OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„KOBIETY, DZIECI I INNE GRUPY SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWE
– STANDARDY OCHRONY I WYZWANIA DLA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO”
Katowice, 13 grudnia 2019 r.
MIEJSCE: Wydział Prawa i Administracji UŚ, ul. Bankowa 11b, aula nr 8
PROGRAM

8.30-9.00 – Rejestracja (hol WPiA)
9.00-9.10 – Uroczyste otwarcie Konferencji
dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych, Prodziekan ds.
Badań Naukowych WPiA
prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk – Kierownik Zespołu Naukowego Prawa
Międzynarodowego Prawa Publicznego i Prawa Europejskiego, INP, WPiA UŚ
9.10-9.20 – dr Ilona Topa (UŚ), Kategoria „wrażliwości” w międzynarodowym prawie praw
człowieka – zarys problematyki
9.20 – 10.50 – sesja I: KOBIETY
Dr hab. Dobrochna Bach-Golecka (UW), Współczesne wyzwania związane z ochroną
praw kobiet ciężarnych
Dr Aleksandra Szczerba-Zawada (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim), Ochrona kobiet w związku z ciążą i macierzyństwem w prawie Unii
Europejskiej – między paternalizmem a równością
Dr Anna Jaworska-Wieloch (UŚ), Kobiety ciężarne i odbywające karę pozbawienia wolności
wraz z dzieckiem w świetle prawa międzynarodowego
Dr Barbara Stępień (Universidad Iberoamericana Ciudad de México), Na drodze do
równości politycznej w Meksyku: sądownictwo wyborcze i przemoc polityczna ze względu na
płeć
Dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak (UWr), Podwójna dyskryminacja imigrantek
w Polsce
10.50-11.05 – przerwa kawowa
11.05-12.35 – sesja II: KOBIETY i DZIECI
Dr Wojciech Burek (UJ), Od CEDAW do GREVIO - międzynarodowe organy kontrolne
wobec przemocy domowej
Dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka (UKW), Macierzyństwo zastępcze – sytuacja dziecka
i kobiety w świetle standardów międzynarodowych
Dr hab. Prof. UŚ Olga Sitarz (UŚ), Dzieciobójstwo w Polsce i na świecie.
Obraz kryminologiczny i normatywny
Dr Paweł Bednarski (PWSZ w Raciborzu), Prawo dziecka do życia
Dr Agnieszka Czubik (UJ), Prawo dziecka do prywatności i ochrony danych osobowych
w erze cyfrowej

12.35-12.50 – przerwa kawowa
12.50-14.20 – sesja III: DZIECI
Dr Joanna Markiewicz-Stanny (UZ), Procedury oceny wieku cudzoziemców a ochrona
praw dziecka – analiza standardów międzynarodowych
Dr Ewa Kamarad (UJ), Małżeństwa dzieci i małżeństwa przymusowe w świetle praw
człowieka, międzynarodowego prawa karnego oraz porządków krajowych wybranych państw
Mgr Justyna Gumuła-Kędracka (UŚ), Ochrona praw dziecka w sprawach z zakresu
międzynarodowych uprowadzeń rodzicielskich
Mgr Agnieszka Wojciechowska (UW), Zakaz dyskryminacji ze względu
na niepełnosprawność w świetle europejskiego prawa do edukacji dzieci
Mgr Katarzyna Kamińska (UŚ), Dobro dziecka przysposobionego w międzynarodowych
aktach prawnych w XX i XXI wieku
14.20-15.00 – lunch
15.00-16.30 – sesja IV: INNE ASPEKTY VULNERABILITY
Dr hab. Elżbieta Morawska (UKSW), Specyfika zakazu dyskryminacji rasowej
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Dr Monika Domańska (INP PAN), Zakaz dyskryminacji wielokrotnej jako środek ochrony
praw grup wrażliwych
Dr Dominika Bek (UŚ), Kulturowe uwarunkowania wiktymizacji grup wrażliwych
w środowisku romskim
Dr Adrianna Kalicka-Mikołajczyk (UWr), Fundusze powiernicze Unii na rzecz działań
zewnętrznych jako główne instrumenty finansowania programów pomocowych grup
szczególnie wrażliwych
Mgr Krystyna Mazalik (UŚ), Mniejszości narodowe i etniczne jako przykład grup
szczególnie wrażliwych
Mgr Marlena Drapalska-Grochowicz (UŚ), Love have no labels? Bliskość w kontekście
praw człowieka
16.30-16.45 – przerwa kawowa
16.45 – 18.15 – sesja V: WYZWANIA DLA PMP (i nie tylko)
Dr Samanta Kowalska (UAM), Dynamika życia społecznego a interpretacja „other status”
art. 14 EKPC – rozważania w kontekście ochrony podmiotowości, przeciwdziałania
dyskryminacji i aksjologii praw człowieka
Dr Wojciech Kilarski (UWr), Odpowiedzialność (?) korporacji międzynarodowych za
naruszenia praw człowieka
Mgr Karolina Wierzbicka (UW), Migracja ekonomiczna jako grupa podatna na handel
ludźmi i pracę przymusową na terenie Unii Europejskiej
Mgr Michał Rzepka (UŚ), Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach
świadczeń z tytułu bezrobocia
Dr Katarzyna Cichos (UKSW), Implementacja praw człowieka a globalna potrzeba promocji
badań naukowych na gruncie Agendy 2030
18.15-18.30 – Oficjalne zamknięcie konferencji - wnioski dotyczące utworzenia RCRVP

