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Bezpieczeństwo w Europie K 28 maja 2015 Warszawa INP PAN ogólnopolska Koło Naukowe Prawa 
Międzynarodowego 

W dniu 28 maja 2016 roku w Pałacu Staszica, ul. 
Nowy Świat 72 w Sali 203 odbyła się konferencja nt. 
„Bezpieczeństwa w Europie” . 
Organizatorem spotkania było Koło Naukowe Prawa 
Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły 
Prawa i Administracji w Warszawie 
pod patronatem Instytutu Nauk Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk 
Program konferencji: 
9:30 – 10.00 – rejestracja uczestników 
10.00 – 10.10 – otwarcie konferencji, mgr Karolina 
Szwarc (moderator) 
10.10.10.30 – referat wprowadzający pt. 
Bezpieczeństwo w ujęciu aksjologicznym, 
dr hab. Andrzej Czupryński, Akademia Obrony 
Narodowej w Warszawie 
10.00- 12.30 Panel I. Zagrożenie terroryzmem – 
aspekty prawne 
10.30 - 12.00 Wystąpienia 
1. Terroryzm – aspekt prawny – mgr Małgorzata 
Tyszko – Gasik, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i 
Administracji 
2. Bezpieczeństwo w ruchu powietrznym i 
przeciwdziałania terroryzmowi 
lotniczemu - mgr Urszula Staśkiewicz, Europejska 
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 
3. Zagrożenie terrorystyczne – perspektywa 
niemiecka, Dawid Wypych LL.B., 
absolwent Uniwersytetu EUV Viadrina 
4. Zagrożenie terroryzmem w Polsce na podstawie 
„Raportu o stanie bezpieczeństwa państwa w 2013 
r.”, nadkom. Wanda Mende, Komenda Główna 
Policji 
5. Wybrane aspekty międzynarodowego i krajowego 
obrotu uzbrojeniem 



i sprzętem wojskowym, dr Witold Płecha, BUOS Sp. 
z o. o. 
6. Wykorzystanie systemów bezzałogowych statków 
powietrznych 
w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa, mgr Dariusz Kompała, 
Akademia Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania 
i Dowodzenia Instytut 
Lotnictwa i Obrony Powietrznej 
12.00 – 12.30 Dyskusja 
12.30 – 13.00 Przerwa na poczęstunek 
13.00 – 15.00 Panel II. Konflikt rosyjsko – ukraiński 
13.00 – 14.30 Wystąpienia 
1. Geneza, rozwój i przyszłość konfliktu na Ukrainie. 
Jego wpływ na 
bezpieczeństwo i pokój w Europie, mgr Grzegorz 
Paczowski, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i 
Administracji 
2. Przebieg działań militarnych w czasie konfliktu na 
Ukrainie. Możliwe 
warianty działań na przyszłość oraz ich wpływ na 
bezpieczeństwo Europy, mjr mgr inż. dypl. Mariusz 
Kordowski 
3. Spojrzenie na genezę konfliktu rosyjsko 
ukraińskiego z perspektywy 
Ukraińców, Michał Monych, Bartłomiej Osiecki, 
Europejska Wyższa Szkoła 
Prawa i Administracji 
4. Legalność interwencji na Krymie w świetle prawa 
międzynarodowego, mgr 
Przemysław Stupak, Europejska Wyższa Szkoła 
Prawa i Administracji 
5. Wpływ umowy stowarzyszeniowej na konflikt 
rosyjsko-ukraiński, mgr 
Małgorzata Boczkowska, Europejska Wyższa Szkoła 
Prawa i Administracji 
14.30 – 15.00 Dyskusja 
15.00 Podsumowanie konferencji 



Instytucje pomocy prawnej  
w świetle regulacji wybranych 
państw europejskich 

K 9 styczeń 2016 Bruksela Dom Polski 
EWSPA 

Międzywydziało
wa 

EWSPA W dniu 9 stycznia 2016 roku  w  Domu Polskim  
w Brukseli odbyła się konferencja nt. „Instytucje 
pomocy prawnej w świetle regulacji wybranych 
państw europejskich” . 
Program konferencji: 
Część I 
17:00 Adwokat profesor nadzwyczajny EWSPA 
Dariusz Czajka - rozpoczęcie, omówienie projektu 
konferencji oraz inauguracja działalności Ośrodka 
Prawno - Psychologicznego przy EWSPA 
17:30 Profesor Roman Wieruszewski - Prawo do 
sądu i jego ograniczenia w świetle aktów prawa 
międzynarodowego 
18:10 Doktor Michał Kowalski - Systemy 
sądownictwa państw europejskich z 
uwzględnieniem kognicji sądów powszechnych i 
administracyjnych 
18:40 -18:50 Wolne pytania - panel dyskusyjny 
podsumowujący część I 
 
Część II 
19:00 Małgorzata Skoczylas - ''Koszty postępowania 
sądowego w prawie belgijskim, holenderskim i 
polskim'' 
19:10 Joanna Gajewska - ''Systemy zwolnienia od 
kosztów sądowych i przyznawania profesjonalnego 
zastępstwa procesowego (adwokat, radca prawny) 
z urzędu w Belgii, Holandii i w Polsce'' 
19:20   Bożena Studzińska - ''Przymus radcowsko-
adwokacki w regulacjach prawnych Belgii, Holandii 
i Polski'' 
19:30   Dariusz Lasek - ''Koszty postępowania 
sądowego oraz systemy zwolnienia od kosztów 
sądowych i przyznawania profesjonalnego 
zastępstwa procesowego (adwokat, radca prawny) 
z urzędu w na terenie Niemiec. 
19: 40 Karolina Leśniak: Przymus radcowsko-
adwokacki w prawie niemieckim 
19:50 Podsumowanie i zakończenie 



Prawne aspekty przekraczania 
granic wewnętrznych Unii 
Europejskiej i ich wpływ na 
bezpieczeństwo 

K 17 marzec 2016 Warszawa INP PAN ogólnopolska Koło Naukowe Prawa 
Międzynarodowego 

W dniu 17 marca 2016 r. w Instytucie Nauk 
Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica, ul. 
Nowy Świat 72 w Sali 203 odbyła się konferencja nt. 
„Prawnych aspektów przekraczania granic 
wewnętrznych Unii Europejskiej i ich wpływu na 
bezpieczeństwo”.  
Prelegentami byli studenci oraz absolwenci 
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, a 
także doktoranci Akademii Obrony Narodowej. 
Podczas konferencji analizowano m.in. przepisy 
dotyczące walki z terroryzmem morskim, regulacje 
w lotnictwie cywilnym i wojskowym, oraz wpływ 
braku kontroli podczas przekraczania granic 
wewnętrznych Unii Europejskiej na rozwój grup 
zajmujących się przestępczością zorganizowaną. 
 Tematyka konferencji dotykała następujących 
zagadnień: 
1. Procedury/regulacje prawne dotyczące 
terroryzmu/ antyterrorystyczne w prawie Morskim 
2. Aspekty prawne zjawiska prostytucji i handlu 
ludźmi na terenie UE 
3. Prawne regulacje w lotnictwie cywilnym 
4. Drogi i sposoby przemytu substancji 
narkotycznych do Polski 
5.Status uchodźcy w UE 
6. Obrót bronią na terenie UE 

Prawo, moralność, polityka K 28 maj 2016 Bruksela Dom Polski 
EWSPA 

międzywydziało
wa 

EWSPA W dniu 28 maja 2016 w Brukseli roku odbyła się 
konferencja nt. „Prawo, moralność, Polityka”. 
Spotkanie rozpoczęło się prelekcją prof. dr hab. 
Jerzego Wiatra, Rektora Honorowego EWSPA, pt. 
,,Moralność i polityka”. Następnie Rektor, prof. 
nadzw. EWSPA adw. dr Dariusz Czajka przybliżył 
gościom temat moralności z prawnego punktu 
widzenia w oparciu o doktrynę Leona 
Petrarzyckiego. W kolejnym wystąpieniu Dr 
Waldemar Gontarski, Dziekan Wydziału EWSPA w 
Londynie, podkreślił funkcję i znaczenie prawa 
warunkowaną koniecznością sankcji, która jego 
zdaniem jest jedynym elementem determinującym 
powstrzymanie człowieka przed naruszaniem praw 
podmiotowych bliźniego.  



