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II Ogólnopolska Konferencja Naukowa                                                                                                                           
 

Aktualne problemy prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego 

    

Lublin, 12 grudnia 2014 r.  
                                                                               

 

Program: 
Rejestracja uczestników – 13:45-14:00 
 
Otwarcie – 14:00-14:10   
 

I panel – 14:10-15:10  
 

dr Karol Dąbrowski (UMCS) 
– 14:10-14:20 
 

Aktualne problemy regulacji samorządu gospodarczego w Polsce i nowe projekty ustawodawcze 
 

dr Martin Bożek (AON)  
– 14:20-14:30 
 

Formy demokracji uczestniczącej w samorządzie terytorialnym. Stan obecny i postulaty de lege lata 
 

dr Paweł Sadowski (UMCS) 
– 14:30-14:40 
 

O znaczeniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym 
 

mgr Adam Nieroda (UG) 
– 14:40-14:50 
 

Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i Republice Czeskiej: refleksje po ostatnich wyborach samorządowych w obu krajach 

mgr Malwina Ewa Kołodziejczak (AON)  
– 14:50:15:00 
 

Problem podmiotowości nowych aktorów w prawie międzynarodowym publicznym 

mgr Anna Kamińska (KUL) 
– 15:00-15:10    
 

Upadłość konsumencka w prawie polskim 
 

Dyskusja – 15:10-15:20    
 

Przerwa – 15:20-15:30   
 

II panel – 15:30-16:40 
 

mgr Marzena Świstak (UMCS) 
– 15:30-15:40 
 

Kompetencje i prawne formy działania Krajowej Rady Radców Prawnych w perspektywie prawnoporównawczej 

mgr Krzysztof Kopciuch (UR) 
– 15:40-15:50 
 

Pozycja adwokata według nowej procedury karnej 

mgr Iwona Cygan (KUL) 
– 15:50-16:00 
 

W jakim stopniu KRRiT, jako konstytucyjny organ ochrony wolności słowa i prawa do informacji w radiofonii i telewizji, wypełnia swoje zadania? 

mgr Krzysztof Mucha (AJD) 
– 16:00-16:10 
 

Nowa ustawa o OZE – wybrane problemy 

mgr Małgorzata Szymańska (UMCS) 
– 16:10-16:20   
 

Zrównoważony rozwój w rolnictwie i obszarach wiejskich 
 

mgr Bogusz Bomanowski (UŁ)  
– 16:20-16:30   
 

Studia III stopnia w systemie regulacji Prawa o szkolnictwie wyższym - wnioski de lege ferenda i problematyka studiów doktoranckich  łączonych 
 

mgr Katarzyna Szarek (UMCS) 
– 16:30-16:40 
 

Państwowa Komisja Wyborcza i zmiany w jej składzie jako skutek wyborów samorządowych 2014 r. 

Dyskusja – 16:40-16:50 
 

 

III panel – 16:50-18:20 
   

 

mgr Marcin Paweł Sacewicz 
– 16:50-17:00 
 

Kognicja Trybunału Konstytucyjnego w zakresie rozstrzygania sporów kompetencyjnych 

mgr Marek Woźnicki (UMCS) 
– 17:00-17:10 
 

Zgodność  z Konstytucją przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie należności świadków 

mgr Korneliusz Łukasik (UMCS) 
– 17:10-17:20 
 

Postępowania w sprawie nabycia praw do spadku – aktualne problemy w przypadku występowania wielu uczestników 

mgr Michał Mościcki (KUL)  
– 17:20-17:30 
 

Historycznoprawne uwarunkowania ukształtowania się obecnej regulacji instytucji zastawu w prawie Ukrainy 

mgr Izabela Laurent (UMCS) 
– 17:30-17:40 
 

Ochrona pokrzywdzonego i świadka  w procesie karnym w  świetle propozycji legislacyjnych 

mgr Małgorzata Pietrzak (UMCS) 
– 17:40-17:50 
 

Nowe technologie – ułatwienia w życiu codziennym czy ograniczenie prywatności? 

mgr Paulina Daniluk (UMCS) 
– 17:50-18:00 
 

Jednolity mechanizm nadzoru bankowego jako I filar unii bankowej 

mgr Mateusz Chrzanowski (UMCS) 
– 18:00-18:10 
 

Pozycja Senatu RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia 

mgr Rafał Bil (KUL) 
– 18:10-18:20 
 

Problem współczesnego niewolnictwa – wybrane przykłady 

Dyskusja – 18:20-18:30 
 

Podsumowanie i zakończenie – 18:30-18:40 
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