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ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
POŚWIĘCONĄ
"Uznaniu dziecka z perspektywy krajowej,
prawnoporównawczej i kolizyjnej"

Zakład Międzynarodowego Obrotu Cywilnego oraz Sekcja Prawa Prywatnego
Międzynarodowego Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego
i Handlowego, działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego zapraszają na jednodniową konferencję naukową w dniu 10 marca
2017r., której tematem będzie "UZNANIE DZIECKA z perspektywy krajowej,
prawnoporównawczej i kolizyjnej". Udział w konferencji jest bezpłatny.
Konferencja odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r. (piątek) w budynku Wydziału
Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, w auli zielonej
(2 piętro, beczka C). Otwarcie konferencji jest zaplanowane na godzinę 9.45.
Z powodów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swego zamiaru uczestnictwa
na adres mailowy: konferencja.wpia.ul@gmail.com do dnia 6 marca 2017 r.
W charakterze prelegentów wystąpią przedstawiciele praktyki i doktryny, którzy na
co dzień zajmują się problematyką prawa rodzinnego. Wystąpienia będą
poświęcone kwestii prawa właściwego dla uznania dziecka, przypadkom
dokonywania tej czynności poza granicami Polski, a także problematyce
transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego, w których pochodzenie dziecka
zostało ustalone na podstawie uznania.
Współorganizatorem wydarzenia jest m.in. Stowarzyszenie Urzędników Stanu
Cywilnego RP - Oddział w Łodzi
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Program konferencji
Godz. 9.45 – Otwarcie konferencji
Godz. 10.00 – 12.00 – Sesja pierwsza – Prawo polskie i prawo porównawcze


dr Małgorzata Łączkowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu):

„Przesłanki uznania ojcostwa w polskim prawie rodzinnym”


prof. nadzw. dr hab. Anna Sylwestrzak (Uniwersytet Gdański):

„Odmowa uznania ojcostwa przez kierownika USC. Rejestr uznań”


Aneta Papis (Zastępca Kierownika USC w Łodzi):

„Uznanie ojcostwa w przypadku procedury medycznie wspomaganej prokreacji”


dr Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska (Uniwersytet Łódzki):

„Uznanie dziecka w ujęciu prawnoporównawczym”
Godz. 12.00 – 12.30 – przerwa na kawę
Godz. 12.30 – 14.30 – Sesja druga – Prawo prywatne międzynarodowe


dr hab. Piotr Mostowik (Uniwersytet Jagielloński):

„Prawo właściwe dla uznania dziecka”


dr hab. Mateusz Pilich (Uniwersytet Warszawski):

„Uznanie dziecka a problematyka obywatelstwa”


mgr Filip Nowak (Uniwersytet Łódzki):

„Uznanie ojcostwa przed polskim konsulem i przed organem państwa obcego"


dr hab. Michał Wojewoda (Uniwersytet Łódzki):

„Transkrypcja aktu urodzenia dziecka uznanego za granicą”
ok. godz. 14.30 – zakończenie konferencji
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