
 
 

 

 

 

 

24 MAJA 2021 R. (PONIEDZIAŁEK) 

9:00–9:30 – Otwarcie Zjazdu dr Karolina Gmerek (US), dr hab. prof. US Agnieszka Choduń (US),  

dr hab. prof. UWr Przemysław Kaczmarek, przewodniczący Stowarzyszenia Filozofii Prawa  

i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR 

9:30–10:00 – dr hab. prof. UWr Wioletta Jedlecka (UWr), dr hab. Joanna Helios (UWr), Klaryfikacyjna czy 

derywacyjna koncepcja wykładni prawa Unii Europejskiej 

10:00–10:30 – dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski (UŁ, NSA), Dynamiczna wykładnia trudnych 

przypadków na przykładzie spraw dotyczących osób LGBT 

10:30–11:00 – dyskusja nad referatami 

11:00–11:15 – dr Paweł Kłos (UMCS), Model wykonywania prawa (interpretacja przepisów prawnych) – 

elementy koncepcji wykładni prawa w ścisłym znaczeniu 

11:20–11:35 – dr Marcin Romanowicz (UW), Introspekcja sędziowska jako warunek sine qua non 

normatywnej teorii wykładni prawa  

11:40–11:55 – mgr Weronika Dzięgielewska (UAM), Konstytutywność a regulacyjność reguł wykładni  

w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa  

12:00–12:15 – mgr Jędrzej Janicki (UŁ), O możliwości zniesienia zasadniczych różnic między semantyczną 

intensjonalną a derywacyjną teorią wykładni 

12:20–12:40 – dyskusja nad referatami 

12:45–13:00 – dr Michał Pełka (UW), Spór o semantykę języka prawnego na przykładzie polemiki Dennisa 

Pattersona z Davidem Brinkiem 

13:05–13:20 – mgr Edyta Szachniewicz (UwB), Interpretacja tekstu prawnego w świetle koncepcji Stanley’a 

Fisha 

13:25–13:40 – mgr Jakub Łakomy (UWr), Hermeneutyczny uniwersalizm a status teorii wykładni prawa 

13:45–14:00 – dyskusja nad referatami 

14:05–14:20 – mgr Filip Jegliński (UW), Niezrozumiałość języka prawnego – historia i zarys problematyki 

14:25–14:40 – mgr Mikołaj Ryśkiewicz (UW), Otwartość tekstowa prawa a tezy językoznawstwa 

kognitywnego 
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14:45–15:00 – dr Marek Suska (UŚ), Dyrektywa języka prawniczego a „zwykłe” odwoływanie się do 

orzecznictwa i literatury 

15:05–15:20– dyskusja nad referatami 

15:25–15:40 – dr Maciej Juzaszek (ALK), mgr Ewa Grzęda (ALK), Racjonalny ustawodawca w sporze  

o monizm lub pluralizm bezprawności 

15:45–16:00 – mgr Karol Gregorczuk (UG), Odpowiedzialność karna humanoidalnych robotów 

16:05–16:20 – mgr Krzysztof Fila (UWr), Domniemanie jako norma wykładana z materialnej ustawy karnej 

16:25–16:40 – dyskusja nad referatami 

 

 

25 MAJA 2021 R. (WTOREK) 

I SESJA 

9:00 – Rozpoczęcie drugiego dnia Zjazdu 

9:05–9:20 – dr Katarzyna Hanas (UMCS), „Obiektywizowanie” kryterium dobra dziecka w toku sądowego 

stosowania prawa 

9:25–9:40 – mgr Sara Smyczek-Gołębiewska (UŚ), Wykładnia klauzul generalnych wskazujących na 

słuszność 

9:45–10:00 – mgr Angelika Koman (UMCS), Zasady współżycia społecznego z art. 5 k.c. w operatywnej 

wykładni prawa dokonywanej w sądowym stosowaniu prawa 

10:05–10:20 – dyskusja nad referatami 

10:25–10:40 – mgr Martyna Sowa (Koło Naukowe „Prolepsis”), Błędy redakcyjne definicji legalnych i ich 

wpływ na proces wykładni prawa 

10:45–11:00 – mgr Dagmara Szulc (US), O możliwościach zastosowania plain (legal)language do 

redagowania tekstów aktów prawnych i ich konsekwencjach dla interpretacji prawniczej 

