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SPRAWOZDANIE Z IX MIĘDZYNARODOWEJ  

KONFERENCJI NAUKOWEJ ,,SYSTEMY OCHRONY 

PRAW CZŁOWIEKA W EUROPIE ORAZ  

W AUSTRALII I OCEANII. KONTEKST UNIWERSALNY 

– SPECYFIKA REGIONALNA  

– UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE” 

W dniach 24–25 kwietnia 2017 r. w Sejmie RP odbyła się organi-

zowana cyklicznie konferencja naukowa poświęcona szeroko rozumianej 

tematyce praw człowieka. Tym razem tematem przewodnim były prawa 

człowieka w Europie oraz Australii i Oceanii. Wydarzenie upamiętniało 

również 60. rocznicę traktatów rzymskich, 25. rocznicę podpisania trak-

tatu o Unii Europejskiej oraz 30. rocznicę utworzenia Australijskiej Ko-

misji Praw Człowieka. Konferencja odbyła się w trzech oficjalnych ję-

zykach: polskim, angielskim i rosyjskim. 

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się w poniedziałek 24 kwiet-

nia 2017 r. o godz. 9 w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia w budyn-

ku Sejmu RP. Jako pierwszy przemawiał prof. Jerzy Jaskiernia, dyrektor 

Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach (UJK) i jednocześnie marszałek Stowarzyszenia 

Parlamentarzystów Polskich oraz kierownik naukowy konferencji. 

Jako kolejna wystąpiła prof. Barbara Zbroińska, prorektor Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która przywitała wszystkich 

zebranych gości i uczestników konferencji, jednocześnie podkreślając 

znaczenie tego wydarzenia i dziękując za organizację. 

Następnie o zabranie głosu został poproszony Pan Lino DeBono, pre-

zydent Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Państw 

Członkowskich Rady Europy (FP – AP) oraz pozostali goście honorowi. 

W pierwszym dniu konferencja została podzielona na trzy sesje ple-

narne i obrady panelowe w osiemnastu zespołach dyskusyjnych, w cza-
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sie których podejmowano liczne zagadnienia z zakresu praw człowieka 

i systemów poszczególnych państw, w tym również liczne problemy 

m.in. migracji, pokoju, godności człowieka, dostępu do broni palnej, 

prawa do godnej śmierci czy nawet lekarstw medycznych. 

O godz. 9.35 po uroczystym otwarciu konferencji rozpoczęła się 

pierwsza sesja plenarna zatytułowana „Ochrona praw człowieka w Au-

stralii i Oceanii na tle uniwersalnych tendencji ochrony praw człowieka, 

której przewodniczącym był prof. Andrzej Bisztyga. Otwierające obrady 

wystąpienie prof. Wojciecha Pomykały, prezesa Fundacji Innowacja 

z Warszawy, dotyczyło tematyki prawa i losów człowieka na zakrętach 

dziejowych w Europie oraz Australii i Oceanii. Jako kolejny w sesji ple-

narnej, referat zatytułowany Modele ustrojowe państw Oceanii a ochro-

na praw człowieka przedstawił prof. Krystian Complak, konstytucjonali-

sta z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocław-

skiego. Następnie wystąpił pierwszy z zagranicznych uczestników kon-

ferencji Victor Rudenko (doctor of law, profesor, Institute of Philosophy 

and Law of the Urals Branch of Russian Academy of Sciences, Corre-

sponding Member of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Rus-

sian Federation), który zaprezentował referat ,Deliberative Democracy in 

Axiology of the Systems of Protection of Human Rights in Australia and 

Oceania. Kolejne wystąpienie było zatytułowane Wyzwania migracyjno-

uchodźcze: standard prawa międzynarodowego a doświadczenia euro-

pejskie i australijskie, a jego autorem był prof. Tadeusz Iwiński, który 

reprezentował Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu. Kolejnym 

prelegentem była prof. Małgorzata Stefaniuk, prodziekan Wydziału Pra-

wa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

która wygłosiła referat pt. Commonwealth Ombudsman – rola i zadania, 

przedstawiający instytucję rzecznika praw obywatelskich w Australii. 

W sesji plenarnej udział wzięła również prof. Genowefa Grabowska, 

dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Administracji w Wyższej Szkole 

Menadżerskiej w Warszawie, która wygłosiła referat Unia Europejska 

wobec ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii, podejmujący pro-

blematykę reakcji Unii na problem przestrzegania praw człowieka przez 

Australię. Obrady w pierwszej sesji plenarnej zakończyło wystąpienie prof. 

Longina Pastusiaka z Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, 

który wygłosił referat Co wynika z polityki zagranicznej prezydenta Donal-

da Trumpa? W czasie prelekcji przedstawił sylwetkę nowo wybranego pre-

zydenta USA oraz szczególnie zwrócił uwagę na brak doświadczenia poli-

tycznego 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. 

Obrady w sesji plenarnej zakończyły się zgodnie z przewidzianym 

wcześniej planem konferencji o godz. 11. Przed rozpoczęciem paneli 
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dyskusyjnych i udaniem się do poszczególnych sal wszyscy uczestnicy 

konferencji zostali zaproszeni do tradycyjnej pamiątkowej fotografii. 

