międzynarodowego 

Publicznego INP 

PAN 
 

 x 3 

Seminarium podsumowujące 

cykl: „Współczesne teorie 

kryminalizacji” w ramach 

cyklu „Otwarte Seminaria z 

Filozofii Prawa Karnego”, 

Warszawa 11 maja 2017 r. 

Zakład Prawa 

Karnego INP PAN, 

Instytut Prawa 

Karnego WPiA UW 

 

x  - 

„Wiktymologia wczoraj i 

dziś”, Warszawa, 23 maja 

2017 r. 

Zakład Kryminologii 

INP PAN, Fundacja 

Pomocy Ofiarom 

Przestępstw, Wolters 

Kluwer 

x  

2 (w tym 

otwarcie 

konferencji 

oraz 

moderowa-

nie) 

„Głos w sprawie 

racjonalizacji stosowania 

zgód warunkowych w 

sprawach koncentracji 

przedsiębiorców 

(o możliwości zmiany 

decyzji o zgodzie 

warunkowej)” , Warszawa, 

30 maja 2017 r. 

Zakład Prawa 

Konkurencji INP 

PAN 

x  
1 (moderowa-

nie panelu) 

„Zmiana konstytucji – 

pojęcie, ograniczenia, 

tendencje rozwojowe”, 

Warszawa, 8 czerwca 2017 r. 

Zakład Prawa 

Konstytucyjnego 

i Badań Europejskich 

INP PAN 

x 

 
 4 

Dzień wystąpień doktoranta 

INP PAN, Warszawa, 

19 czerwca 2017 r. 

INP PAN x  1 (otwarcie) 

Warsztaty “Toward Effective 

Justice in Consumer 

Protection”, Warszawa, 19-

20 czerwca 2017 r. 

INP PAN, 

Sąd Najwyższy 
x  1 

„Aktualne problemy dostępu 

do informacji i jej 

ponownego 

wykorzystywania”, 

Warszawa, 20 czerwca 

2017 r. 

Zakład Prawa 

Administracyjnego 

INP PAN, 

Wydawnictwo C.H. 

Beck 

x  2 
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Kurs letni „Refugees and 

Migrants in International 

Human Rights Law”, 

Poznań, 3-12 lipca 2017 r. 
 

Poznańskie Centrum 

Praw Człowieka INP 

PAN, WPiA UAM 

 x 4 

XX Polsko-Niemieckie 

Kolokwium Prawa 

Administracyjnego, 

Warszawa, 17-20 września 

2017 r. 

INP PAN, Fundacja 

Państwo Prawa 
 x - 

„Programy korekcyjno-

edukacyjne i inne reakcje 

naprawcze wobec sprawców 

przemocy”, Warszawa, 

28 września 2017 r. 

Instytut Wymiaru 

Sprawiedliwości, 

Zakład Kryminologii 

INP PAN, Polskie 

Towarzystwo 

Kryminologiczne 

x  

4 (w tym 

otwarcie 

konferencji, 

moderowanie 

oraz 

wystąpienia) 

„Principle-based legislation 

in public finance. Model of 

legislation in tax law – aims, 

values and principles in the 

process of lawmaking. 

Model regulacji w prawie 

podatkowym: cele, wartości i 

zasady w procesie tworzenia 

prawa”, Warszawa, 

5 października 2017 r. 

INP PAN, 

Ministerstwo 

Finansów 

 x 
1 (otwarcie 

konferencji) 

„Skuteczniejsze 

egzekwowanie unijnego 

prawa konkurencji w świetle 

projektu dyrektywy 

Parlamentu i Rady – jakie 

zmiany w prawie polskim?”, 

Warszawa, 17 października 

2017 r. 

Zakład Prawa 

Konkurencji INP 

PAN 

x  2 

„Individual and Collective 

Identity: Factual Givens and 

Their Legal Reflection”. 

Trzeci wykład im. Profesora 

Krzysztofa Skubiszewskiego, 

Warszawa, 18 października 

2017 r. 

INP PAN  x 1 (otwarcie) 

 

Seminarium „Prawo karne w 

państwie regulacyjnym” w 

cyklu „Po co nam prawo 

karne?” w ramach 

Instytut Prawa 

Karnego WPiA UW, 

Zakład Prawa 

Karnego INP PAN 

x  1 
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„Otwartych Seminariów z 

Filozofii Prawa Karnego”, 

Warszawa, 19 października 

2017 r. 
 

„Stanowienie i stosowanie 

krajowych regulacji hazardu 

w świetle prawa unijnego”, 

Warszawa, 6 listopada 

2017 r.  

Katedra Prawa 

Europejskiego 

Wydziału Prawa 

i Administracji 

Uniwersytetu 

Warszawskiego, 

Zakład Prawa 

Europejskiego INP 

PAN 

x  

8 (w tym 

otwarcie 

konferencji, 

moderowanie 

oraz 

wystąpienia) 

„Pozbawienie korzyści 

z przestępstwa w prawie 

polskim i unijnym”, 

Warszawa, 16 listopada 

2017 r. 

Zakład Prawa 

Karnego INP PAN, 

Towarzystwo 

Naukowe Prawa 

Karnego 

x  1 

Seminarium „Moral 

difference between coercive 

and deceptive sexual 

relations” w cyklu „Po co 

nam prawo karne?” w 

ramach „Otwartych 

Seminariów z Filozofii 

Prawa Karnego”, Warszawa 

23 listopada 2017 r. 

Instytut Prawa 

Karnego WPiA UW, 

Zakład Prawa 

Karnego INP PAN 

x  1 

„Sygnaliści – lekarstwo na 

ograniczoną skuteczność 

organów ochrony 

konkurencji czy realizacja 

społecznego obowiązku 

praworządnych obywateli. 

Próba analizy”, Warszawa, 

23 listopada 2017 r. 