Część pierwszą konferencji zakończył mgr Adam 
Snarski, pełnomocnik Europejskiej Wyższej Szkoły 
Prawa i Administracji w Belgii, prelekcją ,,Ochrona 
pracownika przed dyskryminacją w UE-obowiązek 
moralny”.  
W drugiej części konferencji głos zabrała studentka 
EWSPA - Pani Andżelika Rosińska oraz absolwentka 
EWSPA- Pani Kinga Świder poruszając temat, który  
w XXI wieku wciąż budzi wiele kontrowersji 
,,Kobiety w społeczeństwie. Równouprawnienie i 
dyskryminacja”.  
Prelekcją ,,Etyczny wymiar prawa” Pani Beata 
Hamdorf, studentka Europejskiej Wyższej Szkoły 
Prawa i Administracji zwieńczyła teoretyczną część 
spotkania, po której nastąpiła merytoryczna 
dyskusja poruszająca omawiane tematy.  
Konkluzja zasadnicza sprowadza się do twierdzenia, 
że współczesny świat toczony konfliktami interesów 
na wszystkich poziomach życia społeczeństw, 
począwszy od relacji rodzinnych, grup społecznych 
oraz stosunków między-państwowych nie może 
abstrahować od fundamentalnych paradygmatów 
moralnych opartych na fundamencie wolności, 
sprawiedliwości, roztropności prawa pozytywnego 
uwzględniających apulsywne i repulsywne emocje 
jednostki, tudzież empatii i wzajemnego szacunku. 
Ten moralny kanon wspomagany kelsenowskimi 
sankcjami jest warunkiem sine qua non przetrwania 
współczesnego świata. Natomiast podstawowym 
instrumentem łagodzenia konfliktów między 
ścierającymi się wartościami, interesami i 
wynikającymi z nich emocjami jest mediacja i 
kompromis. 

Problemy prawne wspólnot 
mieszkaniowych - wybrane 
zagadnienia praktyczne na 
przykładzie Teatru Kamienica 

K 6 czerwiec 2016 Warszawa Teatr 
Kamienica 

ogólnopolska Koło Naukowe Prawa 
Prywatnego, Katedra 
Prawa Prywatnego 

W dniu 6 czerwca 2016 roku w  Teatrze Kamienica w 
Warszawie odbyła się konferencja pt. „Problemy 
prawne wspólnot mieszkaniowych – wybrane 
zagadnienia praktyczne na przykładzie Teatru 
Kamienica”.  
Spotkanie rozpoczął Rektor,  
prof. nadzw. EWSPA adw. dr Dariusz Czajka oraz 
właściciel Teatru Kamienica- Pan Emilian Kamiński. 
Wprowadzenia w problematykę wspólnot 



mieszkaniowych oraz prezentacji prelegentów 
dokonała prof. dr hab. Barbara Bajor. Konferencja 
podzielona została na dwie części: część referatową 
oraz panel dyskusyjny-  debatę ekspercką, w której 
udział wzięli wybitni przedstawiciele nauki i praktyki 
zajmujący się na co dzień problematyką prawa 
rzeczowego.  
Debatę ekspercką prowadziła prof. Małgorzata 
Bednarek (radca prawny w Kancelarii 
GreenbergTrauring, a w gronie ekspertów wystąpili 
m.in.  

1. prof. Barbara Bajor (Europejska Wyższa 
Szkoła Prawa i Administracji), Instytut 
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 

2.  dr Agnieszka Kawałko (Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, radca prawny w 
Kancelarii Kawałko &Godlewski)  

3. dr Krystyna Krzekotowska (Uczelnia 
Łazarskiego). 

Cześć referatową otworzył: 
Andrzej Leśniewski – absolwent EWSPA, 
przedstawiając historię  sporu prawnego Teatru 
Kamienica i Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzającej 
budynkiem. 
Następnie wystąpiła: 
Pani dr Małgorzata Kubacka - absolwentka EWSPA 
przedstawiając problematykę ochrony prawnej 
własności nieruchomości. 
Kolejno wystąpił: 
Pan Robert Morawski - absolwent EWSPA, 
Swoją prezentację poświęcił wybranym problemom 
związanym z analizą ochrony praw właścicieli lokali, 
własności lokali jako elementu składowego 
wspólnoty oraz prawidłowości wykonywania praw i 
obowiązków członków wspólnoty dla osiągnięcia 
zamierzonego celu.  
Podczas kolejnych wystąpień: 
Jakub Spurek – prodziekan Wydziału Prawa EWSPA 
w Londynie  
Wygłosił referat nt. "Zaskarżania uchwał wspólnoty 
mieszkaniowej", w którym poruszona została 



problematyka środków ochrony prawnej, które 
mogą być podjęte przez każdego z właścicieli. 
Beata Habryka- Kalamala  - absolwentka EWSPA 
przybliżyła problematykę odpowiedzialności 
prawnej zarządu wspólnoty mieszkaniowej (referat: 
Odpowiedzialność prawna Zarządu Wspólnoty 
Mieszkaniowej). 
W referacie Anety Miechowicz – absolwentka 
EWSPA 
został ujęty aspekt Wspólnoty Mieszkaniowej jako 
strony w postępowaniu administracyjnym   

Problematyka terroryzmu i jego 
zwalczania 

K 5 listopad 2016 Bruksela Zamiejscowy 
Wydział 
Administracji 
EWSPA 
Bruksela 

międzywydziało
wa 

EWSPA W dniu 5 listopada 2016 roku w Brukseli odbyła się 
konferencja nt. „Problematyki terroryzmu i jego 
zwalczania”. 
   
