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ZaPROsZeNie



P R O G R A M

10.00 – UROCZYsTe ROZPOCZĘCie KONFeReNCJi

(Centrum Konferencyjne UWM – aula błękitna)
przewodniczący: ks. prof. dr hab. Ryszard sztychmiler

 – przemówienie Kierownika Katedry Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego 
WPiA UWM prof. UWM dr hab. Piotra Krajewskiego

 – przemówienie Prodziekana ds. nauki ks. prof. UWM dra hab. Mieczysława Różańskiego
 – przemówienie Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Spra-

wiedliwości mec. mgra lic. Mikołaja Pawlaka
 – przemówienie Przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego „Fides” 

Łukasza staneckiego

10.25-11.00 sesJa i. PLeNaRNa

(Centrum Konferencyjne UWM – aula błękitna)
przewodniczący: prof. UWM dr hab. Piotr Krajewski

prof. dr hab. Mieczysław Goettel (UwB)
Koncepcja chronionego interesu, prawa podmiotowego oraz stosunku prawnego na gruncie prawa 
rodzinnego
ks. prof. dr hab. Ryszard sztychmiler (UWM)
Pozycja prawa rodzinnego w systemie prawa kanonicznego

11.00-11.15 dyskusja
11.15-11.40 przerwa kawowa
11.40-13.40 sesje równolegle (ii-iii)

sesJa ii 

(Centrum Konferencyjne UWM – aula błękitna)
przewodniczący: prof. UO dr hab. Paweł sobczyk

prof. UWM dr hab. Jerzy Krzynówek (UWM)
Zasady a wartości prawa rodzinnego
dr hab. Jarosław szczechowicz (UWM)
Wybrane zagadnienia sądowego podziału majątku wspólnego dokonywanego w trybie postępowa-
nia nieprocesowego
dr Magda Pieńkowska (UWM), dr Robert Dziembowski (UWM)
Wpływ projektowanych zmian Kodeksu karnego na wzmacnianie możliwości zaspokajania mate-
rialnych potrzeb rodziny
dr Michał Boczek (Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Obowiązek alimentacyjny – przymus prawny czy powinność moralna?
dr Małgorzata Babula (WsPia Rzeszowska szkoła Wyższa)
Prawna regulacja małżeństwa osób ubezwłasnowolnionych



mec. mgr lic. Mikołaj Pawlak (Ms)
Relacje pomiędzy sądownictwem świeckim a trybunałami kościelnymi w sprawach małżeńskich  
w świetle dotychczasowej praktyki oraz postulaty de lege ferenda
mgr Katarzyna arciszewska (UaM)
Prowadzenie rodzinnej działalności gospodarczej – aspekty prawne i gospodarcze

sesJa iii 

(Centrum Konferencyjne UWM – sala 10)
przewodnicząca: dr Dobrochna Ossowska-salamonowicz

ks. dr Maciej Kubala (iFT w Zielonej Górze)
Polaryzacja prawnego rozumienia pojęcia małżeństwo w międzynarodowych dokumentach praw 
człowieka
dr Dawid Daniluk (UWM)
Instytucja małżeństwa w polskim systemie prawno-konstytucyjnym
dr Dobrochna Ossowska-salamonowicz (UWM), dr Monika Giżyńska (UWM)
Konstytucyjne obowiązki państwa względem rodziny – wybrane przykłady regulacji ochronnych
dr Krystyna Ziółkowska (UWM)
Nowe uprawnienia rodzicielskie wyzwaniem dla polityki społecznej
dr Barbara Krupa
Zarząd majątkiem dziecka
mgr Magdalena Debita (UWr)
Finansowanie przez samorządy terytorialne medycznie wspomaganej prokreacji
mgr agnieszka Fortońska (UŚ)
Władza rodzicielska i jej wykonywanie
mgr Róża sas (UWM)
Instytucja wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym
mgr aleksandra Chwaluczyk (UWM)
Zawarcie małżeństwa konkordatowego przez pełnomocnika
lic. Milena Powirska (UWM)
Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca w polskim systemie prawnym

13.40-14.00 dyskusja
14.00-15.00 przerwa obiadowa
15.15-17.00 sesje równolegle (sesje iV-Viii)

sesJa iV 

(Centrum Konferencyjne UWM – aula błękitna)
przewodniczący: prof. UWM dr hab. Jerzy Krzynówek

dr hab. anna Tunia (KUL)
Charakter prawny przepisów określających podmiot urzędowy zawarcia małżeństwa cywilnego  
w formie wyznaniowej
ks. prof. dr hab. artur Mezglewski (UO)
Małżeństwo kanoniczne a małżeństwo konkordatowe.  Charakter relacji
dr hab. Krystyna szczechowicz (UWM)
Reprezentowanie małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym



dr Katarzyna Ciućkowska-Leszczewicz (UWM)
Więź rodzinna jako dobro osobiste – uwagi na tle orzecznictwa sądowego
dr Jerzy akińcza (UWM)
Prostytucja wobec roszczenia alimentacyjnego
dr szymon Kisiel (UWM), Milena staniszewska (UWM), mec. agnieszka Mikulska
Błędy i patologie w dystrybucji środków w ramach instrumentów finansowych polityki społecznej