Zakład Prawa 

Konkurencji INP 

PAN 

x  1 

„Zasady ogólne prawa 

międzynarodowego”, 

Warszawa, 24 listopada 2017 

Zakład Prawa 

Międzynarodowego 

Publicznego INP 

PAN 

x  1 

„Dobra administracja 

więzienna. Jeden standard dla 

wszystkich?”, Warszawa, 

29 listopada 2017 r. 

 

Zakład Kryminologii 

INP PAN, Instytut 

Profilaktyki 

x  1 (otwarcie) 
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Społecznej 

i Resocjalizacji UW, 

Stowarzyszenie 

Interwencji Prawnej 
 

„Ochrona dóbr osobistych. 

Aspekty teoretyczne i 

praktyczne”, Poznań , 

5 grudnia 2017 r. 

OIRP Poznań, UAM, 

INP PAN 
x  - 

Seminarium „Czy klasyczne 

prawo karne jest wartością 

samą w sobie?” w cyklu „Po 

co nam prawo karne?” 

w ramach „Otwartych 

Seminariów z Filozofii 

Prawa Karnego”, Warszawa, 

7 grudnia 2017 r. 

Instytut Prawa 

Karnego WPiA UW, 

Zakład Prawa 

Karnego INP PAN 

x  - 

Otwarte seminaria zespołu, 

Poznań 

Centrum Prawa 

Rodzinnego i Praw 

Dziecka INP PAN 

x  2 

 

* liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych przedstawionych przez 

pracowników jednostki. 
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X. PREZENTACJA WYNIKÓW PRAC NAUKOWYCH 

(w tym na konferencjach i zjazdach naukowych) 

 

 

1. dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN – Dylematy źródeł prawa 

międzynarodowego – Współczesne prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość; 

2. dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN – Ogólne zasady prawa w prawie 

międzynarodowym – Zasady ogólne prawa międzynarodowego; 

3. dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN – Forms of recognition – The legal status 

of unrecognized subjects in international law; 

4. dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN – European (dis)integration perspectives: 

East meets West? – New dynamics in the European integration process – Europe post 

Brexit; 

5. dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN – Swoboda wypowiedzi a zachowanie 

powagi i bezstronności wymiaru sprawiedliwośc – W poszukiwaniu europejskiej 

doktryny wolności słowa; 

6. dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN – Umiędzynarodowienie badań prawnych 

a konkursy NCN – Badania prawne w konkursach Narodowego Centrum Nauki; 

7. dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN – Rada Europy w czasie kryzysu Unii 

Europejskiej – Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w przebudowie; 

8. dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN – Czym w świetle prawa była al-Anfal? – 

30 rocznica al-Anfal; 

9. dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN – Prawo do wolnych wyborów – standardy 

wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – Wybory i prawo wyborcze. 

Zagadnienia teorii i praktyki; 

10. dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN – Najnowsze standardy w zakresie swobody 

wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – Swoboda 

wypowiedzi we współczesnym świecie; 

11. dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN – Czy Europejska Konwencja Praw 

Człowieka chroni prawo do dobrego imienia? – Ochrona dóbr osobistych; 

12. dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN – Skargi do Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka – doświadczenia i refleksje pełnomocnika skarżących – I Kongres Praw 

Obywatelskich; 
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13. dr hab. Karolina Wierczyńska – Wyzwania stojące przed MTK w kontekście ochrony 

międzynarodowego dziedzictwa ludzkości – Prawo humanitarne wobec wyzwań XXI 

wieku; 

14. dr hab. Karolina Wierczyńska – Współczesne wyzwania dla międzynarodowego wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych – Współczesne prawo międzynarodowe – idee a 

rzeczywistość; 

15. dr Agata Kleczkowska – Zbrojni aktorzy niepaństwowi i prawa człowieka – władza bez 

odpowiedzialności? – Prawa człowieka wobec sytuacji nadzwyczajnych; 

16. dr Agata Kleczkowska – The contribution of the American pacifist movements to the 

Briand Kellogg Pact – the history of the social influence on the prohibition of war – 

Rethinking the World Order: International law and international relations at the end of 

the First World War; 

17. dr Agata Kleczkowska – Recognition of Governments by International Organization?: 

The Example of the UN General Assembly and Asian States – 2017 ILA–ASIL Asia 

Pacific Research Forum; 

18. dr Agata Kleczkowska – Practice of armed non-state actors and the formation of 

customary international law – The Role of International Organizations and Non-State 

Actors in the Formation of Customary International Law; 

19. mgr Szymon Zaręba – Skuteczność muru granicznego jako instrumentu służącego 

ograniczeniu napływu uchodźców z punktu widzenia prawa międzynarodowego – 

Granice w XXI wieku. Renesans murów i podziałów; 

20. mgr Szymon Zaręba – Responsibility for the acts of unrecognised States – The legal status 

of unrecognized subjects in international law; 

21. mgr Szymon Zaręba – Why should Poland care? A view on the South China Sea dispute 

– PISM–RSIS Joint Seminar: Security Landscape in Europe and Asia: Polish 

and Singaporean Perspectives; 

22. mgr Szymon Zaręba – General principles of non-recognition by international 

organizations – Réseau Etude des mouvements des ordres juridiques international 

et européen (EMOJIE) “L’engagement en droit international et européen; 

23. dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN – Brexit and trade: European and 

international implications – The Brexit from the Polish and Hungarian Perspective; 

24. dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN – Legality of trade sanctions against WTO 

Members for a breach of international peace and security: A case study of the EU 
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sanctions on Russia – ESIL Prague Symposium on Legality and Legitimacy on Non-UN 

Sanctions; 

25. dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN – Judicial review of science-based measures 

under WTO law – Second Annual Conference of CERiM: Contestation of Expertise in 

the European Union; 

26. dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN – Two worlds apart: relation between WTO 

and RTAs dispute settlement mechanisms – Missed and New Opportunities in World 

Trade: Is Trump China’s Trump in World Trade?; 

27. dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN – Is it a bird? Is it a plane? No, it’s an 

ENDS. Novel tobacco products under the FCTC – 7th European Conference Tobacco or 

Health; 

28. dr Andrzej Jakubowski – The Notion of Common Cultural Heritage within the 

Constitutional Law Framework of the European Union – An International Law Analysis 

– Cultural Heritage in the European Union: Legal Perspectives and Contemporary 

Challenges; 

29. dr Andrzej Jakubowski – Enforcing the Access to Cultural Heritage through Participation 

and Co-Management in Cultural Matters – Courts, Power and Public Law. Annual 

conference of the International Society of Public Law; 

30. dr Andrzej Jakubowski – Global Commons, Cultural Nationalism and the International 

Protection of Cultural Heritage – Global Public Goods, Global Commons 

and Fundamental Values: The Responses of International Law; 

31. prof. dr hab. Andrzej Wróbel – Kary pieniężne za naruszenie ustawy hazardowej jako 

kary administracyjne (z perspektywy Działu IVa Kodeksu postępowania 

administracyjnego) – Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle 

prawa unijnego; 

32. dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN – Kwalifikacja prawna krajowych regulacji 

hazardu z punktu widzenia prawa UE – Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji 

hazardu w świetle prawa unijnego; 

33. dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN – Searching for Equilibrium: Obligation to 

Respect Fundamental Rights versus Ius Puniendi Exercised by the Member States (as 

Emanation of Their National Identity) – Fundamental Rights in the European Union and 

the National Identity of the Member States; 
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34. dr Agnieszka Sołtys – Odmowa zastosowania nienotyfikowanych przepisów 

technicznych a przepisy sankcjonujące – Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji 

hazardu w świetle prawa unijnego; 

35. dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN – Interface between public and private enforcement 

of consumer rights after C–119/15 BP Partner – Toward Effective Justice in Consumer 

Protection; 

36. dr hab. Justyna Łacny – Can the Member States be held financially responsible for 

breaching the rule of law – Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 

TEU and their Consequences; 

37. dr hab. Justyna Łacny – A possibility to impose financial sanctions on the Member States 

for infringements of Article 2 TEU values – UACES 47th Annual Conference; 

38. dr hab. Justyna Łacny – Financial sanctions imposed on the Member States for 

infringement of the EU law – Protecting and Advancing the Rule of Law in Europe; 

39. dr Katarzyna Strąk – Działania państw członkowskich w odpowiedzi na kryzys 

migracyjny 2015 i 2016 r. – Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w 

przebudowie; 

40. dr Katarzyna Strąk – Polityka azylowa Australii – problematyka offshore detention – 

Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii; 

41. dr Katarzyna Strąk – Praktyka orzecznicza polskich sądów administracyjnych w 

sprawach azylowych i imigracyjnych – Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów 

konstytucyjnych i administracyjnych oraz administracji publicznej państw 

członkowskich; 

42. dr Katarzyna Strąk – Eurodac as an instrument of the EU return policy – Freedom under 

Pressure; 

43. dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN – Odpowiedzialność członków zarządu za 

naruszenie ładu korporacyjnego w zakresie udziałów wspólnika objętych wspólnością 

majątkową małżeńską – XI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego w 

Warszawie; 

44. prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz – Reżim odpowiedzialności spadkobiercy, 

zapisobiercy windykacyjnego i obdarowanego za zachowek – Konferencja 

Stowarzyszenia Notariuszy RP; 

45. prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz – Legislacyjne problemy przedawnienia – 

Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych PAN; 
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46. prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Znaczenie i rola języka w funkcjonowaniu 

międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka – 26. Konferencja Polskiego 

Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej; 

47. prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Prawa człowieka w Konstytucji RP – Konstytucja 

RP po dwudziestu latach; 

48. prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Konstytucyjne gwarancje wolności i praw 

człowieka. Czy nadal obowiązują? – Konstytucja RP z 1997 r. – założenia teoretyczne a 

praktyka; 

49. prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Rola organów traktatowych ONZ i Rady Praw 

Człowieka w ochronie praworządności – Międzynarodowe mechanizmy ochrony 

praworządności; 

50. prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Standardy wolności słowa w działalności 

Specjalnego Sprawozdawcy Narodów Zjednoczonych ds. wolności opinii i wypowiedzi 

– Swoboda wypowiedzi we współczesnym świecie; 

51. dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska – Działania UE na rzecz praw osób 

z niepełnosprawnościami w ocenie Komitetu ONZ do spraw praw osób 

niepełnosprawnych – Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka wobec 

ONZ i organizacji regionalnych; 

52. dr Katarzyna Sękowska–Kozłowska, dr N. Buchowska (UAM) Unia Europejska jako 

strona traktatów z dziedziny praw człowieka. Uwagi na tle przystąpienia do Konwencji o 

prawach osób niepełnosprawnych – Współczesne prawo międzynarodowe – idee 

a rzeczywistość – Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego;  

53. dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska – Zasada równości i niedyskryminacji w świetle 

MPPGSiK – implikacje dla państw – Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 

Socjalnych i Kulturalnych – interpretacje i stosowanie; 

54. dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska – Od formalnej do materialnej równości płci – uwagi 

na tle dopuszczalności działań pozytywnych – Wspólne wartości prawa 

międzynarodowego, europejskiego i krajowego;  

55. dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska – Po co nam prawa człowieka? Po co nam prawa 

kobiet? – Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Edukacyjne aspekty praw człowieka; 

56. dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska – Procedura składania skarg indywidualnych 

w systemie traktatowym – Komitet Praw Człowieka – Rola organizacji pozarządowych 

w tworzeniu i monitorowaniu przestrzegania standardów praw człowieka i praw 
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podstawowych UE w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego – doświadczenia, 

wnioski, perspektywy; 

57. dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska – Re-internalizing women’s human rights in the UN 

mainstream – Challenging human rights disenchantment 50 years on from the ICCPR and 

ICESCR; 

58. dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska – Reception of the universal human rights standards 

by the ECtHR: required, desired, failed? – The promotion and enforcement of human 

rights by regional and international organizations. 2017 AHRI Human Research 

Conference; 

59. dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska – Special measures as a tool of women’s 

advancement through the lens of international law – Nordic Law and Gender Conference; 

60. dr Grażyna Baranowska – Wolność słowa a mowa nienawiści – Społeczeństwo, władza, 

media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna; 

61. dr Grażyna Baranowska – Wsparcie UE dla Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw 

Człowieka ONZ – Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka wobec ONZ 

i organizacji regionalnych; 

62. dr Grażyna Baranowska – Osoby zaginione w Kosowie a ONZ – rozważania na tle 

działalności Komisji Doradczej ds. Praw Człowieka – IV Konferencja Praw Człowieka 

i Prawa Humanitarnego: Prawa człowieka wobec sytuacji nadzwyczajnych; 

63. dr Grażyna Baranowska – The European Court of Human Rights and the Right to Truth, 

An Uneasy Legacy – Remnants of Real–Socialist Legal and Political Thinking in Central 

and Eastern Europe; 

64. dr Grażyna Baranowska – Memory laws and the right to truth – Law and Memory in 

Established Democracies;  

65. dr Grażyna Baranowska – Invoking universal standards in the practice of the ECtHR: 

enforced disappearance cases – The Promotion and Enforcement of Human Rights by 

International and Regional Organizations; 

66. dr Grażyna Baranowska – The European Parliament on the European and Turkish Pasts, 

– EUSA Biennial Conference; 

67. dr Grażyna Baranowska, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – “Right to truth” as an 

element of transitional justice: general rules and practical implications – Transitional 

Justice: Between Redemption and Retribution; 
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68. dr Grażyna Baranowska – Using „genocide” in international relations: Resolution of the 

Polish Parliament on the Wołyń massacre of 1943-1944 and its implications, Present Past 

– Time, Memory, and the Negotiation of Historical Justice; 

69. dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – ECtHR and UN treaty bodies in conversation: 

chances taken and lost – The Promotion and Enforcement of Human Rights by 

International and Regional Organizations: Achievements, Challenges and Opportunities; 

70. dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – Two Types of Democratic Transition through 

Militant Democracy: The Strasbourg Court in Search of a Principle – Memory Laws in 

Established Democracies; 

71. dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – Destruction of constitutional order and principles 

of liberal democracy – the case of Poland – Human Dignity and the Constitutional Crisis 

in Europe: Humanity, Democracy, Social Europe; 

72. dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – Securing “Historical Truth” by Means of 

Legislation. Whose Truth? The Cases of Poland, Russia and Ukraine – Memory Laws: 

Legal Regulation of Historical Interpretations; 

73. dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – “National rebirth of Poland” after 2015 elections 

– Racism, Antisemitism, and the Radical Right; 

74. dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – Memory Laws in Poland and Ukraine – Walls, 

Borders, and Bridges: Law and Society in an Inter–Connected World; 

75. dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – Value Pluralism without the Value of Pluralism? 

„Homosexual propaganda” Bans as a Litmus Test for the Acceptance of Liberal and 

International Human Rights Norms in the Post-Communist States – Walls, Borders, and 

Bridges: Law and Society in an Inter-Connected World; 

76. dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – Calling murders by their names as an act of 

betrayal of one’s nation: The Jedwabne Pogrom case and the crime of defamation of the 

Polish nation – Time, Memory, and the Negotiation of Historical Justice; 

77. dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – Two Types of Democratic Transition through 

Militant Democracy: The Strasbourg Court in Search of a Principle – An Uneasy Legacy: 

Remnants of Real-Socialist Legal and Political Thinking in Central and Eastern Europe; 

78. mgr Anna Hernandez-Połczyńska – Unia Europejska i Powszechny Przegląd Okresowy 

– Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka wobec ONZ i organizacji 

regionalnych; 
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79. mgr Anna Hernandez-Połczyńska – Prawo do mieszkania w odpowiednich warunkach 

i wyzwania dla jego realizacji w Polsce – Międzynarodowy Komentarz Praw 

Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych – interpretacje i stosowanie; 

80. mgr Anna Hernandez-Połczyńska – Mandaty tematyczne procedur specjalnych Rady 

Praw Człowieka a wartości – Wspólne wartości prawa międzynarodowego, 

europejskiego i krajowego; 

81. mgr Anna Hernandez-Połczyńska – Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ – 

Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu i monitorowaniu przestrzegania 

standardów praw człowieka i praw podstawowych UE w zakresie zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego – doświadczenia, wnioski, perspektywy; 

82. mgr Anna Hernandez-Połczyńska – UN Special Procedures in the jurisprudence of the 

European Court of Human Rights – The Promotion and Enforcement of Human Rights 

by International and Regional Organizations;  

83. mgr Anna Wójcik – Polityczne uwarunkowania braku konwergencji standardu ochrony 

przed mową nienawiści w Polsce – Mowa nienawiści? W stronę interdyscyplinarnego 

podejścia do zjawiska; 

84. mgr Anna Wójcik – Zakaz negowania ludobójstw na gruncie Ustawy o równości 

i obywatelstwie – francuska doktryna wolności słowa w obliczu stanu wyjątkowego – IV 

Konferencja Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego: Prawa człowieka wobec sytuacji 

nadzwyczajnych; 

85. mgr Anna Wójcik – The European Court of Human Rights and Lustration Laws – An 

Uneasy Legacy: Remnants of Real-Socialist Legal and Political Thinking in Central and 

