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Krak6w, dnia 5 wrze6nia 2018 r.
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Okrqgowa lzba Radc6w Prawnych

w Toruniu

ul. Chelmifska 16,

87-100 Toruri

W imieniu Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejgtno6ci mam zaszczyt zaprosi6

na Konferencjg Naukowq ,,70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Cztowieka ONZ"

organizowanq wsp6lnie z Wydzialem Prawa i Administracji Uniwersytetu

Jagielloriskiego, kt6ra zostala objqta honorowym patronem Rzecznika Praw

Obywatelskich oraz Dziekana Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu

Jagielloiskiego. Konferencja odbgdzie sig 12 pa2dziernika 2018 r. w siedzibie Polskiej

Akademii UmiejgtnoSci przy ul. Slawkowskiej 17 w Krakowie.

Organizowane Wydarzenie po6wigcone zostalo problematyce miejsca i roli

Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka ONZ w kontekScie ewolucji praw czlowieka.

Obrady bgdq skoncentrowane wok6l trzech obszar6w badawczych obejmujqcych

z jednej strony pr6bg ustalenia, czy Deklaracja stanowi sui generis 2r6dlo prawa,

z drugiej za5 zidentyfikowania roli Deklaracji w mechanizmie ochrony prawnej na

drodze sqdowej i administracyjnej zar6wno z perspektywy jednostki (ochrona

pafikularnych praw), jak rSwniez organ6w stosujqcych prawo (wplWv Deklaracji na

proces wykladni prawa krajowego i ponadnarodowego).

Zatozeniem organizator6w jest stworzenie platformy wymiany poglqd6w

przedstawicieli nauki, jak r6wniez praktykdw, z uwagi na relewantno6d Deklaracji

w Swietle progresywnie rozwijajqcych sig lokalnych i regionalnych system6w praw

czlowieka. Jak sig wydaje, dziedzictwo i duch Deklaracji pozostajq po dzi6 dzieri

aktualne. Zywimy nadziejg, 2e wskazane przez Prelegent6w przyldady spraw,
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w kt6rych Deklaracja sluzy za - chodby subsydiarnq - dyrektywg wykladni prawa

stanowid bgdA impuls dla wigkszej dbalo6ci o przeszlo p6lwiecznq spu6cizng

fundamentalnego w dziedzinie praw czlowieka dokumentu istotnego nie tylko ze

wzglqd6w politycznych i aksjologicznych, lecz bgdqcego w pelni uzytecznym, tak2e

w )XI wieku, instrumentem wsp6lksztattujqcym praktykg stosowania prawa.

Wraz z zaproszeniem przesytam wstgpny harmonogram Konferencji. Dodatkowe

informacje jak r6wniez formularz zgloszeniowy sE zamieszczone na witrynie

internetowej Wydarzenia (www.deklaracjaonz.pau.krakow.pl). W razie pytah

zachqcam do kontaktu drogq mailowq (deklaracjaonz@pau.krakow.pl) lub

telefonicznq (+48-50 L-7 L9 -97 5).

prof. dr hab. Jerzy Pisuliriski

Komisja Prawnicza

Polskiej Akademii UmiejgtnoSci

ul. Slawkowska 17,31-016 Krak6w

e-mail : kom i sj a. praw nicza@p au.V,rako w.p I
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Kom isja Pnawnicza Polskiej Akade m ii U m iejqtn o6ci

Wydziat Pnawa i Administnacji Uniwersytetu Jagielloriskiego

Konferencja naukowa

70 lat
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Powszechnej Deklaracji Praw Cztowieka ONZ

12pazdziernika 2018
Polska Akademia Umiejqtno3ci

Krak6w, ul. Stawkowsk a 17

www.deklaracjaonz. pau.knakow. pl
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9245 - 10:30 Rejestnacja uczestnik6w

1O:30 - 1O:45 Otwancie konferencji

1O:45 - 11:55 Panel l. Powszechna Deklaracja Pnaw Cztowiekajako 2r6dto prawa

1. Dr^ hab. Brygida Kuzniak, UJ - Deklar^acja jako akt pr^awny w obszanze pnawa

miqdzynanodowego

2, Pr^of dr hab.lreneusz Kamiriski, UJ, PAN - Deklaracjajako akt prawny w obszarze prawa

knajowego

3. Pr^of dr hab. Jer^zy Zaladlo, UG - Problem uniwensalizmu Deklaracji

11:55 - 12215 Przenwa kawowa

12215 -13:45 Panel Il. Powszechna Deklaracja Praw Cztowieka w systemie ochrony
praw cztowieka

1. prof dr hab. Roman Wieruszewski, Poznanskie Centrum Pnaw Czlowieka

Znaczenie Deklaracji w miqdzynarodowym systemie ochnony praw cztowieka

2. Dr Adam Bodnar: RPO - Znaczenie Deklaracji w krajowym systemie ochrony pnaw

czlowieka

3. Dn Dorota Pudzianowska, UW, HFPC - Prawo do obywatelstwa w penspektywie

Powszechnej Deklaracji Praw Cztowieka i7O lat pozniej

4. Or Katanzyna Przybystawska, Centnum Pomocy Prawnej im. Haliny Niec

Pnawo do poszukiwania azylu z art. 15 Powszechnej Deklar^acji Praw Cztowieka

w dobie kryzysu uchodzczego

13:45 - 14245 Przerwa obiadowa

14245 - 15:55 Pane! lll. Znaczenie Deklaracjidla wyktadni istosowania prawa

1. Dn Hanna Machifrska, Biuno RPO - Wptyw Deklaracji na Europejskq Konwencjq Praw

Czlowieka, jej wyktadniq i stosowanie

2. Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, UJ - Wptyw Deklaracji na wyktadniq i stosowanie

pnawa ptzez sqdy administra-cyjne

3. Pnof dr^ hab. Piotr Kardas, UJ, NRA - Wptyw Deklar-acjina wyktadniq istosowanie pnawa

przezsqdy karne
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15:55 - 16:15 Zakoficzenie

www.deklaracjaonz.pau.krakow.pl


