Ogólnopolska Interdyscyplinarna
Konferencja Naukowa
Wychowujmy dzieci tak, by nie musiały
kiedyś leczyć się z dzieciństwa, czyli o
dziecinnie prostych dobrach prawnych
dzieci

8 marca 2018r.
Dzieciństwo...
9:00-10:00- rejestracja uczestników
10:00- uroczyste otwarcie konferencji przez Dziekana WPiA UMK Prof. dr hab.
Zbigniewa Witkowskiego
Uroczyste otwarcie 10:10- przywitanie gości i prelegentów przez Kierownika Katedry Praw Człowieka
konferencji
WPiA UMK- Prof. dr hab. Bożenę Gronowską
10:30-Wawrzyniec Piwoński- przywitanie gości w imieniu dzieci
10:50-wykład otwarty- Dorota Zawadzka- Społeczny doradca RPDz, telewizyjna SupernianiaRodzic- przyjaciel, powiernik, mistrz
11:20- Jerzy Owsiak- Dzieci w WOŚP (video)
11:30- wykład wprowadzający- Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek- Kierownik Katedry
Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMK
11:50- wykład eksperta- Prof. UMK, dr hab. Józef Binnebesel- Kierownik Katedry
Tanatopedagogiki i Terapii UMK- Kryzys w rodzinie w procesie chorowania
i umierania dziecka
12:10-wykład otwarty- Prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski- Kierownik Katedry
Historii Państwa i Prawa Polskiego- Pozycja prawna dziecka w dawnym prawie polskim

12:30-12:40

I panel konstytucyjnoprzerwa
administracyjny
... to mała stacja kolejowa
kawowa
moderatorzy:
dr hab. Aleksandra Kustra12:40- Mgr Marcin Sepełowski -UAM- Konstytucyjne prawo dziecka do prawidłowej filiacji
Rogatka,
dr Maciej Serowaniec
12:50- Mgr Sylwia Łazuk -Uniwersytet w Białymstoku- Egzekucja obowiązku poddania

małoletniego dziecka szczepieniu ochronnemu w orzecznictwie sądów administracyjnych
13:00- Ewa Rodzik -UW- Prawo do prywatności dziecka a kontrola rodzicielska jego
działalności w Internecie
13:10- Mgr Łukasz Kierznowski -Uniwersytet w Białymstoku- O indywidualno – społecznym
charakterze konstytucyjnego prawa do nauki
13:20- Mgr Daniel Knaga -UŁ- Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi
przekonaniami w świetle konstytucji RP
13:30 - Paulina Zadykowicz -Uniwersytet w Białymstoku- Egzekwowanie realizacji
obowiązku szkolnego
13:40-13:50 - dyskusja

... przez którą czas przejeżdża
II panel- kulturowospołeczny

13:50- wykład eksperta- Weronika Idzikowska- Małopolski Instytut Kultury- W przyszłości
chciałabym być kapitanką statku! A ja… ja mógłbym patrzeć na morze, i patrzeć… Czyli
krótka opowieść o dziecięcej partycypacji i o naszej przyszłości
14:10- Dr Maja Brzozowska–Brywczyńska -UAM- Drabiny, koszmary i ryby, które mają
głos. Kilka uwag o prawie dziecka do partycypacji
14:20- Magdalena Kalina Zając -UMK- Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma? Poszukiwanie
tożsamości romskich dzieci w kontekście przemian prawno-cywilizacyjnych
14:30- Justyna Ostafil -UJ- Rosnący problem z respektowaniem prawa dziecka do zabawy,
odpoczynku i czasu wolnego – na przykładzie realiów panujących w Korei Południowej
14:40- Mgr Hanna Małgorzata Rywocka -UMK- Dzieci narcyzów – wpływ zaburzeń
osobowościowych rodziców na dzieciństwo oraz dorosłe życie podopiecznych

... bez zatrzymania

III panel- cywilny
moderator: mgr Ewa
Kabza

14:50-15:50
obiad

15:50- Rak'n'Roll
16:20- wykład eksperta- dr Anna Urbańska-Łukaszewicz- PAN- Prawo i obowiązek kontaktów
z dzieckiem zagadnienia wybrane
16:40- Mgr Karolina Góralczyk -Uniwersytet w Białymstoku- Spór między rodzicami dotyczący
wyznania dziecka a próba rozstrzygnięcia na drodze sądowej
16:50- Mgr Janusz Kaźmierczak -Opieka naprzemienna nad dziećmi. Szanse i zagrożenia
17:00- Mgr Katarzyna Hanas -UMCS- Prawa dziecka w świetle przepisów o ochronie danych
osobowych
17:10- Mgr Oliwia Steltmann -UMK -Prawo do kontaktów z dzieckiem jako instytucja (nie tylko)
prawa rodzinnego
17:20- Mgr Małgorzata Żukowska -Uniwersytet w Białymstoku- Odrzucenie spadku w imieniu
małoletniego – wybrane aspekty prawne
17:30- Rafał Szewczyk -UW- Postulaty de lege ferenda ochrony dziecka względem obowiązku
alimentacyjnego pasierba
17:40- 17:50- dyskusja

18:00- zakończenie obrad pierwszego dnia konferencji

9 marca 2018r.
,,To co po nas zostaje to nie domy, samochody, konta, a dzieci"
9:00-10:00- rejestracja uczestników
10:00- wystąpienie artystów Teatru im. Wiliama Horzycy- warsztaty chór s(Praw)
dziecka
I panel- medyczny
moderator: dr Kinga
BączykRozwadowska

