
S P R A W O Z D A N I A 

ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH 
Tom    XXXI,    numer  1  –  2021

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21311-11 

WOJCIECH SZCZEPAN STASZEWSKI 
Katedra Prawa Międzynarodowego 
i Prawa Unii Europejskiej KUL 
e-mail: wojciech.staszewski@kul.lublin.pl 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4139-3475 
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MIĘDZYNARODOWEGO (ILA) 
8 grudnia 2020 r. 

W dniu 8 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne już, trzecie Spotkanie Młodych 
Naukowców Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA). 
Pierwsze miało miejsce we Wrocławiu w dniu 16 kwietnia 2018 r., drugie 
w Lublinie 29 marca 2019 r.1, a obecne, planowane na 20 marca 2020 r. w War-
szawie, zostało przełożone ze względu na pandemię spowodowaną wirusem 
SARS-CoV-2 i odbyło się w grudniu 2020 r. zdalnie, za pośrednictwem 
platformy Microsoft Teams. W Spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wielu 
ośrodków naukowych, m.in.: Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Szkoły Głównej 
Handlowej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Wrocławskiego, jak też liczni doktoranci i studenci zaintereso-
wani prawem międzynarodowym. 

Uczestników seminarium powitał dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr, 
który przedstawił formułę i zasady spotkań oraz poprosił o oficjalne otwarcie 
zebrania prof. dr. hab. Jerzego Menkesa (SGH) – przewodniczącego Polskiej 

 
1 W.Sz. STASZEWSKI, Spotkanie Młodych Naukowców Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa 

Międzynarodowego (ILA), 29 marca 2019 r. w Lublinie, „Acta Iuris Stetinensis” 2019, nr 2(26), 
s. 157-159.  
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Grupy ILA i gospodarza planowanego spotkania w Warszawie. Dokonując 
otwarcia nawiązał do decyzji władz Stowarzyszenia z 2017 r., kiedy to powo-
łano w ramach Zarządu Polskiej Grupy ILA członków ds. Młodych Naukow-
ców w osobach: dr. hab. Artura Kozłowskiego, prof. UWr, i dr. hab. Bartło-
mieja Krzana, prof. UWr2, oraz idei spotkań organizowanych dla doktorantów 
przez nieżyjących już profesorów prawa międzynarodowego: Stanisława 
Nahlika i Janusza Symonidesa. Przypomniał, że obecna formuła spotkań mło-
dych naukowców zakłada udział zarówno adeptów nauki (doktorantów, asys-
tentów, a także najbardziej zaawansowanych studentów), jak i ich opiekunów 
naukowych czy członków Polskiej Grupy ILA.  

Następnie głos zabrał dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr, który wspomi-
nając wybitnych wrocławskich profesorów prawa międzynarodowego (Stani-
sława Huberta, Karola Wolfke, Jana Kolasę) zwrócił uwagę na to, czym nie 
powinna być rozprawa doktorska. Wskazał na dwie zasadnicze cechy, a mia-
nowicie, że doktorat nie powinien być elukubracją oraz nie powinien być 
odtwórczy.  

W pierwszej części spotkania, której przewodniczył dr hab. Artur Kozłow-
ski, prof. UWr, wysłuchano trzech wystąpień. Wyniki prowadzonych badań 
zaprezentowali: mgr Michał Jasiulewicz (rozprawa doktorska nt. kontroli 
transferów towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym jako in-
strumencie polskiej polityki bezpieczeństwa), którego opiekunem naukowym 
jest prof. dr hab. Jerzy Menkes (SGH); mgr Maciej Kostecki (rozprawa 
doktorska pt. „Wpływ orzecznictwa sądów międzynarodowych na praktykę Są-
du Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej”), nad którym opiekę naukową spra-
wuje dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN; mgr Karolina Słotwińska 
(rozprawa doktorska pt. „Zasada legalizmu jako fundament międzynarodowego 
prawa karnego”), której opiekunem naukowym jest dr hab. Ewelina Cała-Wa-
cinkiewicz, prof. US.  

W drugiej części seminarium, której przewodniczył dr hab. Bartłomiej Krzan, 
prof. UWr, zaprezentowano założenia dwóch rozpraw doktorskich. Mgr Jo-
anna Mazur, której opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Robert Grzeszczak 
(UW), a promotorem pomocniczym dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska 

 
2 Zob. E. CAŁA-WACINKIEWICZ, Nowe władze Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Między-

narodowego (ILA). Walne Zebranie, Warszawa, 13 października 2017 r., „Roczniki Nauk Praw-
nych” 27 (2017), nr 4, s. 169-170; W.Sz. STASZEWSKI, Walne Zebranie (sprawozdawczo-wyborcze) 
Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), Warszawa, 13 października 2017 r., 
„Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 4, s. 303-304.  
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(UW), przedstawiła założenia przygotowanej pracy pt. „Prawo dostępu do in-
formacji dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec 
zakazu dyskryminacji w prawie europejskim”. Następnie mgr Aneta Skorupa-
-Wulczyńska, nad którą opiekę naukową sprawuje prof. dr hab. Jan Barcz 
(Akademia Leona Koźmińskiego), mówiła nt. praw językowych obywatela 
Unii Europejskiej. 

Każde z wystąpień wywołało żywą dyskusję i zainteresowanie uczestników 
spotkania. 

Podsumowania seminarium dokonał dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr, 
który zwrócił uwagę na to, że spotkania te służą nie tylko zapoznaniu się z te-
matami badań, jakie są prowadzone w różnych ośrodkach naukowych, ale też 
w istotny sposób przyczyniają się do integracji środowiska, szczególnie 
adeptów nauki zajmujących się prawem międzynarodowym. Kolejne spotka-
nie młodych naukowców, planowane na 2021 r., odbędzie się, na zaproszenie 
dr hab. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, prof. US – dyrektora Instytutu Nauk 
Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Na koniec prof. dr hab. Jerzy Menkes, prze-
wodniczący Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), 
podziękował uczestnikom spotkania za udział i owocne obrady. 
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