
Polska konstytucja w kontekście euroPejskim
25 lat konstytucji iii rP i 15 lat traktatu lizbońskiego

międzynarodowa konferencja naukowa

  
25 kwietnia 2022 Godzina 9.00

rozPoczęcie konferencji 
Powitanie Gości i otwarcie konferencji

prof. zw. dr hab. andrzej Bałaban – organizator konferencji
prof. us dr hab.  kinga flaga-Gieruszyńska – Prorektor ds. organizacji  

uniwersytetu szczecińskiego

Panel i
moderator: Prof. dr HaB. mirosŁaw Granat

9.20  - 9.40   prof. uam dr hab.  Hanna suchocka (uam),  
   Polski moment konstytucyjny a uchwalenie konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.
9.40  – 10.00   dr Bohdan zdziennicki 
   aksjologia konstytucji rP a wartości traktatowe
10.00 – 10.20   prof. dr hab. Bronisław sitek (swPs)  
   konstytucja jako gwarancja ochrony praw i interesów państwa
10.20 – 10.40   prof. dr hab. marek chmaj (swPs) 
   kierunki zmian pozycja ustrojowej senatu
10.40 – 11.00   prof. zw. dr hab. andrzej Bałaban (us) 
   o potrzebie zmiany konstytucji rP
11.00  – 11.20   dyskusja

Panel ii
moderator: Prof. zw. dr HaB. andrzej BaŁaBan

11.30 – 11.50   prof. us dr hab. jerzy ciapała (us)  
   zasady społecznej gospodarki rynkowej w konstytucji rP
11.50 – 12.10   prof. nadzw. dr hab. Paweł leszczyński (ajP)
   Geneza powstania konstytucji rP z 2 kwietnia 1997 roku
12.10 – 12.30   prof. dr hab. katarzyna kaczmarczyk-kłak (uP im. ken)
   konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie (unijne) uwarunkowania prawa  
   ubezpieczeń społecznych
12.30 – 12.50   prof. dr hab. czesław kłak (uP im. ken)
   wykonanie europejskiego nakazu aresztowania z perspektywy konstytucyjnej
12.50 – 13.10   dyskusja



Panel iii
moderator: Prof. us dr HaB. PasQuale Policastro 

13.20 – 13.40   prof. uam dr hab. marcin sokołowski (uam)
   czynności wewnątrzadministracyjne w sądach a kompetencje unii    
   europejskiej  - uwagi na tle wybranych zagadnień reformy funkcjonowania  
   wymiaru sprawiedliwości w Polsce 
13.40 – 14.00   prof. uŁ dr hab. marcin Górski (uŁ) 
   konstytucyjne uwarunkowania transitional justice po epizodzie regresu
   praworządności w świetle standardów europejskich – kwestia statusu   
   sędziów
14.00 – 14.20   dr artur trunalski (ur) 
   funkcja europejska władzy ustawodawczej
14.20 – 14.40   dr monika Haczkowska (Po)
   dialog orzeczniczy między trybunałem konstytucyjnym a tsue  
   - w poszukiwaniu kompromisu
14.40 – 15.00   dyskusja

Panel in enGlisH i
moderator: dr ewa micHaŁkiewicz-kĄdziela

11.30 – 11.50   prof. us dr hab. dr h.c. Pasquale Policastro (univeristy of szczecin)
   nature and constitutions: towards a new Paradigm for the future of   
   european union
11.50 – 12.10   doc. dr marius c. mensah (university maribor)
   the eu multiannual financial framework 2021-2027 and Green investments.
12.10 – 12.30   prof. dr teresa freixes (Vice-President of the royal european academy of  
   doctors and jean monnet Professor)
   the equality of woman and man in european and in the mediterrean area at  
   large perspectives for the debate of future of europe
12.30 – 12.50  prof. dr joakim nergelius (university of Örebro)
   How the eu constitution has changed?
12.50 – 13.10   prof. dr Goran simic (university Vitez)
   the european union bought weapons for ukraine (2022), not for Bosnia and  
   Herzegovina (1992)
13.30 – 13.40   discussion

Panel in enGlisH ii
moderator: dr ewa milczarek

  
13.40 – 14.00   dr Vygantė milašiūtė (Vilnius university)
   digital rights in the european union
14.00 – 14.20   mária nováková, silvia capíková, katarína kezman (univerzita    
   komenského) 
   Health protection - challenges of the pandemic and the refugee crisis
14.20 – 14.40  elijah sriroshan sritharan (university of exeter)
   the economics and politics of climat action
14.40 – 15.00   discussion

15.00    zamknięcie konferencji