17.00-17.15 dyskusja

sesJa V 

(Centrum Konferencyjne UWM - sala 10)
przewodniczący: ks. prof. KUL dr hab. sylwester Kasprzak

ks. prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański (UWM)
Zgoda rodziców do zawarcia związku małżeńskiego. Analiza historyczno-prawna
ks. prof. KUL dr hab. sylwester Kasprzak (KUL)
Rozwój osobowości kobiety i mężczyzny w sakramentalnym związku małżeńskim
dr Rafał Wójcicki (KaK)
Nierozerwalny węzeł małżeński fundamentem rodziny
dr Justyna Krzywkowska (UWM)
Czynności duszpasterza związane z przygotowaniem i kwalifikowaniem do zawarcia małżeństwa
ks. mgr lic. Marek Paszkowski (UWM)
Posługa duszpasterska wobec rodzin zaniedbanych religijnie. Prawo i rzeczywistość
mgr lic. agata Tarnacka (UKsW)
Prawo dziecka do wolności sumienia i wyznania
mgr Grzegorz Ćwikliński (UWM)
Pomoc prawna sądów powszechnych w Polsce w kanonicznym procesie małżeńskim
mgr lic. Marek Woźnicki (UKsW)
Przeszkoda pokrewieństwa w polskim prawie rodzinnym i prawie kanonicznym
ks. mgr lic. Tomasz Poterała MsC (UKsW)
Duszpasterstwo katolickie Ordynariatu Polowego na Słowacji
Filip Jabłoński (UWM)
Zawarcie małżeństwa pod przymusem w świetle prawa kanonicznego i polskiego
Laura Urbańska (UWM)
Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym a rozwód w polskim prawie cywilnym

17.00-17.15 dyskusja

sesJa Vi 

(sala 102 Centrum Humanistyczne UWM, ul. Obitza 1)
przewodniczący: dr Wojciech Kasprzak / mgr iga Jaroszewska

mgr lic. Magdalena Tuszyńska (KUL)
Prawo dziecka do wychowania w pełnej rodzinie
mgr Paweł Kędziora (UWM)
Dobro dziecka jako podstawowa wartość prawa rodzinnego – rozważania na tle praktyki orzecz-
niczej sądów powszechnych



mgr Paulina Chełmowska (UMK)
Prawo dziecka poczętego w wyniku zastosowania medycznie wspomaganej prokreacji do poznania swo-
jego pochodzenia genetycznego – kilka słów o ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r.  o leczeniu niepłodności
mgr Malwina Treder (UWM)
Kontakty rodziców z małoletnim dzieckiem w polskim prawie rodzinnym – aspekty praktyczne
mgr Michał Wiśniewski (UG)
Mediacja w systemie prawnokarnej ochrony rodziny i opieki
mgr Beata smolewska (Prokuratura Rejonowa we Włocławku)
Prokuratura instytucją powołaną do ochrony rodziny
mgr Kacper Milkowski (UWM)
Prawnokarne aspekty ochrony rodziny w prawie polskim i ukraińskim
mgr Marta stelmaszyńska (UWM)
Znęcanie się jako przesłanka ustalenia winy rozkładu pożycia. Przyczynek do dyskusji
mgr lic. Małgorzata Oroń (KUL)
Przestępstwo uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego
mgr Mateusz Fąfara (UPJPii)
Bigamia w polskim prawie karnym
mgr agnieszka Wojcieszak (UaM)
Ograniczenie prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny w prawie polskim

17.00–17.15 dyskusja

sesJa Vii

(sala 104 Centrum Humanistyczne UWM, ul. Obitza 1)
przewodniczący: dr Magdalena Rzewuska / dr Maciej Rzewuski