Punktualnie o godz. 11.20 rozpoczęły się obrady w blokach tema-

tycznych. Udział w nich wzięli trzej studenci Instytutu Nauk o Polityce 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Byli to: lic. Dominik Boratyn, który wy-

głosił referat zatytułowany Prawo do wolności słowa w Internecie – 

mowa nienawiści, hejt, poruszający problematykę respektowania praw 

człowieka w sieci oraz rozwiązań prawnych w tym zakresie, lic. Karol 

Piękoś, autor referatu pt. Respektowanie praw człowieka w europejskim 

nakazie aresztowania, odnoszącego się do jednej z instytucji prawa między-

narodowego w Unii Europejskiej, oraz lic. Damian Wicherek, który przed-

stawił rolę urzędu ochrony konkurencji i konsumentów w polskim porządku 

prawnym, charakteryzując m.in. inicjatywy podejmowane przez urząd 

w celu zapewnienia respektowania praw konsumenta w Polsce. 

Udział w konferencji wzięli także pracownicy Instytutu Nauk o Poli-

tyce UR – prof. Sabina Grabowska, która przewodniczyła w zespole 

dyskusyjnym pt. „Ochrona praw społeczno-gospodarczych”, i prof. Ra-

dosław Grabowski, przewodniczący obradom w panelu „Instytucje 

ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii”. 

W konferencji uczestniczył również absolwent politologii mgr 

Krzysztof Kopciuch, obecnie doktorant na Uniwersytecie Rzeszowskim, 

który przedstawił referat zatytułowany Prawne aspekty wpisu na listę 

aplikantów adwokackich i adwokatów. 

W pierwszym dniu obrad dla wszystkich uczestników konferencji 

pod przewodnictwem prof. Jerzego Jaskierni odbyła się dwujęzyczna 

wycieczka po budynku Sejmu RP, w czasie której organizator konferen-

cji przybliżył m.in. historię polskiego parlamentaryzmu, proces tworze-

nia prawa, rolę marszałka sejmu oraz scharakteryzował różnice między 

czynnym i biernym prawem wyborczym i zasady wyboru na posłów 

i senatorów w polskim systemie prawnym, co było szczególnie interesu-

jące dla zagranicznych uczestników. 

W dniu 25 kwietnia o godz. 9 w sali konferencyjnej im. Jacka Kuro-

nia rozpoczęła się druga sesja plenarna pt. „Tendencje w zakresie zwięk-

szenia efektywności ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii”. 

Obradom przewodniczyła prof. Genowefa Grabowska. Pierwszym pre-

legentem był prof. Andrzej Bisztyga z Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, który przedstawił referat zatytułowany 

System ochrony wolności i praw jednostki w Australii. Kolejnym refe-

rentem był prof. Jacek Sobczak z Uniwersytetu Humanistycznospołecz-

nego SWPS, który przedstawił problematykę ochrony praw autorskich 

i własności intelektualnej w Związku Australijskim. Następnie prof. 
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Stanisław Stadniczeńko i mgr Dawid Stadniczeńko z Wyższej Szkoły 

Finansów i Zarządzania w Warszawie zaprezentowali referat pt. Zwycza-

je maoryjskie jako element systemu wymiaru sprawiedliwości w Nowej 

Zelandii. Kolejnym prelegentem była prof. Ewa Popławska reprezentu-

jąca Kolegium Prawa z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, 

która wygłosiła prelekcję zatytułowaną Ochrona praw człowieka w No-

wej Kaledonii. Między uniwersalizmem a specyfiką regionalną. Następ-

nie prof. Izabela Wróbel z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przed-

stawiła referat pt. Ochrona uchodźców w Australii w świetle standardów 

europejskich. Kolejne wystąpienie Ochrona praw i wolności kobiet w Au-

stralii autorstwa prof. Mieczysława Sprengela z Uniwersytetu Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu zwróciło uwagę na problematykę praw kobiet w Au-

stralii. Następnym referentem w drugiej sesji plenarnej był prof. Piotr Miku-

li z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przedstawił referat pt. Sądowa de-

klaracja niezgodności ustawodawstwa z przepisami dotyczącymi praw 

człowieka w Nowej Zelandii. Następnie prof. Iwona Wrońska z Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego w Kielcach porównała australijski i kanadyjski 

system ochrony praw człowieka. Kolejnym prelegentem była Valentiva 

Emikh (Candidate of Law, Institute of Philosophy and Law, Urals Division, 

Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russian Federation), która 

przedstawiła referat Constitutionalism and human rights in Europe and in 

Australia & Oceania. Drugą sesję plenarną zakończyło wystąpienie radcy 

prawnego Mirosława Wróblewskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który 

wygłosił referat Wyspecjalizowane funkcje ombudsmanów Australii i Nowej 

Zelandii – geneza, rozwój i funkcjonowanie. 

O godz. 11.15 w drugim dniu obrad rozpoczęła się trzecia sesja ple-

narna zatytułowana „Nowe wyzwania i rozwiązania w obszarze praw 

człowieka”, której przewodniczącym był prof. Jacek Sobczak. W sesji 

udział wzięli głównie przedstawiciele zagranicznych ośrodków akade-

mickich, w tym głównie z Ukrainy, Słowacji i Rosji. 

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy ochrony praw 

człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – 

specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne” zakończyła się 25 

kwietnia 2017 r. uroczystą ceremonią o godz. 13.40. 

Z uwagi na skrótowy charakter niniejszego sprawozdania przytoczono 

jedynie główne wystąpienia prezentowane podczas obrad w sesjach plenar-

nych oraz planowy przebieg konferencji. Wydarzenie po raz kolejny było 

doskonałą okazją do wymiany poglądów, spostrzeżeń i akademickiej dysku-

sji, czego efektem będzie wydanie monografii pokonferencyjnej. 
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