10:40- wykład eksperta-dr Kinga Bączyk-Rozwadowska -UMK- Aktualne problemy pgd
w kontekście dążeń rodziców do poczęcia dziecka w drodze zastosowania procedur
wspomaganej prokreacji
11:00- Jagoda Marianna Mizera i Zuzanna Maria Przybył -UMK- Mamo, Tato proszę
zostańcie! Zapewnienie możliwości obecności rodzica podczas leczenia dziecka w placówce
zdrowotnej.
11:10- Małgorzata Stachowiak i Katarzyna Starosta -UMK- Kolizja prawa do tożsamości i prawa
do życia – o funkcjonowaniu tzw. okien życia
11:20- Aleksandra Beata Gizińska -UMK- Jeszcze nienarodzone a już skrzywdzone – ból
i cierpienie wywołane szkodą prenatalną w orzecznictwie sądów polskich
11:30- Mgr Paulina Szymańska vel Szymanek -UW- Nieterapeutyczne zabiegi medyczne
a wykonywanie władzy rodzicielskiej

11:40-12:10
przerwa
kawowa

II panel- karny
moderator:
I panel- karny
dr Agata
moderator: 12:10- wykład eksperta-Prof. UMK, dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz- Kierownik
Ziółkowska
dr Agata Ziółkowska
Katedry Kryminalistyki WPiA UMK - Ewolucja przesłuchania małoletniego świadka
w polskim procesie karnym

12:30- Mgr Filina Wanda Sztandera -UAM- Prawne aspekty ochrony wizerunku osób
małoletnich a parental trolling
12:40- Roksana Król -UMK- Przemoc seksualna w sieci wobec nastolatków
12:50- Alicja Małgorzata Smyklińska -UMK- Instytucja kuratora procesowego dla
małoletniego pokrzywdzonego
13:00- Aleksandra Pianka -UWM- Ochrona małoletniego świadka w świetle kodeksu
postępowania karnego
13:10- Mateusz Chabowski i Ewelina Gralicka -UMK- Ratio legis art. 10 kk w kontekście
ochrony zdrowia psychicznego nieletnich oraz skutecznej resocjalizacji młodego
społeczeństwa
13:20- 13:30- dyskusja

III panelmiędzynarodowy
moderator:
dr Julia KapelańskaPręgowska

13:30- wykład eksperta- dr Julia Kapelańska-Pręgowska -UMK- A never-ending story czyli
o prawnomiędzynarodowych zobowiązaniach państw w zakresie
przeciwdziałania przemocy wobec dzieci
13:50- wykład eksperta- dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka -UKW- Ofiara własnego sukcesu
– mechanizm skargowy w systemie Konwencji o prawach dziecka
14:10-Mgr Oktawia Ewa Braniewicz -UŁ- Dobre praktyki związane z modelem dostępu do
edukacji dziecka uchodźczego – analiza komparatystyczna
14:20- Weronika Baran -UMK- Ochrona nieletnich w świetle standardów międzynarodowych
14:30- Lena Jankowska i Aleksandra Krupiarz -UMK- „I wyszedłeś, jasny synku, z czarną
bronią w noc, i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut- zło…” czyli wielka wojna
zamknięta w małych, niewinnych rękach
14:40- Martyna Anna Pilarczyk -UMK- Prawo dziecka do wyrażania własnych poglądów
w świetle konwencji o prawach dziecka i regulacji krajowej
14:50- Dominika Muszyńska -UMK- Prawo dziecka do odpowiedniego standardu życia
z uwzględnieniem przestępstwa niealimentacji

IV panelpedagogicznopsychologiczny
moderator:
dr Małgorzata
RębiałkowskaStankiewicz

15:00-15:40
obiad

15:40- wykład eksperta- dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz- psycholog, pedagogChoroba przewlekła a dziecko
16:00- wykład eksperta- mgr Katarzyna Parchem -UG- Gdy rodzic jest największym wrogiem
dziecka, czyli kilka słów o błędach popełnianych przez dobrych rodziców
16:20- wykład eksperta- mgr Ewa Opas- Zrozumieć dziecko z autyzmem
16:40- Violetta Jabłońska -UKW, UMK- Samotność, czyli rozwód rodziców oczami dziecka
16:50- Mgr Karolina Barbara Nowak -UKW- Wykorzystanie seksualne jako jedno z fałszywych
oskarżeń rodziców w konflikcie o opiekę nad dzieckiem
17:00- Katarzyna Kępska -UMK- Rozwód rodziców z perspektywy dziecka czyli o „Syndromie
Alienacji Rodzicielskiej”
17:10- Mgr Marta Dąbrowska -Uniwersytet w Białymstoku- Doświadczenie przemocy
rodzicielskiej a stosunek dzieci i młodzieży do użycia przemocy w świetle wyników
badania ISRD – 3
17:20- Michalina Maria Kowala -UAM- O blaskach i cieniach edukacji domowej w aspekcie
psychologicznym i prawnym słów kilka...
17:30- Marta Lewandowska i Karolina Mudło–Głagolska-UKW- Opinie nauczycieli szkół
ogólnodostępnych na temat inkluzji edukacyjnej
17:50- Paulina Idziak -UWr- Zajęcia o tematyce inteligencji emocjonalnej w polskich szkołach

18:10- zakończenie obrad drugiego dnia konferencji

Do zobaczenia po drodze!

