
   

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 
„INKLUZJA SPOŁECZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” 

 MIĘDZYZDROJE, 23-24 WRZEŚNIA 2021 R.  

  CZWARTEK 23 WRZEŚNIA 2021 R.    

 9:00-11:00  Rejestracja uczestników w Hotelu Aurora w Międzyzdrojach oraz powitalny poczęstunek   

 11:00-11:20  Powitanie Gości i otwarcie Konferencji  
Monika Wiszyńska - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - Wykład inauguracyjny 

dr hab. prof. US Katarzyna Kotarska - Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego 
dr. hab. prof. US Ewelina Cała-Wacinkiewicz - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

  Panel I. Zagadnienia wstępne      

 11:20-11:35 dr hab. Iwona Wrońska (UwB), Definiowanie pozytywnej dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami     

 11:35-11:50 prof. dr hab. Jacek Sobczak (AEH), Głusi w labiryncie prawa  

 11:50-12:05 dr hab. prof. US Irena Ramik-Mażewska (US), Inkluzja - dyskurs niepokoju     

 12:05-12:20       dr hab. prof. GUMed Łukasz Balwicki (GUMed), Zastosowanie skali SCOPE do pomiaru inkluzji społecznej     

 12:20-12:35 Dyskusja  

  Panel II. Inkluzja społeczna w prawie międzynarodowym Panel III. Inkluzja społeczna jako zagadnienie interdyscyplinarne  
- sesja zdalna cz. 1  

 

 12:35-12:50 dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska (UWr), Samodzielność, 
integracja i niedyskryminacja osób niepełnosprawnych  
z perspektywy prawa międzynarodowego 

dr hab. prof. APS Bernadeta Szczupał (APS), Autonomia jako 
wyznacznik godności osób przewlekle chorych 

 

 12:50-13:05 prof. dr hab. Jerzy Menkes (SGH), „Inkluzja społeczna” przez 
pryzmat prawa międzynarodowego praw człowieka  

dr Jolanta Lipińska-Lokś (UWr), (Nie)integracyjny charakter edukacji 
włączającej uczniów z niepełnosprawnością 

 

 13:05-13:20 prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski (UAM), Problematyka równości  
i inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami w dorobku 
normatywnym Rady Europy    

dr Anna Daszewska (UWM), Inkluzja społeczna osób  
z niepełnosprawnościami w Polsce 

 

 13:20-13:35 prof. dr hab. Robert Grzeszczak (UW), (Nie)osiągnięcia Unii 
Europejskiej w inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami - 
ocena  kompetencji UE, osiągniętego stanu prawnego i wybranych 
aktywności 

dr Anna Nowicka-Skóra (APS), Prawne aspekty polityki społecznej 
wobec osób z niepełnosprawnością 

 

 13:35-13:50 dr Anna Czaplińska (UŁ), Inkluzja osób z niepełnosprawnościami  
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE 

dr Małgorzata Ewelina Szymańska (UMCS),  Inkluzja społeczna  
w obszarach wiejskich 

 

 13:50-14:05 dr hab. prof. UŚ Joanna Nowakowska-Małusecka (UŚ), Inkluzja 
kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami powstałymi na skutek 
konfliktów zbrojnych 

mgr Sylwia Trafna-Jurkiewicz (WSZ Toruń), Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie - procedura postępowania w przypadku 
podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dorosłego pacjenta 

 

 14:05-14:30 Dyskusja    

 14:30-15:30 Przerwa obiadowa i zameldowanie w pokojach  

  Panel IV. Prawa osób z niepełnosprawnościami w prawie 
międzynarodowym    

Panel V. Inkluzja społeczna jako zagadnienie interdyscyplinarne  
- sesja zdalna cz. 2 

 

