
INSTYTUT NAUK O POLITYCE
I ADMINISTRACJI

PROGRAM 

ogólnopolskiej konferencji naukowej

pt. „Systemy stanowienia prawa”,

22 kwietnia 2021 r. (w formie zdalnej, za pośrednictwem MS Teams)

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie

Osoba kontaktowa: dr Mateusz Pękala, mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl; tel. 504-172-507

8:00 - 8:30 Otwarcie konferencji, powitanie Uczestników

8:30 - 10:30 Sesja 1 pt. „Wyzwania teorii tworzenia prawa”

- dr Małgorzata Kożuch (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Responsywność 

proceduralna prawa – od formalizmu do metod konsensualnych. Czego możemy się 

nauczyć się Greków, Rzymian i Judejczyków? 

- dr Paweł Skuczyński (Uniwersytet Warszawski), Społeczny, deliberatywny czy refleksyjny? 

Alternatywne do instrumentalizmu modele tworzenia prawa 

- dr Mariusz Paradowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczny im. Jana Długosza w 

Częstochowie), Filozoficzno-prawne aspekty stanowienia prawa w Polsce 

- mgr Natalia Herold (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), 

Prawodawstwo pomiędzy naturalizmem i pozytywizmem prawniczym

- mgr Maria Pawińska (Uniwersytet Śląski), Koncepcja racjonalnego adresata prawa w 

kontekście doboru instrumentów regulacyjnych 

- Patryk Kos (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Co jest cechą dobrych 

przepisów? W poszukiwaniu prakseologii legislacji 

10:30 - 11:00 Przerwa kawowa 

11:00 - 13:00 Sesja 2 pt. „Aktualna jakość prawa stanowionego w Polsce i kontrola jego 

konstytucyjności”

- dr Wiesław Staśkiewicz (Uniwersytet Warszawski), Legislacja drugiej świeżości 

- prof. dr hab. Tomasz Hoffmann (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego

w Mławie), Jakość stanowionego prawa w okresie pandemii w Polsce w latach 2020-2021
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- dr Michał Jabłoński, dr hab. Krzysztof Koźmiński (Uniwersytet Warszawski), Studium 

przypadku: art. 15ze Specustawy COVIDowej jako przykład „prawodawstwa epidemicznego” 

- mgr Michał Gajewski (Uniwersytet Warszawski), Necessitas non habet legem? Przepisy 

epizodyczne w dobie pandemii COVID-19 

- dr hab. Rafał Czachor, prof. KA (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego), Koncepcja niekonstytucyjnych poprawek konstytucji (unconstitutional 

constitutional amendments) i praktyka państw postradzieckich

- dr Tomasz Litwin (Akademia Ignatianum w Krakowie), Czy nowelizacja Konstytucji może 

być przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego?

- mgr Artur Janczuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Sądownictwo konstytucyjne 

jako czynnik adaptacji politycznej 

13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa 

14:00 - 16:00 Sesja 3 pt. „Ustrojowe aspekty systemów stanowienia prawa”

- dr Maciej Berek (Uniwersytet Warszawski), Pozycja i funkcja legislatora a organizacja 

procesu prawodawczego 

- dr hab. Maurycy Zajęcki, prof. Uniwersytetu SWPS (SWPS Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny, Poznań), Granice wykładni definicji legalnych w polskim tekście 

prawnym 

- dr Sylwia Przewoźnik (Akademia Ignatianum w Krakowie), Zupełność systemu prawa. 

Analogia legis jako metoda wypełniania luk w prawie  

- dr Marta Paszek (Uniwersytet Rzeszowski), Zagadnienie legislacji w początkach Polski 

Ludowej 

- dr Ben Sassi (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Problem publikacji umów 

międzynarodowych w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w kontekście ich 

skuteczności w systemie prawa 

- Michał Kołbuc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Nowy model administracji 

wyborczej w RP i jego znaczenie dla legitymizacji władzy publicznej 

- mgr Tetiana Chislova (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Proces 

legislacyjny na Ukrainie 

16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
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16:30 - 18:30 Sesja 4 pt. „Stanowienie prawa a skuteczność polityk publicznych”

- dr Paweł Fiktus (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu), Uwagi odnośnie stanowienia i 

obowiązywania gminnych i powiatowych przepisów porządkowych

- dr Magdalena Dubis, mgr Agata Piszko (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie), 

Trudności i wyzwania w stanowieniu aktów prawa miejscowego na przykładzie uchwał 

gminnych z zakresu prawa oświatowego 

- dr hab. Tatiana Chauvin (Uniwersytet Warszawski), Tworzenie prawa bioetycznego we 

Francji 

- dr Mariola Bartusek (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Wielokulturowość w 

opiece zdrowotnej. Oczekiwania społeczne a możliwości systemowe na przykładzie opieki 

pielęgniarskiej

- dr Ewa Kwiatkowska (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Starzenie się 

społeczeństwa - wyzwania prawne i faktyczne w ochronie zdrowia 

- mgr Ewa Kopeć (Akademia Ignatianum w Krakowie), Ekonomiczne aspekty legislacji i 

regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego

18:30 - 19:00 Dyskusja końcowa, podsumowanie, podziękowanie, zakończenie konferencji

(Program może ulec zmianie ze względów organizacyjnych)
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