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ORAZ AUSTRALII I OCEANII. KONTEKST UNIWERSALNY,
SPECYFIKA REGIONALNA, UWARUNKOWANIA
REALIZACYJNE.
Z OKAZJI 60. ROCZNICY TRAKTATÓW RZYMSKICH,
25. ROCZNICY PODPISANIA TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ
I 30. ROCZNICY UTWORZENIA AUSTRALIJSKIEJ KOMISJI
PRAW CZŁOWIEKA, WARSZAWA, 24–25 KWIETNIA 2017 ROKU
24 i 25 kwietnia 2017 r. odbyła się „IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii.
Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne”.
Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, które dotyczy praw człowieka
i jest organizowane w cyklicznie. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji) oraz Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich (Zarząd Główny). Kierownikiem naukowym konferencji był prof. dr hab. J. Jaskiernia. Na konferencji
obowiązywały trzy języki oficjalne: polski, angielski oraz rosyjski.
Obrady rozpoczęły się 24 kwietnia o godzinie 8:00. W budynku Sejmu RP
odbyła się rejestracja uczestników, zaś o 9:00 miała miejsce oficjalna ceremonia
otwarcia konferencji. Przybyłych gości przywitał prof. dr hab. J. Jaskiernia, który pełni funkcję dyrektora Instytutu Prawa i Ekonomii i Administracji UJK oraz
jest marszałkiem Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Wystąpienie powitalne wygłosił prorektor UJK w Kielcach prof. dr hab. B. Zbroińska. Na ceremonii otwarcia pojawił się również L. DeBono, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarzystów Państw Członkowskich Rady Europy. Po tym wystąpieniu swoje przemówienia mieli również liczni goście honorowi.
Wystąpienia uczestników konferencji zostały umiejscowione w 18 zespołach
dyskusyjnych oraz 3 sesjach plenarnych. W konferencji wzięło udział ponad 150
uczestników z wielu państw. Pierwsza sesja plenarna dotyczyła ochrony praw
człowieka w Australii i Oceanii na tle uniwersalnych tendencji ochrony praw
człowieka. Obradom przewodniczył dr hab. A. Bisztyga, prof. UZ.
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Pierwsze wystąpienie zatytułowane Prawa i losy człowieka na zakrętach
dziejowych w Europie oraz Australii i Oceanii wygłosił prof. dr hab. W. Pomykało, który pełni funkcję prezesa w Fundacji Innowacja. Następnie głos zabrał
prof. dr hab. K. Complak z Uniwersytetu Wrocławskiego, którego wystąpienie
dotyczyło modeli ustrojowych państw Oceanii i ochrony praw człowieka.
W pierwszej sesji plenarnej głos zabrali również prof. dr hab. T. Iwiński z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z wystąpieniem Wyzwania migracyjno-uchodźcze:
standardy prawa międzynarodowego, a doświadczenia europejskie i australijskie; prof. nadzw. dr hab. M Stefaniuk, która pełni funkcję prodziekana Wydziału
Prawa i Administracji na UMCS w Lublinie, z wystąpieniem Commonwelth
Ombudsman, rola i zadania; prof. dr hab. G Grabowska, która jest dziekanem
Wydziału Nauk Społecznych i Administracji w Wyższej Szkole Menadżerskiej
w Warszawie, z wystąpieniem Unia Europejska wobec ochrony praw człowieka
w Australii i Oceanii; oraz prof. dr hab. L. Pastusiak z Akademii Finansów
i Biznesu VISTULA w Warszawie z wystąpieniem Co wynika z polityki zagranicznej prezydenta Donalda Trumpa?
Po przerwie uczestnicy konferencji udali się na obrady 18 zespołów dyskusyjnych. W zespołach dyskusyjnych brali również czynny udział pracownicy
i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prof. nadzw. dr hab. S. Grabowska
z Instytutu Nauk o Polityce przewodniczyła obradom w 7. zespole dyskusyjnym
zatytułowanym „Ochrona praw społeczno-gospodarczych”. Obrady w 3. zespole
dyskusyjnym „Instytucje ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii” prowadził prof. nadzw. dr hab. R. Grabowski, pracownik Instytutu Nauk o Polityce.
Czynny udział w konferencji wzięli udział trzej studenci z Instytutu Nauk
o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. D. Wicherek podczas obrad 7. zespołu
dyskusyjnego wygłosił referat zatytułowany Rola Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w polskim porządku prawnym. Kolejnym prelegentem z Instytutu
Nauk o Polityce był D. Boratyn, który brał udział w 12. zespole dyskusyjnym –
„Ochrona praw i wolności politycznych gdzie wygłosił referat: Prawo do wolności
słowa w Internecie – mowa nienawiści, hejt”. W 11. zespole dyskusyjnym „Prawo
do sądu i organizacja wymiaru sprawiedliwości” referat pt. Respektowanie ochrony
praw człowieka w europejskim nakazie aresztowania wygłosił K. Piękoś.
W pierwszym dniu obrad zaplanowana została wycieczka po Sejmie RP.
Podczas zwiedzania budynku uczestnicy konferencji mogli dokładnie zapoznać
się ze szczegółami funkcjonowania legislatywy w Polsce, jak i dowiedzieć się,
jak działa parlament RP. Jest ważne miejsce uchwalania ustaw, które mają istotny wpływ na poszanowanie praw człowieka. Pierwszy dzień obrad zakończył się
uroczystą kolacją.
We wtorek 25 kwietnia miała miejsce druga sesja plenarna. W czasie obrad
uczestnicy poruszali kwestię zwiększania efektywności ochrony praw człowieka
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w obszarze Australii i Oceanii. Tego samego dnia odbyła się również trzecia
sesja plenarna, której temat brzmiał: Nowe wyzwania i rozwiązania w obszarze
praw człowieka. W tej części konferencji pojawili się licznie prelegenci z naukowych ośrodków zagranicznych m.in. z Ukrainy, Rosji i Słowacji. Konferencję
zakończyła uroczysta ceremonia.
Niewątpliwie tak duże wydarzenie zrzeszające badaczy z wielu państw służy
wypracowaniu oraz analizowaniu przestrzegania istotnych praw człowieka. Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem nie tylko środowiska akademickiego, ale i świata polityki czy instytucji, które czuwają nad przestrzeganiem
prawa. Praktyczny wymiar tego wydarzenia ma bardzo istotny wpływ na podążanie w kierunku zwiększania zakresu ochrony praw człowieka oraz służy integracji osób, które badają oraz zabiegają o poszanowanie tych niezbywalnych
wartości.
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