Program konferencji: 
 
10:00 -10:15 Rozpoczęcie, przywitanie gości - 
adwokat dr Dariusz Czajka, prof. nadzw.  Rektor 
EWSPA 
 
10:15 - 10:50 ''Formy terroryzmu i jego zwalczanie'' - 
prelekcja prof. dr hab. Jerzy Wiatr Rektor honorowy 
EWSPA 
 
10:50 -11:30 ''Prawa człowieka w kontekście 
bezpieczeństwa'' - prelekcja prof. Roman 
Wieruszewski, kierownik Katedry Prawa 
Konstytucyjnego i Międzynarodowej Ochrony Praw 
Człowieka w EWSPA 
 
11:30-11:45 panel dyskusyjny 
  
11:45 - 12:05 ''Unijna strategia walki z terroryzmem'' 
- prelekcja asystent europosła Janusza Zemke, 
 doktorant, mgr Marek Tomczyk 
 
12:05 - 12:25 ''Wielokulturowość a bezpieczeństwo 
narodowe Belgii'' - prelekcja doktorant KUL mgr  
 
Adam Snarski  
 



12:25 - 12:45 Panel dyskusyjny oraz zakończenie 
konferencji  
 
 
 
  

Świat wobec współczesnych 
wyzwań 

K 16 marzec 2017 Warszawa INP PAN ogólnopolska Koło Naukowe Prawa 
Międzynarodowego 

Dnia 16 marca 2017 roku  Instytucie Nauk Prawnych 
Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica, ul. Nowy 
Świat 72 w sali 273 odbyła się konferencja pt. „Świat 
współczesnych wyzwań” zorganizowana przez Koło 
Naukowe Prawa Międzynarodowego Europejskiej 
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.  
Referaty poruszały  tematykę polityczno-prawnych 
wyzwań, z którymi musi zmierzyć się świat m.in. 
walka z ISIS, zamach stanu w Turcji, nowy prezydent 
USA oraz zmiany zachodzące w Unii Europejskiej w 
XXI wieku. 
Prelegentami byli studenci oraz absolwenci  
EWSPA, a także doktoranci Akademii Sztuki  
Wojennej i Uniwersytetu Humanistyczno-
Społecznego w Warszawie. 
Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Jerzy 
Wiatr, a dyskusje moderował  dr Michał Kowalski, 
pracownik naukowo dydaktyczny EWSPA. 
Skład komitetu organizacyjnego: Przeor Marta, 
Staśkiewicz Urszula, Stupak Przemysław, Wioleta 
Czajka, Zasępa Sylwii  

Problematyka kredytów 
mieszkaniowych udzielonych 
w walutach obcych, w 
szczególności sytuacja prawna 
konsumentów- 
kredytobiorców 

K 17 maja 2017 Warszawa INP PAN międzywydziało
wa 

Koło Naukowe Prawa 
Prywatnego, Katedra 
Prawa Prywatnego 

W dniu 17 maja 2017 roku w Instytucie Nauk 
Prawnych Państwowej Akademii Nauk, Pałac 
Staszica w Sali nr 203 odbyła się konferencja nt. 
„Problematyki kredytów mieszkaniowych 
udzielonych w walutach obcych, w szczególności 
sytuacji prawnej konsumentów- kredytobiorców”  
 
Program konferencji:    
                                                                                                                                                                                                                                                                                
- REFERAT WPROWADZAJĄCY - dr Małgorzata 
Urban-Theocharakis – wykładowca Europejska 
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie                                                                              
- ISTOTA I CHARAKTER PRAWNY UMOWY KREDYTU 
- Jakub Spurek – Prodziekan Zamiejscowego 
Wydziału Prawa w Londynie, Europejska Wyższa 



Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- UBEZPIECZENIE KREDYTU- ZYSK CZY DODATKOWY 
KOSZT DLA KLIENTA? Janusz Fajfer – Niezależny 
rzeczoznawca, absolwent Wydziału Prawa w 
Warszawie, EWSPA                         
 - WPŁYW REKOMENDACJI KNF NA SYTUACJĘ 
PRAWNĄ KREDYTOBIORCY- KONSUMENTA Beata 
Habryka-Kalamala – absolwentka Wydziału Prawa 
EWSPA w Warszawie, Kancelaria Adwokacka adw. 
Doroty Wypusz – Kuch w Katowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW RYNKU 
FINANSOWEGO W POLSCE przez UOKiK Sara Szajner 
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 
Warszawie 
-PROBLEMATYKA NIEWAŻNOŚCI UMÓW 
KREDYTOWYCH INDEKSOWANYCH DO WALUTY CHF 
dr Piotr Nazaruk – Europejska Wyższa Szkoła Prawa 
i Administracji w Warszawie, Polskie Kolegium 
Prawno-Gospodarcze                                                    

Konstytucja RP po 20 latach  K 10 czerwca 2017 Bruksela  Zamiejscowy 
Wydział 
Administracji 
EWSPA 
Bruksela 

międzywydziało
wa 

EWSPA  W dniu 10 czerwca 2017 roku w Brukseli z okazji 
dwudziestolecia uchwalenia Konstytucji RP została 
zorganizowana konferencja naukowa nt. 
”Konstytucja RP po dwudziestu latach”. 
Program konferencjI: 
Otwarcie: Rektor prof. dr Dariusz Czajka 
Referaty: Prof. dr Roman Wieruszewski, „Prawa 
człowieka w Konstytucji RP” 
Prof. dr hab. Jerzy Wiatr, „Droga do kompromisu 
konstytucyjnego 1997” 
Komunikaty studentów/absolwentów EWSPA: 
*Dariusz Lasek, absolwent EWSPA – ”Prawa i 
obowiązki obywatelskie w Konstytucji PRL i III RP – 
porównanie”. 

Regions between Global and 
Local 

K 8-9 stycznia 2018 Bruksela Zamiejscowy 
Wydział 
Administracji 
EWSPA 
Bruksela 

międzynarodow
a 

EWSPA oraz Komitet 
Badawczy 47 Global 
Local Relations 
Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Nauk 
Politycznych (IPSA) 

W dniach 8-9 stycznia 2018 roku w Brukseli odbyła 
się Międzynarodowa Konferencja na temat „Regions 
between Global and Local”.  
Organizatorami konferencji była: Europejska 
Wyższa  Szkoła Prawa i Administracji oraz  Komitet 
Badawczy 47 (Global-Local Relations) 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk 
Politycznych (IPSA).  



Konferencja odbywała się w brukselskiej siedzibie 
EWSPA. Pracami konferencji kierowali:  

1. dr Krzysztof Ostrowski, prorektor 
Akademii Humanistycznej im. A. 
Gieysztora w Pułtusku, w obecnej 
kadencji przewodniczący Komitetu 
Badawczego 47 oraz  

2. profesor Jerzy Wiatr, rektor honorowy 
EWSPA, były przewodniczący tego 
komitetu (w latach 2009-2016).  

 
Na konferencji przedstawiono 9 referatów: 

1.  z Argentyny dr Erica Gorbak,  

2. z Austrii (profesor Karin Liebhart, 

3. z Kamerunu -dr Robert Fanken,  

4. z Polski: 

4.1 dr Michał Kowalski  -EWSPA,  

4.2 dr Krzysztof Ostrowski - Akademia 
Humanistyczna w Pułtusku,  

4.3 profesor Jerzy Wiatr - EWSPA, 

5. z Rosji  - profesor Nadieżda Ponomarenko 
oraz profesor Natalia Wielikaja 

6. z Ukrainy dr Wiktor Putrenko 
 
 W konferencji wzięli tez udział i wygłosili referaty: 
przedstawiciel Komitetu Regionów Unii Europejskiej 
(wicedyrektor komitetu dr Wolfgang Petzold) oraz 
pracownicy przedstawicielstwa województwa 
mazowieckiego w Brukseli. 