Eastern Europe; 

86. mgr Anna Wójcik, Marina Ban – Denial of Armenian genocide in France in historians 

and constitutionalists’ perspectives – Memory Laws in Established Democracies; 

87. mgr Anna Wójcik – Eastern Europe and the Recognition of the Armenian Genocide – 

Chances and Obstacles to a New European Standard – Transnational and Global 

Dimensions of Justice and Memory Processes in Europe and Latin America; 

88. mgr Anna Wójcik – Eastern member states of the European Union in the recognition of 

the Armenian genocide debate – Memory Laws: Legal Regulation of Historical 

Interpretations; 

89. mgr Anna Wójcik – Economic revenge on post–communist elites through law on 

pensions: the case of Poland – Time, Memory, and the Negotiation of Historical Justice; 
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90. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof INP PAN – State duties in guaranteeing the 

freedom of artistic expression – European perspective – W poszukiwaniu europejskiej 

doktryny wolności słowa; 

91. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof INP PAN – Looking for the Agreement, not 

the Truth: The Persuasive Function of Constitutional Adjudication – Constitutional 

Adjudication – between Pluralism and Unity, IACL Roundtable; 

92. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof INP PAN – Towards justiciability of cultural 

rights – ECHR and national perspective – The III Congress of the World Association of 

Constitutional Justice: Constitution and justice at the beginning of XII Century; 

93. dr hab. Anna Młynarska–Sobaczewska, prof INP PAN – Wybór sędziów konstytucyjnych 

jako element legitymizacji sądu konstytucyjnego – Legitymizacja sędziów 

konstytucyjnych Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady personalnej sądów 

konstytucyjnych; 

94. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof INP PAN – Prawo do kultury czyli do czego? 

O bezdrożach definiowania kultury – Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 

Socjalnych i Kulturalnych – interpretacje i stosowanie; 

95. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof INP PAN – Twórczość artystyczna w 

systemie ochrony dóbr osobistych – Ochrona dóbr osobistych. Aspekty teoret; 

96. mgr Ada Paprocka, dr Maciej Taborowski – Die Bedeutung der EMRK für die Auslegung 

des Grundgesetztes nach der Rechtsprechung des polnischen Verfassungsgerichts – 

Europejska Konwencja Praw Człowieka – teoria i praktyka w Państwach–Stronach 

Konwencji; 

97. dr Michał Ziółkowski – The Politics of Constitutional Identity. Between Constitutional 

Essentials and Unconstitutional Capture – I-CCON Society Annual Conference – Courts, 

Power, Public Law; 

98. dr Michał Ziółkowski – Wzmocniona trwałość norm konstytucyjnych – Zmiana 

konstytucji – pojęcie, ograniczenia, tendencje rozwojowe; 

99. dr Katarzyna Kubuj – Problematyka zmiany Konstytucji V Republiki Francuskiej – 

Zmiana konstytucji – pojęcie, ograniczenia, tendencje rozwojowe; 

100. dr Marzena Laskowska – Pojęcie zmiany konstytucji – Zmiana konstytucji – pojęcie, 

ograniczenia, tendencje rozwojowe; 

101. dr Mateusz Błachucki – Uznawanie i egzekucja zagranicznych decyzji administracyjnych 

w Polsce – Problemy egzekucji administracyjnej w praktyce organów administracji 
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publicznej ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji opłat z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach; 

102. dr Mateusz Błachucki – Razem czy osobno? Separacja i integracja organów 

antymonopolowych, ochrony konsumentów i regulacyjnych w Polsce i Unii Europejskiej 

– Sektory infrastrukturalne problematyka prawna; 

103. dr Mateusz Błachucki – Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na 

przykładzie administracji antymonopolowej) – Służba publiczna; 

104. dr Wojciech Drobny – Kierunek zmiany tożsamości polskiego prawa urzędniczego – 

Służba publiczna; 

105. dr Grzegorz Sibiga – Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na dostęp 

i ponowne wykorzystywanie informacji – Aktualne problemy dostępu do informacji i jej 

ponownego wykorzystywania; 

106. dr Grzegorz Sibiga – Zmiany w zakresie trybu realizacji uprawnień – Ochrona danych 

osobowych w kontekście zmian prawa; 

107. dr Grzegorz Sibiga – Znaczenie działalności informacyjnej administracji publicznej 

z perspektywy dobra wspólnego – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dobro 

wspólne jako przedmiot ochrony”; 

108. dr Grzegorz Sibiga – Obligatoryjne lub fakultatywne wyznaczanie inspektorów ochrony 

danych – zakres obowiązku na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – 

Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych; 

109. mgr Dominik Sybilski – Centralne Repozytorium Informacji Publicznej jako instrument 

dystrybucji informacji do ponownego wykorzystywania – Aktualne problemy dostępu do 

informacji i jej ponownego wykorzystywania; 

110. dr Anna Natalia Schulz – Artykuł 10 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, 

Socjalnych i Kulturalnych ONZ – zagadnienia wybrane – Ogólnopolska konferencja 

podsumowująca prace badawcze w ramach grantu NCN – OPUS, Komentarz do 

Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych – Umowa nr 

UMO–2012/05/B/HS5/00544 pod kier. prof. Zdzisława Kędzi; 

111. dr Anna Urbańska-Łukaszewicz – Prawo i obowiązek małżonka współdziałania 

w zarządzie majątkiem wspólnym – Ogólnopolska konferencja naukowa Prawa 

i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka; 
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112. dr Anna Urbańska-Łukaszewicz – Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w następstwie 

procedury medycznie wspomaganej prokreacji – Prawo rodzinne i spadkowe wobec 

współczesnych zjawisk technologicznych; 

113. dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof INP PAN – Drugie i kolejne zastosowania 

medyczne – czy uzasadniona jest ich patentowa ochrona? – Sesja naukowa przy okazji 

wręczenia księgi pamiątkowej prof. E. Traple – 20 X 2017; 