 15:30-15:45  prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk (UŚ), Konwencja o prawach osób  
z niepełnosprawnościami jako wzór dla przyszłej konwencji  
o prawach osób starszych 

dr Anna Drabarz (UwB), Ableizm w polskiej nauce, czyli o potrzebie 
włączenia perspektywy niepełnosprawności w naukach prawnych 

 

 15:45-16:00  dr hab. Tomasz Kamiński (UW), Konwencja o prawach osób z 
niepełnosprawnościami a zgłaszanie zastrzeżeń niedopuszczalnych 

mgr Cezary Pachnik (UwB), Pandemia COVID-19 a inkluzja społeczna 
osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii 

 

 16:00-16:15  dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka (UKW), Prawa osób  
z niepełnosprawnościami w kontekście problemów pozbawienia 
wolności - wnioski z orzecznictwa ETPC 

dr Zuzanna Kulińska-Kępa (UW),  Prawo do pomocy humanitarnej 
dla osób z niepełnosprawnością w świetle prawa 
międzynarodowego publicznego 

 

 16:15-16:30  dr Magdalena Półtorak (UŚ), Sytuacja osób  
z niepełnosprawnościami z perspektywy Nowego Paktu o Migracji  
i Azylu 

mgr Justyna Adamczyk (UwB), Komitet Praw Osób 
Niepełnosprawnych i jego rola na tle postanowień Konwencji  
o Prawach Osób Niepełnosprawnych  

 

 16:30-16:45  dr hab. prof. KUL Anna Kosińska (KUL), Recepcja cudzoziemców  
z niepełnosprawnościami w świetle prawa UE i prawa polskiego 

mgr Marek Pieszko (UJ), Modele niepełnosprawności - trudna droga 
do inkluzji społecznej 

 

 16:45-17:00 dr Małgorzata Myl (UŚ), Prawo do edukacji osób  
z niepełnosprawnością intelektualną w dobie kryzysu pandemii 
COVID-19 

dr Magdalena Wałachowska (APS),  Ojcostwo mężczyzny  
z niepełnosprawnością - możliwości i ograniczenia roli  
w perspektywie inkluzji społecznej 

 

 17:00-17:15  dr Małgorzata Bilewicz (UwB), Percepcja inkluzji społecznej przez 
osoby z niepełnosprawnością wzroku 
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Patronat honorowy: 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Współorganizator: Dofinansowanie: Podmiot współpracujący: 

 17:00-17:30 Dyskusja      

 17:30-19:00 Przerwa  kawowa i Czas wolny (spacer nad morzem)  

 19:00 Program artystyczny i uroczysta kolacja  

  PIĄTEK 24 WRZEŚNIA 2021 R.   

 8:00-9:00 Śniadanie  

  Panel VI. Kultura i edukacja  
a prawa osób z niepełnosprawnościami w prawie polskim  

Panel VII. Praca i świadczenia  
a prawa osób z niepełnosprawnościami w prawie polskim 

 

 9:00-9:15 dr hab. prof. UAM Maria Gołda-Sobczak (UAM), Uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w kulturze jako element zrównoważonego 
rozwoju 

dr hab. prof. UWr Beata Cytowska (UWr), Inkluzja społeczno-
zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną  
- przegląd badań 

 

 9:15-9:30 dr hab. Ksenia Kakareko (UW), Prawo autorskie wobec twórczości 
oraz dostępu do kultury osób niepełnosprawnych 

dr hab. Marcin Wujczyk (UJ), Obowiązek pracodawcy zapewnienia 
niezbędnych racjonalnych usprawnień jako forma inkluzji 
pracowników z niepełnosprawnością w miejscu pracy 

 

 9:30-9:45 dr n. med. Ewelina Lulińska (AWFiS), Agnieszka Lulińska (UWM), 
Aktywność fizyczna dziecka niesłyszącego jako fundament 
budowania relacji społecznych 

dr Urszula Torbus (UŚ), Wyrównywanie szans pracowników  
z niepełnosprawnościami poprzez racjonalne usprawnienia 

