
 

 

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej 

Katedra Socjologii Prawa  

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz 

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris  

mają zaszczyt zaprosić na 

 III naukową konferencję dla przedstawicieli zawodów prawniczych zatytułowaną: 

 

„Pomocniczość czy etatyzm?  
Państwo wobec rodziny i jej autonomii“ 

Środki prawne oddziaływania organów władzy publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości,                      
a konieczność respektowania konstytucyjnej gwarancji ochrony życia rodzinnego poręczonej                

w art. 47 Konstytucji RP 

 

Sala A2, WPiA UW, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4 w Warszawie 

16 lutego 2018 r. (piątek), godz. 8:50 - 17:00 

Prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski  

Kierownik Katedry Socjologii Prawa 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego  

Bartosz Lewandowski  

Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej 

Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 

 



 

 

 

Idea konferencji 

 
 
 
 
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wraz z Katedrą Socjologii Prawa WPiA UW 

już kolejny raz organizuje konferencję naukową dedykowaną przedstawicielom zawodów 

prawniczych, która tym razem nosi tytuł „Pomocniczość czy etatyzm? Państwo wobec 

rodziny i jej autonomii“. Odbędzie się ona 16 lutego 2018 r. w godz. 8:50-17:00 w sali A2 

budynku Collegium Iuridicum II Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4                                             

w Warszawie. 

 

Jest to już trzecia konferencja dedykowana przedstawicielom zawodów prawniczych, jaką 

Instytut Ordo Iuris organizuje we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW. 

Pierwsze spotkanie naukowe w murach warszawskiej uczelni, zatytułowane „Biegły                                 

w polskim porządku prawnym – pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków?” 

odbyło się w lutym 2016 r. m.in. pod patronatem Przewodniczącego Krajowej Rady 

Sądownictwa, Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego, ciesząc się 

ogromnym zainteresowaniem praktyków (w tym głównie sędziów i prokuratorów) oraz 

przedstawicieli nauki, którzy część swoich poglądów na tytułowe zagadnienie wyłożyli                       

w pokonferencyjnej publikacji „Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym” 

(Warszawa 2016). Druga ogólnopolska konferencja zatytułowana „Rodzina przed obliczem 

Temidy” spotkała się z równie ciepłym przyjęciem w środowisku prawników praktyków,              

a także osób współpracujących z wymiarem sprawiedliwości w tzw. sprawach rodzinnych 

(m.in. mediatorów, biegłych). Była również objęta patronatem Ministra Sprawiedliwości. 

 

Tym razem, motywem przewodnim konferencji będzie tematyka autonomii życia 

rodzinnego - chcemy wspólnie zastanowić się nad jej istotą, granicami i instrumentami 

ochrony. Zamierzamy też szukać odpowiedzi na pytanie o ocenę środków prawnych 

przyznanych szeroko pojętym organom władzy publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości, 

nade wszystko zaś o ocenę sposobu ich wykorzystania w świetle art. 47 Konstytucji RP.                       

W dyskusji prawniczej na ten temat dostrzegalne są dwa przeciwstawiające się poglądy.  



 

Zgodnie z jednym z nich, organy władzy publicznej powinny korzystać z instrumentów 

przyznanych im przez prawo jedynie w sytuacji niemożliwości realizowania podstawowych 

funkcji przez rodzinę jako wspólnotę oraz jej poszczególnych członków.  

Drugi pogląd wskazuje na konieczność zapobiegania przez organy władzy publicznej 

ewentualnym nieprawidłowościom w rodzinie, co bezpośrednio wiąże się z koniecznością 

stosowania szeregu instrumentów prawnych, które mają temu służyć. Tematyka konferencji 

obejmuje m.in. problematykę: 

 

 relacji autonomii rodziny a realizacji środków prawnych w toku postępowań przed 

sądami powszechnymi w sprawach małżeńskich i rodzinnych; 

 

 funkcjonowania instytucji, które w zakresie swoich zadań podejmują działania istotne 

z punktu widzenia prawa do ochrony życia rodzinnego (np. Rzecznika Praw Dziecka, 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie); 

 

 prawodawstwa polskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

funkcjonowania instytucji mających na celu zwalczanie przemocy w rodzinie (zespoły 

interdyscyplinarne, grupy robocze, policja); 

 

 sposobu zabezpieczenia praw rodziców w przypadkach odbierania dzieci z rodziny               

w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

 

Udział w konferencji  jest bezpłatny. Ma ona charakter otwarty. 

Zachęcamy do przekazania informacji o wydarzeniu wszystkim potencjalnie 

zainteresowanym jego tematyką. 

Osoby chcące wziąć udział w konferencji, proszone są o rejestrację poprzez stronę 

internetową autonomiarodziny.ordoiuris.pl do dnia 12 lutego 2018 r. Po tym treminie 

prosimy o kontakt na adres: konferencja@ordoiuris.pl. 

 

Szczegółowy program wydarzenia przekazujemy w załączeniu.   

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontatku mailowego: 

konferencja@ordoiuris.pl 
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