11:05–11:15 – dyskusja nad referatami 

11:20–11:35 – dr Ewa Kwiatkowska (PICB ALK), Wątpliwości interpretacyjne na przykładzie norm 

dotyczących bezpłatnych leków dla seniorów 

11:40–11:55 – mgr Natalia Kurek (UMCS), Interpretacja pojęcia „wybór najkorzystniejszej oferty” na 

gruncie prawa zamówień publicznych w procesie stosowania prawa 

12:00–12:15 – Patryk Kos (UMCS), Wątpliwości aksjologiczno-wykładnicze materialnego prawa 

administracyjnego 

12:20–12:35 – dyskusja nad referatami 

12:40–12:55 – mgr Kamila Kosińska-Karpiesiuk (UAM), Typy wnioskowań prawniczych. Uwagi na tle 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z lat 1997–2001 

 

 



 
 

13:00–13:15 – Adrianna Wiśniewska (UMK) – Interpretacyjna zmiana Konstytucji – zmiana wykładni na 

poziomie konstytucyjnym 

13:20–13:35 – Alicja Rybak (UWr), Wnioskowania aksjologiczne w postępowaniu cywilnym 

13:40–13:55 – dyskusja nad referatami 

 

 

II SESJA 

9:00 – Rozpoczęcie drugiego dnia Zjazdu  

9:05–9:20 – dr Dobrochna Minich (Uczelnia Łazarskiego), Polityka legislacyjna a wzmocnienie kompetencji 

władzy publicznej  

9:25–9:40 – dr Paweł Kokot (UAM), Instrumentalizacja i delegitymizacja prawa a wykładnia prawa 

9:45–10:00 – mgr Jakub Hudský (UWr), Uwarunkowania populistycznej wykładni prawa 

10:05–10:20 – dyskusja nad referatami 

10:25–10:40 – mgr Karolina Korzyb (UWr), Kierunki wykładni prawa podatkowego wobec zjawiska jego 

nadregulacji – perspektywa polska i unijna 

10:45–11:00 – mgr Mateusz Grabarczyk (UAM), Wykładnia systemowa ustaw regulujących emerytury służb 

mundurowych w Polsce. Orzecznictwo i problemy teoretyczne 

11:05–11:15 – dyskusja nad referatami 

11:20–11:35 – dr Piotr Szczekocki (UMCS) – Model wykładni operatywnej w sądowym postępowaniu 

egzekucyjnym 

11:40–11:55 – mgr Patryk Patoleta (UMCS) – Interpretacja „ugodowego załatwienia sprawy” w procesie 

stosowania prawa 

12:00–12:15 – mgr Wojciech Jankowski (UG) – Między dereifikacją a personifikacją. Problematyka 

wykładni art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt 

12:20–12:35 – dyskusja nad referatami 

12:40–12:55 – Aleksander Banacki (UŁ), Odpowiedź wykładni na współczesne problemy wolności 

wypowiedzi – perspektywa europejska i amerykańska 

13:00–13:15 – Karolina Kwaśny (UJ), Oryginalizm a „living constitutionalism”, czyli walka na interpretacje 

w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych 

13:20–13:35 – dyskusja nad referatami 

 

 

III SESJA 

14:00–14:15 – mgr Paulina Konca (UŚ), Czy prawodawca może uregulować wykładnię prawa? 

14:20–14:35 – mgr Kaja Ptak (UJ), Interpretacyjne domniemanie racjonalności prawodawcy i jego rola w 

procesie wykładni 

 



 
 

14:40–14:55– mgr Wojciech Rzepiński (UAM), Nadawanie treści przepisom przez praktykę stosowania 

prawa. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 

15:00–15:15 – dyskusja nad referatami 

15:20–15:35 – Agata Dąbrowska (UŁ), Wykładnia prawa w złej wierze – wykładnia funkcjonalna a realia 

polityczne – casus III Rzeszy 

15:40–15:55 – dr Michał Krotoszyński (UAM), Wykładnia celowościowa w postępowaniach lustracyjnych 

16:00–16:15 – dr Ben Sassi (ALK), Problemy wykładni operatywnej w przedmiocie skuteczności umów 

międzynarodowych w systemie prawa wewnętrznego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

16:20–16:35 – dyskusja nad referatami 

16:35 – Zakończenie Zjazdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