Ustawodawstwo cywilne, 
karne i administracyjne wobec 
regulacji Konstytucji RP 

K 2 marca 2018 Warszawa Centrum 
Konferencyjn
e Kopernika 

ogólnopolska EWSPA W dniu 2 marca 2018 roku z okazji Jubileuszu 20-
lecia Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i 
Administracji w  Warszawie odbyła się konferencja 
pt. „Ustawodawstwo cywilne, karne i 
administracyjne wobec regulacji Konstytucji RP” 
 
PROGRAM KONFERENCJI: 
10:30-11:30 PANEL CYWILNY 



 
 
10:30-11:30  Prawo i postępowanie cywilne – szanse 
i zagrożenia w aspekcie norm konstytucyjnych 
Moderator: dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor, 
Dziekan Wydziału Prawa EWSPA 
Prelegenci: 
dr Dariusz Czajka, JM Rektor EWSPA 
dr Joanna Mucha-Kujawa, pracownik dydaktyczny 
EWSPA 
dr Małgorzata Urban - Theocharakis, pracownik 
dydaktyczny EWSPA 
mgr Jakub Spurek, Prodziekan Wydziału Prawa 
EWSPA 
mgr Beata Habryka-Kalamala, absolwentka EWSPA 
Dyskusja 
12:00-13:30 PANEL KARNY 
12:00-12:45 MODUŁ I Nowelizacje postępowania 
karnego i perspektywa zmiany Konstytucji – po 20 
latach obowiązywania  
Moderator: dr Andrzej Ważny, adiunkt w EWSPiA 
Prelegenci: 
sędzia dr Sebastian Ładoś, Prezes Sądu Rejonowego 
dla Warszawy-Woli 
sędzia Dorota Radlińska, sędzia Sądu Okręgowego w 
Warszawie 
prokurator Prokuratury Okręgowej w st. spocz. 
Jarosław Polanowski 
12:45-13:30 MODUŁ II Realizacja gwarancji 
karnomaterialnych i karnoprocesowych zawartych 
w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w 
Konstytucji RP i polskim prawie karnym 
Moderator: prokurator Prokuratury Krajowej w st. 
spocz. Andrzej Kryże 
Prelegenci: 
sędzia Piotr Niedzielak, Prezes Sądu Apelacyjnego w 
Białymstoku 
mgr Małgorzata Tyszko-Gasik, absolwentka EWSPiA 
mgr Małgorzata Boczkowska, absolwentka EWSPiA 
Dyskusja 
14:00-15:00 PANEL ADMINISTRACYJNY 



14:00-14:45  Zmiany postępowania 
administracyjnego i sądowo-administracyjnego a 
normy konstytucyjne i międzynarodowe 
Moderator prof. dr hab. Roman Wieruszewski, 
Polska Akademia Nauk, EWSPA  
Prelegenci: 
dr Tomasz Bojar-Fijałkowski, pracownik dydaktyczny 
w EWSPiA 
dr Michał Kowalski, adiunkt w EWSPA 
dr Sebastian Gajewski, pracownik dydaktyczny w 
EWSPiA 
Dyskusja 
15:00    Podsumowanie i zamknięcie konferencji 
Prodziekan Wydziału Prawa  dr Artur Kotowski  
 
Tematem przewodnim spotkania była aktualna 
obecnie w dyskursie prawniczym problematyka 
ustawodawstwa karnego, cywilnego i 
administracyjnego wobec Konstytucji RP. Program 
konferencji był bardzo napięty, gdyż obejmował 
cztery bloki tematycznych wystąpień o wybranych 
zagadnieniach – przede wszystkim – praktyki 
stosowania prawa, ale także, w niektórych 
wystąpieniach, poruszono zagadnienia 
konstytucyjnych uwarunkowań tworzenia prawa. 
Ogólna refleksja z przeprowadzonych po każdym 
panelu dyskusji sprowadza się do przypomnienia 
znanej tezy A.Kaufmanna, że „bez wykładni nie ma 
prawa”. Polski dyskurs prawniczy wszelkiego 
rodzaju – nauki prawa (w tym dogmatyk), ale też 
tzw. praktyki prawniczej, ujawnia – wbrew 
przekonaniom – nie tylko aksjologiczne, ale też 
praktyczne dyskusje nad praktyczną realizacją 
zasady hierarchiczności systemu prawa. Z pewnością 
rozmowa w znamienitym gronie uznanych 
Prelegentów pozwoliła zidentyfikować określone 
problemy interpretacyjne i zaproponować ich 
rozwiązanie na etapach tworzenia, bądź jedynie 
stosowania prawa. 

„Społeczeństwo- szanse i 
zagrożenia”  

K 15 marca 2018 Warszaw
a 

INP PAN ogólnopolska Koło Prawa 
Międzynarodowego 
EWSPA 

W dniu 15 marca 2018 roku w Instytucie Nauk 
Prawnych Państwowej Akademii Nauk, Pałac 
Staszica w Sali nr 203 została zorganizowana 



konferencja  pt.: „Społeczeństwo - szanse i 
zagrożenia”.  
 
Myślą przewodnią spotkania było tempo zmian we 
współczesnym świecie. Rozwój nauki i technologii  
wywołał w ludziach poczucie wolności i 
nieograniczonych możliwości. Internet, samoloty 
pasażerskie, leki i suplementy, nowoczesna broń... 
te wynalazki miały ułatwić życie, ale wraz z nowymi 
odkryciami pojawiły się też nowe zagrożenia- 
popularyzacja szkodliwych używek, 
cyberszpiegostwo, terroryzm, niedostatki energii.  
Przemiany następują także na arenie 
międzynarodowej: spadek znaczenia ONZ, 
podważanie wiarygodności porozumień 
rozbrojeniowych, powstawanie nowych form 
ekstremizmu o podłożu politycznym i religijnym, 
reorientacja polityki zagranicznej światowych 
mocarstw. Zwroty i modyfikacje widoczne są także 
w Polsce- liczne, kontrowersyjne nowelizacje ustaw 
(m.in. ustawy o Policji, ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym) oraz próby 
reformy przepisów dotyczących aborcji oraz 
szkolnictwa wyższego. Dokonujące się 
przeobrażenia dotykają społeczeństw na całym 
świecie. Pojawiają się nowe szanse, ale i nowe 
zagrożenia, o których dyskutowano podczas IV 
Ogólnopolskiej Konferencji Koła Naukowego Prawa 
Międzynarodowego EWSPA. Rozmowy były 
niezwykle burzliwe, ale zarazem owocne, ponieważ 
prelegentami byli przedstawiciele różnych uczelni, 
co umożliwiało spojrzenie na przedmiotową 
problematykę z wielu punktów widzenia:  
1. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji - 
m.in. Rosiak Agnieszka „Dostęp do broni jako  
środka ochrony osobistej";  
2. Akademia Sztuki Wojennej- m.in. mgr Przeor 
Marta „Nielegalne migracje w świadomości 
społecznej - analiza wyników badań własnych”. 
3. Szkoła Główna Służby Pożarniczej – mgr Kolmann 
Piotr „PSP w systemie ochrony ludności”. 



4. Wojskowa Akademia Techniczna- Kominek Łukasz 
„Terroryzm i przestępstwo terrorystyczne  
w regulacjach prawnych RP”.  
5. Uniwersytet Śląski w Katowicach- mgr Fortońska 
Agnieszka „Zagrożenia wynikające z transportu 
lotniczego”. 
6. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie- 
Oporski Piotr „Odżywki i środki anaboliczne w życiu 
młodzieży. 