114. mgr Tomasz Zimny – New plant breeding techniques from the point of view of their 

marketability and patentability in the EU – Eurobiotech 2017; 

115. mgr Tomasz Zimny – Eye of beholder: risk perception and precautionary principle in 

decision making in biotechnology – Eurobiotech 2017; 

116. mgr Tomasz Zimny – Models of REC Composition and Their Modes of Operation in 

Selected Countries – Borders: Building and Sustaining a Bioethics Network for Low – 

and Middle-Income Countries; 

117. prof. dr hab. Alina Jurcewicz – Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce – Zjazd Katedr 

i Zakładów Prawa Rolnego Specyfika rozwiązań prawno rolnych; 

118. dr Daria Danecka, prof. dr hab. Wojciech Radecki – Gospodarka leśna i ochrona 

środowiska leśnego – dylematy administracji publicznej – Administracja publiczna 

a gospodarka; 

119. dr Daria Danecka, prof. dr hab. Wojciech Radecki – Přestupky a správní delikty podle 

polského práva – Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70; 

120. dr Daria Danecka – Konwersja odpowiedzialności karnej w odpowiedzialność 

administracyjną w prawie energetycznym – Prawnoporównawcza Konferencja Naukowa 

Prawa Publicznego; 

121. dr Daria Danecka – Park narodowy jako prawna forma ochrony przyrody w Polsce – 

Prawnoporównawcza Konferencja Naukowa Prawa Publicznego; 

122. dr Daria Danecka – Wywłaszczenie na cele ochrony przyrody w Polsce – Ochrana přírody 

při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území"; 

123. prof. dr hab. Wojciech Radecki – Myslivost a ochrana přírody podle polského práva – 

Ochrana přírody při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území"; 

124. dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN – Modele odpowiedzialności w prawnej ochronie 

przyrody w Polsce – Ochrana přírody při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při 

využití území; 

125. dr hab. Adam Habuda, rof.. INP PAN – Instrumenty realizacji odpowiedzialności za 

środowisko w prawie ochrony przyrody – Odpowiedzialność za środowisko; 
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126. dr hab. Adam Habuda, rof.. INP PAN – Realizacja konwencji UNESCO w polskim 

prawie ochrony przyrody. Przypadek Puszczy Białowieskiej – Wykładnia prawa ochrony 

środowiska; 

127. dr hab. Grzegorz Materna, rof.. INP PAN – Prawo konkurencji wobec relacji między 

producentami a detalistami – ewolucja stanowisk, wyzwania gospodarki cyfrowej – 

Relacje między producentami a detalistami a tworzenie przewag konkurencyjnych. 

Kontekst modeli biznesu; 

128. dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN – Koreferat – Czy istnieją jednostronne 

porozumienia; 

129. dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN – Zarys projektu nowej dyrektywy 

antymonopolowej – konwergencja postępowań przed NCA jako metoda na zwiększenie 

skuteczności egzekwowania art. 101-102 TFUE – Skuteczniejsze egzekwowanie 

unijnego prawa konkurencji w świetle projektu dyrektywy Parlamentu i Rady – jakie 

zmiany w prawie polskim?; 

130. dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Koreferat – Sygnaliści – lekarstwo na 

ograniczoną skuteczność organów ochrony konkurencji, czy realizacja społecznego 

obowiązku praworządnych obywateli. Próba analizy; 

131. dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Wzajemna pomoc między organami ochrony 

konkurencji w świetle projektu dyrektywy. Zakres regulacji. Wpływ na przepisy ustawy 

o ochronie konkurencji i Konsumentów – Zarys projektu nowej dyrektywy 

antymonopolowej (ECN+) – konwergencja postępowań przed NCA jako metoda na 

zwiększenie skuteczności egzekwowania art. 101-102 TFUE; 

132. dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Przeciwdziałanie nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 

jako nowa kompetencja Prezesa UOKiK – Przeciwdziałanie nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym – w Polsce 

i innych państwach UE; 

133. dr Lena Krysińska-Wnuk – Umowa na czas określony − wybrane aspekty 

przeciwdziałania nadużyciom przy zawieraniu umowy – XXI Zjazd Katedr i Zakładów 

Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; 

134. dr Joanna Mierzwińska-Lorencka – Kilka uwag krytycznych na temat wymierzania kary 

pozbawienia wolności względem nieletnich – Problematyka sankcji karnych; 
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135. dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN – Odpowiedzialność karna za przestępstwa 

przeciwko środowisku w świetle międzynarodowego prawa karnego – Karnoprawna 

ochrona środowiska – wyzwania dla teorii i praktyki; 

136. dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN – Effective Control of Arrest and Preliminary 

Detention in Criminal Proceeding – Dopuszczalne ograniczenia praw człowieka 

w procesie karnym; 

137. dr hab. Anna Błachnio-Parzych – Prawo karne w państwie regulacyjnym – Otwarte 

seminarium z Filozofii prawa karnego „Po co nam prawo karne”? 

138. dr hab. Anna Błachnio-Parzych – Zbieg odpowiedzialności z ustawy o grach 

hazardowych i odpowiedzialności karno-skarbowej a zasada ne bis in idem – Stanowienie 

i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle prawa unijnego; 

139. dr Ariadna Ochnio – Regulacje unijne dotyczące przepadku korzyści z przestępstwa – 

Pozbawienie korzyści z przestępstwa w prawie polskim i unijnym; 

140. dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, prof. dr hab. Marek Wierzbowski – Compliance 

ważniejszy od biznesu – VIII Kongres Prawników Spółek Giełdowych; 

141. dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN – Economic organised crime – II International 

Conference on Comparative Law; 

142. dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN – Zjawisko pluralizmu prawnego na przykładzie 

regulacji antykorupcyjnych (w szczególności polityki compliance) – wykład gościnny 

w Akademii im. Jana Długosza; 

143. dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN – The future relationship between the EPPO and 

OLAF – Conference on the evaluation of Regulation 883/2013; 

144. dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN – Recent changes of the system of sanctions in the 

Polish criminal law – Challenges in Harmonizing the Integrity and Novelties of the 

General Part of the Criminal Code; 

145. dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN – Podstawowe problemy interpretacyjne dotyczące 

przestępstwa wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta – Niepowodzenie w 

leczeniu – błąd w sztuce czy inny czyn karalny? 

146. dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN – Karnoprawna ochrona wolności pacjenta od 

zabiegów leczniczych bez jego zgody – Problemy prawa medycznego; 

147. prof. dr hab. Irena Rzeplińska – Criminal record: the future lives of ex-juvenile 

delinquents – Challenging ‘Crime’ and ‘Crime Control’ in Contemporary Europe; 

148. dr Konrad Buczkowski – Przestępczość gospodarcza cudzoziemców – Czy cudzoziemcy 

i ich przestępczość stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa w Polsce? 
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149. dr Konrad Buczkowski, dr Paulina Wiktorska – Foreigners in Polish prisons. The law and 

practice of taking into account cultural differences – Challenging ‘Crime’ and ‘Crime 

Control’ in Contemporary Europe; 

150. dr Konrad Buczkowski – Lawyers about the law and their profession in Polish changing 

political reality – Challenging ‘Crime’ and ‘Crime Control’ in Contemporary Europe; 

151. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – Wyzwania związane z integracją migrantów 

przymusowych w Polsce – Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu? 

152. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – Sprawcy przestępstw motywowanych 

uprzedzeniami – Mowa nienawiści – w stronę interdyscyplinarnego podejścia do 

zjawiska; 

153. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – Koreferat – Przejawy (nie)legalnej migracji w 

Polsce. Wnioski z badania jakościowego z udziałem przedstawicieli Straży Granicznej; 

154. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – Głos w panelu dyskusyjnym – Obcy wśród nas – 

jak pokonać niechęć wobec cudzoziemców? 

155. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – Społeczne implikacje zwiększania formalnej 

kontroli nad Obcymi – Kontrola społeczna – komu służy i jak działa? 

156. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – Czy strach przed migrantami jest uzasadniony? 

Migracja jako zagrożenie – Czy cudzoziemcy i ich przestępczość stanowią zagrożenie dla 

bezpieczeństwa w Polsce? 

157. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – Niemieckie i polskie podejście do recepcji 

i integracji uchodźców – Przyjmowanie i integracja uchodźców w Niemczech i Polsce: 

podobieństwa, różnice i wyzwania. Polsko-Niemiecki Okrągły Stół; 

158. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – Polska „gościnność” – o zamknięciu Polski na 

przyjmowanie uchodźców – Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski 

i Europy – kontekst światowy; 

159. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – Praca za granicą od okazji poprzez wykorzystanie 

do pracy przymusowej – Przestępstwo handlu ludźmi – wybrane aspekty; 

160. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – Polska polityka uchodźcza – I Ogólnopolski 

Kongres Praw Obywatelskich; 

161. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – Pomiędzy solidarnością a bezpieczeństwem: 

migracja, integracja i spójność społeczna – Europa w obliczu globalnych wyzwań. Polacy 

i Niemcy w dialogu; 

https://www.eurocrim2017.com/programme?sess=328#765
https://www.eurocrim2017.com/programme?sess=328#765
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162. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – Ogólny obraz przestępczości cudzoziemców 

w Polsce – Czy cudzoziemcy i ich przestępczość stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa 

Polski; 

163. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – Fragen der Integrationspolitik in Polen – 

Integrationsmodelle und -politik in Deutschland und Polen: Ähnlichkeiten, Unterschiede, 

gemeinsame Herausforderungen; 

164. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN – Addressing the risks of labour exploitation – the 

case of Poland – Challenging ‘Crime’ and ‘Crime Control’ in Contemporary Europe; 

165. dr Paulina Wiktorska – Kontrowersje wobec prowadzenia mediacji w sprawach 

o przemoc domową – Programy korekcyjno-edukacyjne i inne reakcje naprawcze wobec 

sprawców przemocy; 

166. dr Paulina Wiktorska – Lawyers about the law and their profession in Polish changing 

political reality – Challenging ‘Crime’ and ‘Crime Control’ in Contemporary Europe; 

167. dr Dagmara Woźniakowska-Fajst – Zmiana społeczna a problem przestępczości – 

Zmiana i kontrola – społeczeństwo wobec przestępczości;  

168. dr Dagmara Woźniakowska-Fajst – Cudzoziemscy sprawcy poważnych przestępstw – 

Czy cudzoziemcy stanowią w Polsce zagrożenie? 

169. dr Dagmara Woźniakowska-Fajst – Młodociani zabójcy skazani na karę dożywotniego 

pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania – Dożywotnie pozbawienie 

wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara. Lifers in prison. The killer, their crime and 

punishment; 

170. dr Dagmara Woźniakowska-Fajst – The criminal careers of juvenile girls and multi-

problems families – Challenging ‘Crime’ and ‘Crime Control’ in Contemporary Europe; 

171. mgr Monika Szulecka – Przejawy (nie)legalnej migracji w Polsce. Wnioski z badania 

jakościowego z udziałem przedstawicieli Straży Granicznej – Przejawy (nie)legalnej 

migracji w Polsce. Wnioski z badania jakościowego z udziałem przedstawicieli Straży 

Granicznej; 

172. mgr Monika Szulecka – Paradoksy formalnej kontroli społecznej w obszarze kontroli 

migracji – Kontrola społeczna – komu służy i jak działa? 

