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Ogólnopolska konferencja naukowa
Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka
Opole, 11 maja 2017 r.
Studenckie Centrum Kultury – Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 95

9.00 – Otwarcie konferencji
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO – dr hab. Piotr Stec, prof. UO
Prezydent Miasta Opole – Arkadiusz Wiśniewski
Dyrektor MOPR w Opolu – dr Zdzisław Markiewicz
Dr Magdalena Gołowkin-Hudała, dr Aleksandra Wilk

9.30-11.00 – Sesja I – sala widowiskowa
Dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW – Prawa i obowiązki w rodzinie. Pedagogiczne
konotacje
Prof. dr hab. Artur Mezglewski (UO) – Rodzice jako podmioty współodpowiedzialne za
wychowanie w szkole
Dr hab. Helena Pietrzak, prof. UKSW – Prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców
a „opieka naprzemienna”
Dr hab. Stanisław Nitecki, prof. UO – Status prawny rodziny zastępczej
Dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO – Rezolucja PE z 13 marca 2008 r. w sprawie szczególnej
sytuacji kobiet w więzieniach oraz wpływu rodziców w więzieniu na życie społeczne i
rodzinne. Stanowisko organu a praktyka
Dr hab. Anna Tunia (KUL) – Ochrona praw członków rodziny na płaszczyźnie przepisów
regulujących postępowanie w sprawach o wykroczenia

11.00-11.15 – Dyskusja

11.15-11.45 – Przerwa kawowa

11.45-13.45 – Sesja II – sala widowiskowa
Dr Maciej Kubala (członek PTPW) – Definicje rodziny w ustawodawstwach wybranych
państw europejskich. Studium porównawcze
Dr Marcin Olszówka (Uczelnia Łazarskiego) – Konstytucyjny obowiązek otoczenia
małżeństwa ochroną i opieką
Dr Paweł Bednarski (ISS, PWSZ w Raciborzu) - Czy prawo może/powinno ingerować w
autonomię rodziny?
Dr Rafał Mizerski (UWM) – Paradiso i Campanelli przeciwko Włochom: gdzie kończy się
handel ludźmi a zaczyna rodzina?
Dr Zdzisław Markiewicz (UO, MOPR) – Ryzyka w delegowaniu ustawowego obowiązku
udzielania wsparcia członków rodzin w przestrzeń pomocy instytucjonalnej
Dr Michał Poniatowski (UKSW) - Uprawnienia członków rodziny w postępowaniu
administracyjnym i sądowo-administracyjnym
Mgr Magdalena Janssen (UAM) – Swoboda testowania a powinność spadkodawcy wobec
członków rodziny
Marlena Kukuła (studentka WPiA UO) – Prawa przysługujące dziecku w świetle Konwencji o
prawach dziecka z 20 listopada 1989 r.

11.45-13.45 – Sesja III – sala teatralna
Dr Grzegorz Gura (UO) – Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z
rodziców żyjących w rozłączeniu na zasadzie art. 107 k.r.o. – bycie pierwszoplanowym
rodzicem
Dr Marcin Wielec (UKSW) – Powiązania proceduralno karne w sprawach rozwodowych
Mgr Paweł Rafałowicz (UWr) – Rodzina w szpitalu, czyli jak lekarz może ingerować we
władzę rodzicielską
Mgr Joanna Ignasiak (SR w Opolu) – (Nie)odpowiedzialność rodzica a dobro dziecka z
perspektywy nadzoru kuratora sądowego nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej
Mgr Aleksandra Potaczało (WPiA UO) – Prawo i obowiązek rodziców oraz ich dziecka do
utrzymywania ze sobą kontaktów na gruncie art. 113 kro – problemy praktyczne
Mgr Tomasz Hilarowicz (Hilarowicz & Browarski Kancelarie Radców Prawnych) –
Praktyczne ujęcie problematyki kontaktów z małoletnim dzieckiem
Mgr Katarzyna Pluta (UO) – Prawo dziecka do wiadomości o swoim pochodzeniu
Agnieszka Kamińska (studentka WPiA UO) – Prawo rodziców do wychowania i nauczania
dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

11.45-13.45 – Sesja IV – sala kameralna
Dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita (KUL) – Wspólność małżeńska jako przesłanka wdowiej renty
rodzinnej a obowiązek wspólnego pożycia
Dr Anna Urbańska-Łukaszewicz (INP PAN) – Prawo i obowiązek małżonka do
współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym
Mgr Anna Fus (UO) – Wpływ ogłoszenia upadłości na obowiązek alimentacyjny i małżeńskie
stosunki majątkowe
Sandra Gąsior (studentka WPiA UO) – Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb
rodziny w świetle art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w doktrynie oraz orzecznictwie
Dr Monika Tomaszewska (UO) – Pomiędzy miłością i wiernością małżeńską a
ubezwłasnowolnieniem. Sytuacja prawna ubezwłasnowolnionego małżonka- zagadnienia
wybrane
Anna i Magdalena Panek (studentki WPiA UO) – Uprowadzenie dziecka za granicę po
rozwodzie
Małgorzata Mamala (studentka WPiA UO) – Dziecko w sieci a wykonywanie władzy
rodzicielskiej – wybrane zagadnienia

13.45-14.30 – Lunch

14.30-15.45 Sesja V – sala widowiskowa
Mgr Agnieszka Kwiecień-Madej (UW) – Prawo dziecka do ustalenia jego pochodzenia
wobec zmiany płci jego rodzica – studium przypadku
dr Dariusz Mucha (UO, adwokat) – Zabieg medycyny estetycznej w przypadku małoletniego
dziecka bez zgody Sądu Rodzinnego a odpowiedzialność prawnokarna
Dr Barbara Małgorzata Kałdon (UKSW) – Prawa ofiar przemocy w rodzinie
Mgr Szymon Górski (Izba Adwokacka w Opolu) – Prawnokarna ochrona w trybie art. 207 §
1 k.k. i jej nadinterpretacja, studium drastycznego przypadku z praktyki sądowej: płaszczyzna
jurydyczna i rzeczywistość społeczna
Anita Klimas (studentka WPiA UO) – Prawnorodzinny obowiązek posłuszeństwa dzieci
wobec rodziców a stosowanie kar cielesnych

15.45-16.00 – Dyskusja i podsumowanie konferencji

