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KONFERENCJA NAUKOWA 

 

"Pomocniczość czy etatyzm?  

Państwo wobec rodziny i jej autonomii" 

 
16 lutego 2018 r. 

Collegium Iuridicum 2, SALA A2 

ul. Lipowa 4, Warszawa 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI 
 

 

8:50 - 9:20 – rejestracja uczestników  

 

9:20 - 9:30 – otwarcie konferencji – dr hab., prof. UW Aleksander Stępkowski (Uniwersytet 

Warszawski), adw. Jerzy Kwaśniewski (Instytut Ordo Iuris) 

 

 

Panel I 

Autonomia rodziny a władza publiczna 

 

9:30 - 9:50  – dr hab., prof. UW Aleksander Stępkowski (Uniwersytet Warszawski)  

Autonomia rodziny w świetle polskiej konstytucji 

 

9:50 - 10:10 – prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) 

Godność i wartość rodziny na straży należnych jej praw 

10:10 - 10:30 – dr hab. prof. UWM Jerzy Krzynówek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 

Kto rozstrzyga o istotnych sprawach rodziny? 
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10:30 - 10:50 – dr hab., prof. USz Marek Andrzejewski (Uniwersytet Szczeciński) 

Ustawa 500 plus a obowiązek alimentacyjny w kontekście zasady pomocniczości 

 

10:50 - 11:20 – dyskusja 

 

11:20 - 11:45 – przerwa kawowa 

 

 

Panel II 

Instrumenty prawne i procesowe jako środek ingerencji lub ochrony autonomii rodziny 

 

 

11:45 - 12:05 – Ewa Rudnicka-Danielska (Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku) 

Sędzia wobec konfliktu małżeńskiego w sprawach o rozwód i separację 

 

12:05 - 12:25 – dr Olgierd Pankiewicz (Adwokat, Izba Adwokacka we Wrocławiu) 

Czego nie mówią biegli w sprawach opiekuńczych. Założenia współczesnej psychologii n.t. dobra 

dziecka i roli rodziców. 

 

12:25 - 12:45 – dr Krzysztof Szczucki (Uniwersytet Warszawski)  

Karnoprawne aspekty karcenia małoletnich 

 

12:45 - 13:05 – adw. Jerzy Kwaśniewski (Prezes Instytutu Ordo Iuris)  

Karcenie czy przemoc sprawiedliwa? Istota konstytucyjnych praw rodziny, test proporcjonalności i 

konieczności ich ograniczeń 

 

13:05 - 13:25 – dr Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Ordo Iuris) 

Interwencje sądu w sprawach medycznych. Wybrane rodzinne konteksty i dylematy 

 

13:25 - 13:55 – dyskusja 

 

13:55 - 14:45 – przerwa obiadowa 

 

Panel III 

Autonomia rodziny – perspektywa interdyscyplinarna  

 

 

14:45 - 15:05 – dr hab. n. hum. Zdzisława Kobylińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 

Kreacja etosu społecznego poprzez aksjologiczne środowisko rodzinne 

 

15:05 - 15:25 – dr Szymon Grzelak (Instytut Profilaktyki Zintegrowanej) 

Autonomia rodziny jako warunek wypełnienia funkcji wychowawczej. Perspektywa badań i obserwacji 

psychologicznych 

 

15:25 - 15:45 – Małgorzata Owczarska (Kierownik działu asystentów rodzinnych MOPS w Łodzi) 

Wsparcie czy ingerencja? Rodzina w świetle przepisów prawa i praktyki pomocy społecznej 

 

15:45 - 16:05 – Anna Andrzejewska (Socjolog, specjalista ds. problemów rodziny) 

Prawa rodzicielskie w jednostkach edukacyjnych 
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16:05 - 16:25 – Marek Grabowski (Fundacja Mamy i Taty) 

Family mainstreaming jako praktyczna realizacja pomocniczości państwa; czy za 25 lat realne jest 

ograniczenie plagi rozwodów do zera? 

 

16:25 - 16:55 – dyskusja 

 

16:55 - 17:00 – podsumowanie i zakończenie konferencji 

 

 

 