 

 9:45-10:00 mgr Paweł Robak (KUL), Gwarancje praw studentów  
z niepełnosprawnościami na gruncie obowiązujących przepisów 
prawa 

dr hab. prof. UJ Katarzyna Małysa-Sulińska (UJ), dr hab. prof. UEK 
Magdalena Małecka-Łyszczek (UEK), Świadczenia dla opiekunów 
osób niepełnosprawnych 

 

 10:00-10:15 dr Katarzyna Kutek-Sładek (UPJPII), mgr Monika Pyrczak-Piega 
(UPJPII),  Wyrównanie szans w dostępie do edukacji na poziomie 
wyższym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - (nie) -
możliwości polskich uczelni 

dr Iwona Wrycz (OSW Słupsk), Osoba (nie)pełnosprawna 
intelektualnie, ale pełnosprawna zawodowo - osiąganie sukcesu na 
rynku pracy absolwentów Branżowej Szkoły Specjalnej 

 

 10:15-10:30 mgr  Małgorzata Płoszaj (UP), W kierunku edukacji inkluzyjnej dzieci 
z ASD. Skuteczność szkolenia nauczycieli na temat ASD 

mgr Marta Hylewska (UJ), Procedura pozyskiwania refundacji na tle 
porównawczym dla osób chorych na cukrzycę 

 

 10:30-11:00 Dyskusja   

 11:00-12:00 Przerwa kawowa i wymeldowanie z Hotelu   

  Panel VIII. Prawne i pozaprawne uwarunkowania dostępności  
w Polsce 

Panel IX. prawa osób z niepełnosprawnościami w poszczególnych 
gałęziach prawa polskiego 

 

 12:00-12:15 dr hab. inż. arch. prof. PG Marek Wysocki (PG), Empatia, Egoizm, 
Ekonomia - czyli jak realizować dostępność opartą na projektowaniu 
uniwersalnym 

dr hab. prof. UG  Małgorzata Balwicka-Szczyrba (UG), Rozważania 
nad modelem wsparcia osób starszych z niepełnosprawnością  
w obrocie cywilnoprawnym 

 

 12:15-12:30 dr. hab. prof. SGH Andżelika Kuźniar (SGH), Bezdomność  
i wykluczenie mieszkaniowe w Polsce na tle państw członkowskich 
UE 

dr Maciej Domański (UW, IWS), Problemy likwidacji instytucji 
ubezwłasnowolnienia w polskim prawie 

 

 12:30-12:45 dr Ewa Bonusiak (UR), Strategia na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnościami 2021-2030 - wybrane problemy 

dr Karolina Sztobryn (UŁ), Sytuacja prawna osób  
z niepełnosprawnością ̨jako konsumentów w UE i w Polsce 

 

 12:45-13:00 dr hab. Joanna Kossewska (UP), Ekologiczne konteksty społecznej 
inkluzji w ujęciu strukturalnym 

dr Ilona Topa (UŚ), Osoby z niepełnosprawnościami  
w postępowaniu karnym - uregulowania prawne v. praktyka 

 

 13:00-13:15 dr Dominika Iwan (UŚ), Algorytmy - zbawienie czy przekleństwo dla 
osób z niepełnosprawnościami? Perspektywa 
prawnomiędzynarodowa 

dr Jan Ciechorski (WSH), Ochrona praw pacjentów szpitala 
psychiatrycznego 

 13:15-13:30 dr Iwona Warchoł (UTH Rad.), Rola organizacji pozarządowych  
w inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami - analiza 
systemowa na wybranych przykładach 

dr Łukasz Orylski (Fundacja CPON Warszawa), Możliwości 
implementacji w Polsce mechanizmu racjonalnych dostosowań  
- aspekty prawne i praktyczne 

 

 13:30-14:00 Dyskusja   

 14:00-14:15 Zamknięcie konferencji   

 14:15-15:15 Obiad   
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