
 



Referaty wygłoszone w trakcie konferencji 

Panel: Handel ludźmi – zarys ogólny  

1. Handel ludźmi przez wieki, czyli jak narodziło się niewolnictwo. Krótki rys 
historyczny od starożytności do współczesności - Monika Puchała 

2. Handel ludźmi na gruncie prawa karnego materialnego art. 253 § 1 Kodeksu karnego 
– wprowadzenie do problemu, wybrane zagadnienia rozważania na gruncie doktryny 
i orzecznictwa - Marcin Klimaszewski 

3. Penalizacja handlu ludźmi – zarys problematyki relacji pomiędzy typami czynów 
zabronionych realizującymi zobowiązania konwencyjne w zakresie zwalczania 
niewolnictwa, handlu ludźmi oraz eksploatacji prostytucji - Jacek Duda 

Panel: Specyfika przestępstwa handlu ludźmi  

1. Rożnica między handlem osobami a przemytem ludzi w kontekście I i II Protokołu do 
Konwencji z Palermo oraz działania podjęte przez Meksyk i USA w celu wykonania 
tych Protokołów - Piotr Semeniuk 

2. Handel organami - Paulina Pidzik 

3. Problematyka zjawiska zawierania i realizacji tzw. „umowy i małżeństwo” 
w kontekście znamion typu czynu zabronionego polegającego na handlu ludźmi, 
ujętego w przep. art. 253 § 1 Kodeksu karnego - Szymon Tarapata 

4. Handel narządami ludzkimi jako forma handlu ludźmi – przedstawienie zjawiska 
w kontekście uregulowań ONZ - Łukasz Zieliński  

Panel: Ofiary Handlu ludźmi 

1. Europejskie programy zapobiegania handlowi ludźmi w ramach działań UE i RE - 
Monika Pietruczuk 

2. Ofiara przestępstwa handlu ludźmi w procesie karnym - Jakub Garncarz 

3. Problem handlu ludźmi z perspektywy psychologicznej - Martyna Chwal 

Referaty Gości  

1. Handel kobietami w celu uprawiania prostytucji 

2. Zakres penalizacji handlu ludzkimi organami w świetle przepisów kodeksu karnego 
oraz ustaw szczególnych 

3. Europejski Nakaz Aresztowania w kontekście przestępstwa handlu ludźmi - Katarzyna 
Jarzmik 

 



Panel: Dziecko – ofiara handlu ludźmi. 

1. Dziecko ofiarą handlu ludźmi - Magdalena Jędrocha 

2. Ochrona dziecka – ofiary handlu ludźmi w świetle kodeksu karnego i ustawy 
o cudzoziemcach - Paweł Dębowski  

Panel: Współpraca międzynarodowa  

1. Instytucjonalne mechanizmy współpracy międzynarodowej w ramach walki 
z handlem ludźmi - Małgorzata Sobiecka 

2. Przepisy proceduralne w Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko 
handlowi ludźmi - Magdalena Łazarz 

3. Interpol - Izabela Chałupka 

4. Prawno-instytucjonalne mechanizmy zwalczania handlu luźmi w Unii Europejskiej - 
mgr Maryla Koss, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW i Instytut Stosowanych Nauk 
Społecznych UW  

5. Praktyczne znaczenie współpracy międzynarodowej i identyfikacji ofiar w przypadku 
zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi -Pan Pawel Golonka, 
Funkcjonariusz Malopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji   

Panel: Współczesne formy niewolnictwa. Udział społeczności międzynarodowej 
w zwalczaniu i zapobieganiu handlowi ludźmi.  

1. Handel ludźmi a konflikty zbrojne - Agata Rybczyńska 

2. Handel ludźmi – współczesna forma quasi-niewolnictwa w ujęciu postanowień ONZ - 
Magdalena Wałęga 

 