173. mgr Monika Szulecka – Ryzyko pracy przymusowej na tle zjawiska migracji do Polski – 

Handel ludźmi – niewolnictwo XXI w.; 

174. mgr Monika Szulecka – Procedura uproszczona jako efektywna metoda dostępu 

cudzoziemców do polskiego rynku pracy – Doradztwo zawodowe jako instrument 

integracji migrantów i migrantek na polskim rynku pracy; 

https://www.eurocrim2017.com/programme?sess=328#765
https://www.eurocrim2017.com/programme?sess=328#765
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175. mgr Monika Szulecka – Polska polityka kontroli mobilności transgranicznej w 

warunkach Unii Europejskiej doświadczającej kryzysu migracyjnego – II Ogólnopolski 

Kongres Europeistyki; 

176. mgr Monika Szulecka – Polityka strachu? Polska odpowiedź na kryzys migracyjny w 

Europie – Polityczne odpowiedzi na fenomen migracji. Konferencja młodych 

naukowców; 

177. mgr Monika Szulecka – Declaration system as a Polish “gate” to seasonal employment – 

more pros or cons? – 4th International Seminar on Migrations, Agriculture and Food 

Sustainability: Dynamics, Challenges and Perspectives in the Global Context; 

178. mgr Monika Szulecka – Addressing the risks of labour exploitation – the case of Poland 

– Challenging ‘Crime’ and ‘Crime Control’ in Contemporary Europe; 

179. mgr Justyna Włodarczyk-Madejska – Realizacja celów postępowania z nieletnimi w 

praktyce orzeczniczej sądu – Nieletni i młodociani sprawcy czynów zabronionych; 

180. mgr Justyna Włodarczyk-Madejska – Aims of proceeding in juvenile cases in the court 

practice – Challenging ‘Crime’ and ‘Crime Control’ in Contemporary Europe 
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XI. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY NAUKOWEJ INP PAN 

 

 

Rada Naukowa INP PAN odbyła w 2017 roku 10 posiedzeń. Odbyło się 8 obron 

doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk prawnych. Przeprowadziła 6 

postępowań habilitacyjnych zakończonych nadaniem stopnia doktora habilitowanego nauk 

prawnych. Wyznaczyła recenzentów oraz komisje egzaminacyjne w 15 przewodach 

doktorskich, 10 rozpraw doktorskich zostało przez Radę Naukową przyjętych i dopuszczonych 

do obrony. Wszczęto 13 przewodów doktorskich:  

 

L.p. Imię i nazwisko Otwarcie 

przewodu 

Obrona pracy 

doktorskiej 

1. Marcin Żurowski 13.01.2017  

2. Agata Kleczkowska 13.01.2017 19.01.2018 

3. Anna Rotter 13.01.2017  

4. Jakub Pitera 13.01.2017  

5. Witold Daniłowicz 3.02.2017  

6. Michał Ziółkowski 7.04.2017 8.12.2017 

7. Weronika Papucewicz 28.04.2017  

8. Artur Salbert 12.05.2017  

9. Aleksandra Kuźnicka-Cholewa 9.06.2017  

10. Agnieszka Nawojska- Fahrenholz 6.10.2017  

11. Diana Ilków 6.10.2017  

12. Anna Kamińska 27.10.2017  

13. Anna Mlostoń-Olszewska 8.12.2017  

 

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. 
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XII. INFORMACJA O ROZWOJU KADR NAUKOWYCH INP PAN 

 

 

12. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uchwałą Rady Naukowej INP 

PAN uzyskali w 2017 r.: 

 Anna Błachnio-Parzych  

 Jacek Falski 

 Witold Klaus 

 Justyna Łacny 

 Grzegorz Materna 

 Piotr Radziewicz 

 Karolina Wierczyńska 

 

2. Stopień doktora nauk prawnych uzyskali w 2017 r.: 

 Daria Danecka 

 Michał Ziółkowski 
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13. Nagrody krajowe i zagraniczne przyznane za działalność naukową pracownikom 

INP PAN 

 

 

Nazwa/rodzaj nagrody 
Za co przyznane Przez kogo Komu 

nagroda wyróżnienie 

Nagroda 

zespołowa II 

stopnia 

 Osiągnięcia naukowe Rektor 

UAM 

Dr Małgorzata 

Łączkowska 

Nagroda 

zespołowa III 

stopnia 

 Nagroda za działalność 

dydaktyczną; za podręcznik pt. 

„Prawo międzynarodowe 

gospodarcze” 

Rektor 

Szkoły 

Głównej 

Handlowej 

w 

Warszawie 

dr hab. Łukasz 

Gruszczyński, 

prof. INP PAN 

Nagroda 

Dyrektora INP 

PAN 

 Za szczególne osiągnięcia 

naukowe w związku z wydaniem 

książki prof. T. Górzyńskiej, 

„Polskie prawo urzędnicze – 

kryzys tożsamości?” 

Dyrektor 

INP PAN 

Dr Wojciech 

Drobny 

Nagroda 

Dyrektora INP 

PAN 

 Za działalność organizacyjną Dyrektor 

INP PAN 

Dr hab. 

Grzegorz 

Materna, prof. 

INP PAN 

Nagroda 

Dyrektora INP 

PAN 

 Za działalność organizacyjną Dyrektor 

INP PAN 

Dr Grzegorz 

Sibiga 

Nagroda 

Dyrektora INP 

PAN 

 Za osiągnięcia naukowe Dyrektor 

INP PAN 

Dr Aleksandra 

Gliszczyńska-

Grabias 

Nagroda 

Dyrektora INP 

PAN 

 Za osiągnięcia naukowe Dyrektor 

INP PAN 

Dr hab. Witold 

Klaus, prof. INP 

PAN 

Nagroda 

Dyrektora INP 

PAN 

 Za osiągnięcia naukowe Dyrektor 

INP PAN 

Dr Andrzej 

Jakubowski 

 