dr ewa Lewandowska (UWM)
Sukcesja prawa najmu lokalu mieszkalnego w razie śmierci najemcy (art. 691 k.c.)
dr Magdalena Rzewuska (UWM)
Zła wiara w kontekście unieważnienia związku małżeńskiego
dr Maciej Rzewuski (UWM)
Testament małżeński
mgr Katarzyna Kowalska (UWM), mgr Wojciech Kopczyński (UWM)
Egzekucja alimentów – kierunki rozwoju regulacji prawnych
mgr Paweł Lewandowski (UWM)
Spółka cywilna między małżonkami
mgr Piotr aszkiełowicz (UWM)
Sytuacja prawna rodziny w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
Przemysław Grześko (UWM), Karolina Rzeczkowska (UWM)
Darowizna między małżonami w ustroju wspólności ustawowej
Karolina Głowacka (UMCs)
Mediacja transgraniczna w sprawach rodzinnych jako forma rozwiązywania sporów w rodzinach 
dwunarodościowych
Katarzyna Zabłocka (UWM)
Procedury adopcyjne w Polsce
Damian Leśniewski (UwB)
Obrót zdematerializowanymi instrumentami finansowymi w reżimie prawa rodzinnego



mgr Damian Kaczan (UMK, WsB w Toruniu)
Małżonek i inne osoby bliskie a prawa pacjenta

17.00-17.15 dyskusja

sesJa Viii

(sala 107 Centrum Humanistyczne UWM, ul. Obitza 1)
przewodniczące: dr adrianna szczechowicz / mgr agata Opalska

dr hab. elżbieta Żywucka-Kozłowska (UWM), mgr agata Opalska (UWM)
Małżeństwa binacjonalne
dr adrianna szczechowicz (UWM)
Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny – wybrane aspekty
mgr Maciej Mikołajczyk (WsB w Gdańsku)
Program 500+ jako alternatywa dla rodzin wielodzietnych
Maciej Moskal (UWM)
Ochrona małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny
Mateusz Tubisz (UWM)
Prawne aspekty małżeństwa z muzułmaninem
Łukasz stanecki (UWM)
Wpływ alkoholizmu na zdolność do zawarcia małżeństwa
Paulina Paleń (UWM)
Separacja małżonków w ujęciu prawa kanonicznego oraz prawa cywilnego – podobieństwa i różnice
Karolina szelągowska (UWM)
Odpowiedzialność za uchybienia związane z zawieraniem małżeństwa wyznaniowego ze skutkami 
cywilnymi
Joanna Deputat (UWM)
Powinności dziecka wobec rodziców w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
anna Zelkowska (UWM)
Prawna ochrony dzieci przed demoralizacją i deprawacją
Paulina Łoszewska (UWM)
Sposoby ustalenia ojcostwa – aspekty prawno-porównawcze
anna Warakomska (UWM)
Międzynarodowe przysposobienie dzieci
ewelina Janiszewska (UWM)
Mediacja w postępowaniu rozwodowym
Wioleta Dąbkowska (UWM)
Przejście praw majątkowych ze stosunku pracy na członków rodziny zmarłego pracownika

Poster naukowy

Joanna Jędrak (UWM)
Prawo rodzinne – odrębna od prawa cywilnego gałąź prawa czy jego wyspecjalizowany dział?

17.00-17.15 dyskusja
17.15 Podsumowanie konferencji – ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler
18.30 Kolacja – Restauracja Kortowska (sala żeglarska), ul. Heweliusza 28, Olsztyn



ZASADy UCZESTNICTWA 

Wpłaty uczestników konferencji należy kierować na konto bankowe nr: 
68 1030 1986 2700 0000 2488 0094
W tytule oprócz imienia i nazwiska prosimy obowiązkowo podać nr: 
24.880.094-500
o 100 zł dla studentów i doktorantów, opłata obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienie 

(przerwa kawowa, obiad), publikacja online posiadająca ISBN
o 200 zł dla pracowników UWM, opłata obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienie 

(przerwa kawowa, obiad, kolacja), publikacja online posiadająca ISBN
o 300 zł dla pozostałych uczestników, opłata obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienie 

(przerwa kawowa, obiad, kolacja), publikacja online posiadająca ISBN
Koszty dojazdu i noclegu uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie.

PATRONAT MEDIAlNy

SPONSOR

Kontakt: 
Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego
i Kanonicznego WPiA UWM
ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn 

e-mail: ? konferencja2017@wp.pl
http://uwm.edu.pl/e-wpia/konferencja/

Koordynator: 
dr Justyna Krzywkowska
tel. kom. 784 548 237



KOMiTeT HONOROWY

Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny
artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Je dr Józef Górzyński
Metropolita Warmiński
Je bp dr hab. artur Grzegorz Miziński
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
JM prof. zw. dr hab. Ryszard Górecki
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Gustaw Marek brzezin
Marszałek województwa 
warMińsko-MazurskieGo

Katedra Praw Człowieka, 
Prawa Europejskiego
i Kanonicznego WPiA UWM

Katedra Prawa Cywilnego 
WPiA UWM

WsPóŁORGaNiZaTORZY

ORGaNiZaTORZY