Ład międzynarodowy i 
bezpieczeństwo narodowe - 
perspektywa stulecia 

K 8-9 wrzesie
ń  

2018 Bruksela Zamiejscowy 
Wydział 
Administracj
i EWSPA 
Bruksela 

ogólnopolska Koło Prawa 
Międzynarodowego 
EWSPA 

W dniach 8-9 września 2018 roku w Brukseli odbyła 
się konferencja nt. „Ład międzynarodowy i 
bezpieczeństwo narodowe - perspektywa stulecia”. 
Zakres tematyczny Konferencji dotyczył zarówno 
charakterystycznych wydarzeń np.  zmian w prawie 
zarówno w Polsce, jak i na arenie 
międzynarodowej, rozwoju cywilizacyjnego oraz 
zmian w społeczeństwie europejskim jakie zaszły na 
przełomie XX i XXI wieku.  
W programie:   
Sobota, 08.09.2018 r. 
12:00 Otwarcie konferencji- referat wprowadzający 
wygłosi Profesor Jerzy Wiatr. 
12:30 Rozpoczęcie panelu pierwszego- referat 
wygłosi dr Michał Kowalski. 
PANEL PIERWSZY– Ład międzynarodowy (godz. 
13.00-14.00) 
 
PANEL DRUGI– Bezpieczeństwo wewnętrzne (godz. 
14.30-16.30) 
Niedziela, 09.09.2018 r. 
12:00 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji 
PANEL TRZECI– Polska w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego (godz.12.00-14.30)  

Atypowe konstrukcje prawne 
w spółkach kapitałowych 

K 15 wrzesie
ń  

2018 Warszaw
a 

Wydział 
Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydział
owa 

Koło Prawa 
Gospodarczego i 
Handlowego 
EWSPA 

W dniu 15 września 2018 roku w Warszawie odbyła 
się konferencja nt. „Atypowe konstrukcje prawne w 
spółkach kapitałowych”. 
 Program konferencji: 
I. Otwarcie Konferencji o godz. 12:00 
• Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie – dr 
Artur Kotowski 
• Prezes Koła Naukowego Prawa Handlowego i 
Gospodarczego – Katarzyna Kiszka, studentka 



EWSPA 
II. Wprowadzenie do tematyki Konferencji: 
Kierownik Zakładu Prawa Handlowego oraz 
Opiekun Koła Naukowego Prawa Handlowego i 
Gospodarczego EWSPA – dr Piotr Nazaruk 
III. Referaty 
1. „Granice autonomii woli stron w kształtowaniu 
atypowych stosunków  
prawnych w spółkach kapitałowych” – dr Piotr 
Nazaruk, adiunkt EWSPA,  
radca prawny 
2. “Odpowiedzialność członka zarządu spółki 
handlowej oraz możliwości  
ograniczania lub unikania odpowiedzialności” – mgr 
Jan Hambura, wykładowca EWSPA 
3. „Spółka akcyjna prowadząca działalność 
bankową” – dr Małgorzata Urban-Theocharakis, 
adiunkt EWSPA 
IV. Dyskusja  

Quo Vadis Europo? - prof. dr 
hab. Jerzy Wiatr 

SN 4 kwietni
a  

2019 Warszaw
a 

Pałac 
Lubomirskic
h 

Ogólnopolska EWSPA, Zrzeszenie 
Prawników 
Polskich, Oddział w 
Warszawie 

W dniu 4 kwietnia 2019 roku odbyło się jedno z 
cyklicznych spotkań organizowanych przez EWSPA 
przy współudziale Zrzeszenia Prawników Polskich 
O/W-wa w ramach Law Center Club, którego 
ideąjest integracja środowiska prawniczego: 
Teoretyków prawa reprezentujących kadrę 
naukowo-dydaktyczną EWSPA z Praktykami prawa: 
sędziami, prokuratorami, radcami prawnymi, etc. 
Spotkania te mają stworzyć platformę do dyskursu 
prawnego i prawniczego oraz impuls do wymiany 
doświadczeń i opinii, szczególnie odnośnie 
aktualnych nowelizacji aktów  prawnych. Wreszcie 
intencją organizacji spotkań naukowych w ramach 
LCC jest zaaranżowanie możliwości pozyskania 
nowych znajomości i kontaktów zawodowych. 

W spotkaniach licznie uczestniczą studenci oraz 
absolwenci EWSPA. Law Center Club jest inicjatywą 
na wzór działających tego rodzaju podmiotów w 
uczelniach zachodnich; to wspólne seminaria o 
tematyce prawnej, ale i miejsce promocji studentów 
oraz absolwentów Uczelni 



cyklicznych spotkań elity prawniczej, w trakcie 
którego prawnicy polskiej palestry dyskutują nad 
zmianami w polskim prawie. 
 
Program spotkania: 
 
godz. 18.00 PRZYWITANIE GOŚCI 
adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA. Rektor 
EWSPA 
godz. 18.10 QVO VADIS EUROPO? prof. dr hab. 
Jerzy Wiatr 
godz. 19.00  Dyskusja  

Perspektywy zbliżenia Ukrainy 
do Unii Europejskiej  

K 26 kwietni
a  

2019 Warszaw
a 

Centrum 
Konferencyj
ne 
Kopernika 

międzynarodo
wa 

EWSPA, Fundacja 
Amicus Europae 

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w Centrum 
Konferencyjnym Kopernika w Warszawie odbyła się 
konferencja pt. „Perspektywy zbliżenia Ukrainy do 
Unii Europejskiej”.  
Celem konferencji, poza oczywistym aspektem 
naukowym było pogłębienie refleksji nad tym, jak 
przezwyciężać trudności  
w procesie zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej,  
w tym także – jak wzmacniać pozytywne przemiany 
zachodzące w stosunkach polsko-ukraińskich.  
Program konferencji:    
10.00- 10.30 Otwarcie konferencji i wystąpienia 
powitalne - Prezydent Aleksander Kwaśniewski 
10.30-11.15 Wystąpienie eksperckie z panelem 
dyskusyjnym  - Jacek Piechota- Prezes Polsko-
Ukraińskiej Izby Gospodarczej   Ekonomiczne 
aspekty relacji między Ukrainą i Unią Europejską 
11.15-12.00- Wystąpienie eksperckie z panelem 
dyskusyjnym - dr Mohammad Zahoor, biznesmen 
ukraiński, Ukraina- spojrzenie po wyborach 
prezydenckich. Praktyczne aspekty prowadzenia 
biznesu na Ukrainie  
12.00-12.45 - Wystąpienie eksperckie z panelem 
dyskusyjnym - dr Ireneusz Bil, Dyrektor Fundacji 
Amicus Europae, Aktualne relacje polsko-ukraińskie 
13.00-13.45 - Wystąpienie podsumowujące  
z panelem dyskusyjnym- prof. dr hab. Władysław 
Czapliński, wieloletni Dyrektor Instytutu Nauk 
Prawnych PAN, Podstawy prawnych stosunków UE-
Ukraina: wczoraj, dziś i jutro  



13.45- 14.30 Wystąpienie podsumowujące z 
panelem dyskusyjnym - prof. dr hab. Jerzy Wiatr, 
Rektor honorowy EWSPA, Polityczne aspekty 
stosunków między Ukrainą i Unia Europejską                                                                                                                                                                                       

