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Szanowni Państwo,  

 

mam zaszczyt zaprosić Państwa na organizowaną przez Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, w ramach grantu z programu „Doskonała Nauka” 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ogólnopolską Konferencję Naukową, zatytułowaną 

Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami, która planowana jest na dni 23 i 24 września 

2021r., a na jej miejsce wybrano Hotel Aurora Family & SPA w Międzyzdrojach.  

 

Koncentrująca się wokół inkluzji społecznej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 

problematyka konferencji, stanowi wyzwanie nie tylko dla polskiego ustawodawstwa, ale także dla 

regulacji prawa unijnego i międzynarodowego. Na jej naukową doniosłość wpływa nade wszystko 

potrzeba zmiany perspektywy postrzegania statusu osób niepełnosprawnych, ewoluująca w kierunku 

nowoczesnych standardów ochrony praw człowieka, jego godności oraz prawa do niezależnego i 

aktywnego życia w społeczeństwie, u podstaw której leży prawnie pożądana społeczna inkluzja tej 

grupy społecznej. Szczególnym uzasadnieniem dla podjęcia przedmiotowej problematyki jest 

przyszłoroczna 10. rocznica ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 

przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 grudnia 2006 r. 

 

W zamierzeniu organizatorów planowana Konferencja swym merytorycznym zakresem obejmie 

zagadnienia o charakterze systemowym, jak i szczegółowym, przynależne — ze względu na 

interdyscyplinarny charakter problematyki niepełnosprawności — naukom prawnym, medycznym, 

pedagogicznym, socjologicznym czy ekonomicznym. Zapraszamy zatem do udziału zarówno 

przedstawicieli wskazanych nauk, jak również przedstawicieli organizacji oraz instytucji, działających 

na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Celem Konferencji jest bowiem ocena obowiązujących aktów 

prawnych w zakresie inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami, jak również próba 

wypracowania kompleksowego modelu ochrony praw tych osób, w ramach postulatów de lege ferenda. 

Materialnym efektem Konferencji będzie recenzowana monografia naukowa, którą planujemy wydać 

w 2022 r. w Wydawnictwie C.H. Beck.  

 

Jak wskazano powyżej, Konferencja współfinansowana jest z grantu, stąd koszt udziału wynosi 

450 zł, a organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru — spośród nadesłanych zgłoszeń — tych 

propozycji referatów, które zostaną wygłoszone na Konferencji.  
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Zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy przesyłać na adres mailowy: 

karolina.slotwinska@phd.usz.edu.pl w terminie do 15 lipca 2021 r. Ze względu na uzyskane 

dofinansowanie liczba miejsc jest ograniczona, stąd prosimy nie zwlekać z przesłaniem formularza 

zgłoszeniowego. W przypadku niezakwalifikowania do stacjonarnego uczestnictwa zapraszamy do 

zdalnego wzięcia udziału w Konferencji. Koszt takiego uczestnictwa wynosi 100 zł. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Dziekan  

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US 