Główne kierunki zmian w 
procedurze karnej  - 
prowadzący: prof. dr hab. 
Piotr Kruszyński  

SN 9 maja 2019 Warszawa Pałac 
Lubomirskich 

ogólnopolska EWSPA, Zrzeszenie 
Prawników Polskich, 
Oddział w Warszawie 

W dniu 9 maja 2019 roku odbyło się jedno z 
cyklicznych spotkań organizowanych przez EWSPA 
przy współudziale Zrzeszenia Prawników Polskich 
O/W-wa w ramach Law Center Club, którego ideą 
jest integracja środowiska prawniczego: Teoretyków 
prawa reprezentujących kadrę naukowo-
dydaktyczną EWSPA z Praktykami prawa: sędziami, 
prokuratorami, radcami prawnymi, etc. Spotkania te 
mają stworzyć platformę do dyskursu prawnego i 
prawniczego oraz impuls do wymiany doświadczeń i 
opinii, szczególnie odnośnie aktualnych nowelizacji 
aktów  prawnych. Wreszcie intencją organizacji 
spotkań naukowych w ramach LCC jest 
zaaranżowanie możliwości pozyskania nowych 
znajomości i kontaktów zawodowych. 
W spotkaniach licznie uczestniczą studenci oraz 
absolwenci EWSPA. Law Center Club jest inicjatywą 
na wzór działających tego rodzaju podmiotów w 
uczelniach zachodnich; to wspólne seminaria o 
tematyce prawnej, ale i miejsce promocji studentów 
oraz absolwentów Uczelni 
cyklicznych spotkań elity prawniczej, w trakcie 
którego prawnicy polskiej palestry dyskutują nad 
zmianami w polskim prawie. 
 
Program spotkania: 
 
godz. 18.00 PRZYWITANIE GOŚCI 
adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA. Rektor 
EWSPA 
godz. 18.10  „Główne kierunki zmian w procedurze 
karnej” – prelekcja prof. dr hab. Piotra 
Kruszyńskiego 
godz. 19.00  Dyskusja  
 
 
Najważniejsze kierunki zmian w procedurze karnej 
nadaje nowelizacja Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  



o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 
oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 
5 października 2019 r. Niektóre artykuły tej ustawy 
(m.in. art. 1 pkt 14 i 15 oraz art. 1 pkt 68) są 
obowiązujące kolejno od 5 grudnia oraz od  
5 września 2019 roku. Jej głównym założeniem jest 
usprawnienie dotychczasowej procedury karnej,  
w tym przyspieszenie procedowania spraw karnych, 
dostosowanie regulacji procesowych do 
współczesnych wyzwań technologicznych, a także 
wyeliminowanie błędów legislacyjnych w ustawie. 
Nowelizacja – najważniejsze zmiany Zmiany 
legislacyjne 2019 dotyczą przepisów Kodeksu 
postępowania karnego, a także przepisów Kodeksu 
karnego wykonawczego, Kodeksu karnego 
skarbowego, Kodeksu postępowania w sprawach o 
wykroczenie oraz ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Sporządzanie uzasadnień wyroków. Zgodnie art. 99a 
KPK, uzasadnienia wyroków sądu sporządzane będą 
na urzędowych formularzach według wzoru 
ustalonego w rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 r. w 
sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków 
oraz sposobu ich wypełnienia (Dz. U. poz. 2349). Jest 
to swoiste novum w polskiej procedurze karnej, 
które znajduje swoje zastosowanie zarówno w 
przypadku uzasadnień wyroków wydawanych przez 
sądy pierwszej instancji (również wyroków 
nakazowych oraz łącznych), jak i wyroków sądów 
odwoławczych oraz wyroków w sprawach o 
wznowienie postępowania. Nowelizacja KPK 2019 
przewiduje, że jednolite formularze będą w stanie 
ułatwić uprawnionym podmiotom sporządzanie 
środków zaskarżenia, natomiast organom 
procesowym kontrolę zaskarżanych postanowień. 
Modyfikacje w zakresie reguł ne peius 
Po wprowadzeniu nowelizacji KPK  art. 454 § 1tejże 
ustawy otrzymał brzmienie: Sąd odwoławczy nie 
może skazać oskarżonego, który został 
uniewinniony w pierwszej instancji lub co do 
którego w pierwszej instancji umorzono 



postępowanie. Z zapisu usunięte zostało 
sformułowanie lub warunkowo umorzono 
postępowanie. Oznacza to, że jeżeli w sądzie I 
instancji orzeczono wobec sprawcy warunkowe 
umorzenie postępowania (stwierdzono winę, ale nie 
skazano sprawcy oraz nie zastosowano kar oraz 
środków karnych), a oskarżyciel wniesie apelację, 
wówczas sąd odwoławczy może zmienić wyrok I 
instancji skazując sprawcę i wymierzając mu karę. 
Przed nowelizacją KPK, w odniesieniu do 
omawianego przykładu, strona wnosząca apelację 
mogła wnosić wyłącznie o uchylenie wyroku oraz 
przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. W 
wyniku przeprowadzonej nowelizacji uchylony 
został również § 3 art.454 KPK, zgodnie z którym sąd 
odwoławczy nie mógł zaostrzać kary pozbawienia 
wolności poprzez wymierzenie kary dożywotniego 
pozbawienia wolności. Nowelizacja  daje sądom 
odwoławczym możliwość zaostrzania kar w ten 
sposób. 
Zmiany przepisów dotyczących przesłuchiwania 
pokrzywdzonych 
Istotną zmianą wprowadzoną w myśl realizacji 
postanowień nowelizacji KPK w postępowaniu 
przygotowawczym jest brak konieczności 
przesłuchiwania każdego z pokrzywdzonych w 
charakterze świadka. W nowym art. 315a KPK 
czytamy, że od takiego przesłuchania można 
odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest niezbędna dla 
dokonania ustaleń faktycznych. Nie oznacza to 
jednak, że strona zostaje pozbawiona swoich 
uprawnień, ponieważ w przypadku, gdy 
pokrzywdzony zażąda przesłuchania, to w myśl 
przepisu powinien zostać przesłuchany w takim 
charakterze, o ile nie doprowadzi to do 
przewlekłości postępowania. Nowe zasady 
ogłaszania wyroków sądowych i ujawniania 
elementów materiału dowodowego 5 września 2019 
do art. 418 KPK dodano § 1b, według którego 
przewodniczący może poprzestać na zwięzłym 
przedstawieniu rozstrzygnięcia Sądu oraz 
zastosowaniu przepisów ustawy karnej jeżeli 



ogłoszenie wyroku będzie się wiązać z zarządzeniem 
przerwy lub odroczeniem rozprawy. Zmiany dotyczą 
również art. 405 KPK, w którym dodano § 2. Dotyczy 
on zwolnienia sądu z obowiązku długotrwałego 
wyliczania i odczytywania podczas rozprawy 
dokumentów zaliczonych w poczet materiału 
dowodowego, uznając je za ujawnione bez 
odczytywania. 
Zmiany w podstawach oddalenia wniosków 
dowodowych 
Zmiany w KPK 2019 dotyczą przede wszystkim 
zakresu oddalania wniosków dowodowych 
zgłoszonych po terminie. W art. 170 KPK dodano pkt 
6 § 1, który stanowi, że wniosek dowodowy został 
złożony po zakreślonym przez organ procesowy 
terminie, o którym strona składająca taki wniosek 
została poinformowana. W tym samym art. 170 KPK 
dodano również § 1a, który ogranicza możliwość 
oddalenia wniosku (w oparciu o art. 170 § 1 pkt 5 lub 
6 KPK) w przypadku, gdy okoliczność, która ma 
zostać udowodniona, ma decydujące znaczenie w 
ustaleniu m.in. popełnienia czynu zabronionego, 
jego popełnienia w warunkach recydywy  
lub ustaleniu przesłanek do orzeczenia pobytu  
w zakładzie psychiatrycznym. Niestawiennictwo 
oskarżyciela posiłkowego i jego pełnomocnika 
Przed nowelizacją KPK 2019 do umorzenia 
postępowania w wyniku niestawiennictwa 
pokrzywdzonego oraz jego pełnomocnika 
dochodziło wyłącznie w sprawach z oskarżenia 
prywatnego. Po wprowadzonych zmianach i 
dodaniu art. 57 § 1a KPK umorzenie postępowania 
dotyczy również spraw wnoszonych z oskarżenia 
publicznego, w których prokurator nie bierze 
udziału. Nowelizacja przewiduje, że w przypadku 
braku stawiennictwa oskarżyciela posiłkowego oraz 
jego pełnomocnika na rozprawie głównej jest 
równoznaczny z odstąpieniem od oskarżenia. 
W założeniu ustawodawcy przedmiotowa 
nowelizacja ma przyspieszyć i usprawnić procedurę, 
jednak z perspektywy obrońcy wprowadza 



niekorzystne, a niekiedy nawet niekonstytucyjne 
zmiany. 

Kodeks cywilny jako źródło 
prawa handlowego 

K 18 maja 2019 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Zakład Prawa 
Handlowego EWSPA 
oraz Koło Naukowe 
Prawa Gospodarczego 
i Handlowego EWSPA 

W dniu 18 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się 
konferencja pt. „Kodeks cywilny jako źródło prawa 
handlowego” 
 
Program konferencji: 
 I. Otwarcie Konferencji  
– godz. 10:00   
1. Przedstawiciel Władz EWSPA w Warszawie 
2. Kierownik Zakładu Prawa Handlowego – dr Piotr 
Nazaruk   
II. Panel 1. Instytucje prawa handlowego 
w kodeksie cywilnym – godz. 10:15, Moderator: dr 
hab. Barbara Bajor, prof. EWSPA, 
Prelegenci: 
1. dr Piotr Nazaruk, adiunkt EWSPA – Realizacja 
zasady jedności prawa cywilnego w regulacjach 
prawa handlowego.  
2. dr hab. Barbara Bajor, prof. EWSPA  – Charakter 
prawny czynności bankowych na tle kodeksu 
cywilnego.  
3. dr Magdalena Dziedzic, adiunkt 
EWSPA – Informacja konsumencka w umowie 
sprzedaży – uwagi na tle 546i 546 (1) k.c.  
III. Przerwa – godz. 11:45 
IV. Panel 2. Stosowanie kodeksu cywilnego 
w związku z innymi ustawami – godz. 
12:00 Moderator: dr Piotr Nazaruk  
Prelegenci: 
1. Julita Stefan –studentka EWSPA, Bezskuteczność 
klauzul w umowach kredytowych 
indeksowanych i denominowanych do waluty CHF 
na podstawie art. 385 [1] k.c.  



2. Gabriela Karcz – studentka, Kodeks cywilny jako 
podstawa odpowiedzialności zarządów spółek 
kapitałowych. 
 3. mgr Ivan Smanio – Dopuszczalność zastosowania 
przepisów kodeksu cywilnego jako podstawy do 
stwierdzenia nieważności uchwał 
zgromadzeń spółek kapitałowych.  
13.30 -Zakończenie Konferencji  

Strategie restrukturyzacji 
naprawczej w zadłużonym 
przedsiębiorstwie – 
prowadzący: dr Dariusz 
Czajka, prof. EWSPA 

SN 23 maja 2019 Warszawa Pałac 
Lubomirskich 

ogólnopolska EWSPA, Zrzeszenie 
Prawników Polskich, 
Oddział w Warszawie 

W dniu 23 maja 2019 roku odbyło się jedno z 
cyklicznych spotkań organizowanych przez EWSPA 
przy współudziale Zrzeszenia Prawników Polskich 
O/W-wa w ramach Law Center Club, którego ideą 
jest integracja środowiska prawniczego: Teoretyków 
prawa reprezentujących kadrę naukowo-
dydaktyczną EWSPA z Praktykami prawa: sędziami, 
prokuratorami, radcami prawnymi, etc. Spotkania te 
mają stworzyć platformę do dyskursu prawnego i 
prawniczego oraz impuls do wymiany doświadczeń i 
opinii, szczególnie odnośnie aktualnych nowelizacji 
aktów  prawnych. Wreszcie intencją organizacji 
spotkań naukowych w ramach LCC jest 
zaaranżowanie możliwości pozyskania nowych 
znajomości i kontaktów zawodowych. 
W spotkaniach licznie uczestniczą studenci oraz 
absolwenci EWSPA. Law Center Club jest inicjatywą 
na wzór działających tego rodzaju podmiotów w 
uczelniach zachodnich; to wspólne seminaria o 
tematyce prawnej, ale i miejsce promocji studentów 
oraz absolwentów Uczelni 
cyklicznych spotkań elity prawniczej, w trakcie 
którego prawnicy polskiej palestry dyskutują nad 
zmianami w polskim prawie. 
 
Program spotkania: 
 
godz. 18.00 PRZYWITANIE GOŚCI 
adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA. Rektor 
EWSPA 
godz. 18.10  „Strategie restrukturyzacji naprawczej 
w zadłużonym przedsiębiorstwie” - prelekcja adw. 
dr Dariusza Czajki- prof. nadzw. EWSPA. Rektora 
EWSPA 



godz. 19.00  Dyskusja  
 
Zagadnienie restrukturyzacji naprawczej  
w zadłużonym przedsiębiorstwie, z uwagi na 
niespokojne otoczenie ekonomiczne oraz masowość 
zjawiska upadłości w obliczu różnych kryzysów, 
stanowi jeden z podstawowych procesów, z którym 
mają do czynienia współcześni przedsiębiorcy, 
zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach. 
Prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja 
pozwala na przywrócenie podmiotom jej 
wymagającym równowagi w relacji z jej 
kontrahentami, dodatkowo prowadzi ona do 
poprawy bieżącej sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa, a w konsekwencji daje możliwość 
na efektywne funkcjonowanie takiego 
przedsiębiorcy w przyszłości. Celem wystąpienia 
bylo przedstawienie różnych strategii 
restrukturyzacji naprawczej w ramach zadłużonych 
przedsiębiorstw, gdyż wiedza i znajomość narzędzi 
pozwalających na przeprowadzenie firmy przez 
proces restrukturyzacji niejednokrotnie stanowi 
jedną z najistotniejszych barier z nią związanych. 

States of emergency - national 
and international conditions 

K 10-11 grudzień 2020 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzynarodow
a 

· Koło Naukowe 
Prawa 
Międzynarodowego 
Europejskiej Wyższej 
Szkoły Prawa i 
Administracji oraz 
Koło Naukowe 
Bezpieczeństwa 
Narodowego 
Wojskowej Akademii 
Technicznej we 
współpracy z 
Instytutem Nauk o 
Bezpieczeństwie 
Wyższej Szkoły 
Kryminologii i 
Penitencjarystyki w 
Warszawie 

W dniach 10-11 grudnia 2020 roku w Warszawie 
odbyła się międzynarodowa konferencja nt. „ States 
of emergency- national and international 
conditions”. 
W konferencji udział wzięli przedstawiciele polskich 
oraz zagranicznych ośrodków naukowych. Referaty 
wygłosili badacze z Norwegii, Szkocji, Anglii, USA, 
Polski oraz Federacji Rosyjskiej. Celem konferencji 
było przedstawienie modeli, standardów i skutków 
wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w ujęciu 
krajowym i międzynarodowym. Organizatorzy 
dołożyli wszelkich starań, aby w sposób 
wielowymiarowy przedstawić tematykę stanów 
nadzwyczajnych, akcentując przede wszystkim 
aspekty bezpieczeństwa personalnego i 
strukturalnego.  
 
Wykład wprowadzający pt. Prawa człowieka 
podczas stanów nadzwyczajnych wygłosił prof. dr 



hab. Roman Wieruszewski – kierownik Katedry 
Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowej Ochrony 
Praw Człowieka EWSPA. 
 
W następnej kolejności zostały wygłoszone referaty 
w ramach następujących paneli:  

1. Bezpieczeństwo państwa, prawa i wolności 
jednostki podczas stanów 
nadzwyczajnych,  

2. Stany nadzwyczajne – uwarunkowania 
międzynarodowe oraz 

3.  Aktualna problematyka stanów 
nadzwyczajnych.  

 
Uczestnicy konferencji wprowadzili zaproszonych 
gości m.in. w tematykę: Regulacji prawnych 
dotyczących stanów nadzwyczajnych w RP, Zagrożeń 
bezpieczeństwa determinujących wprowadzenie 
stanów nadzwyczajnych, Swobód obywatelskich 
podczas stanów nadzwyczajnych, 
Międzynarodowych uwarunkowań stanów 
nadzwyczajnych – od państwa rzymskiego  do 
czasów współczesnych, Stanów nadzwyczajnych w 
USA, Ameryce Południowej, Japonii, Izraelu, 
Wielkiej Brytanii, Praw człowieka w stanie 
wyjątkowym i wojennym, Ograniczeń swobody 
działalności gospodarczej podczas stanów 
nadzwyczajnych, Zadań służb, inspekcji i straży, w 
tym Służby Więziennej podczas stanów 
nadzwyczajnych.  
 
Podczas drugiego dnia konferencji młodzi naukowcy 
zaprezentowali wyniki swoich dociekań naukowych 
w zakresie standardów i rozwiązań przyjmowanych 
podczas stanów nadzwyczajnych oraz miała miejsce 
debata oksfordzka nt. Kompetencji organów władzy 
wykonawczej w zakresie inicjowania i 
wprowadzenia stanów nadzwyczajnych. Szeroki 
zakres tematyczny wystąpień spotkał się z 
ogromnym zainteresowaniem zaproszonych gości i 
zaowocował interesującą dyskusją poświęconą 



szczególnej instytucji prawa wewnętrznego, jaką są 
bez wątpienia stany nadzwyczajne.  
 
Komitet naukowy konferencji:  
1. płk dr Marcin Strzelec Rektor-Komendant Wyższej 
Szkoły Kryminalistyki i Penitencjarystyki (WSKiP), 
2. dr hab. Tomasz Kośmider - prof. WSKiP 
3. dr hab. Beata Maria Nowak – prof. WSKiP 
4. prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Wojskowa 
Akademia Techniczna  
5.prof. dr hab. Roman Wieruszewski, EWSPA 
6.prof. EWSPA dr hab. Waldemar Gontarski, EWSPA 
7. dr Wiesław Śmiałek, WAT  
8.dr Julia Wioletta Tocicka, WSKiP  
9. dr Urszula Staśkiewicz, absolwentka EWSPA 

"Mediacja jako forma dialogu 
w stosowaniu prawa. Szanse i 
bariery w polskim systemie 
prawnym" 

K 19 marzec 2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Koło Naukowe Prawa 
Prywatnego, Katedra 
Prawa Prywatnego 

W dniu 19 marca 2021 roku w Warszawie  odbyła się 
konferencja organizowana przez Koło Naukowe 
Prawa Prywatnego EWSPA  dotycząca zagadnienia 
mediacji. 
Prelegentem był Pan dr Grzegorz Frączek.  
Spotkanie  rozpoczęło się o godzinie 19:00 i było 
realizowane na platformie Zoom z jednoczesną 
transmisją w czasie rzeczywistym na portalu 
Facebook - strona Koła Naukowego, gdzie nagranie 
 jest cały czas dostępne 
 (https://fb.watch/4o8ZMsak9_/) 
 W momencie zakończenia spotkania o godz. 21.00 
liczba wyświetleń transmisji na FB wynosiła 95.  
W trakcie spotkania poruszane były następujące 
kwestie:  

1. uwarunkowania prawne mediacji,  

2. mediacja jako forma rozwiązywania 
sporów w sądach,  

3. przyszłość i formy mediacji w Polsce oraz 

4.  porównania do rozwiązań innych 
krajów.  

https://fb.watch/4o8ZMsak9_/


"RODOgadanki" SN 23 marzec 2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Koło Naukowe Prawa 
Prywatnego, Katedra 
Prawa Prywatnego 

W dniu 23 marca 2021 roku odbyło się spotkanie 
naukowe pt. „RODOgadanki” 
Poruszone zostały następujące kwestie:                                                                                            
1. Materialny zakres stosowania RODO;                                                                                                                                                                              
2. RODO – definicje, z naciskiem na szczególnie  
problematyczną definicję danych 
osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Zasady przetwarzania                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4. Przesłanki przetwarzania  
5. Skarga, pozew cywilny, odszkodowanie  
 
Prelegentami byli: Anna Pieńkowska oraz Paweł 
Żulewski na co dzień zajmujący się problematyką 
ochrony danych osobowych. Podczas spotkania w  
sposób prosty i zrozumiały zostały poruszone 
najważniejsze zagadnienia związane z ochroną 
danych osobowych i jej uwarunkowaniami 
prawnymi. 



Ogólnopolska Doktorancko-
Studenckiej Konferencji Naukowej 
online, pt. „Współczesny wymiar 
zarządzania kryzysowego w 
świecie zagrożeń informacyjnych” 

K 14 kwietnia 2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

ogólnopolska Organizatorem 
konferencji było Koło 
Naukowe 
Bezpieczeństwa 
Narodowego WAT  
oraz Instytut Nauk o 
Bezpieczeństwie 
Szkoły Wyższej 
Wymiaru 
Sprawiedliwości 
 
Przedstawiciele Koła 
Prawa 
Międzynarodowego 
EWSPA  wystąpili w 
charakterze 
prelegentów 

W dniu 14 kwietnia 2021 roku, przy użyciu W 
platformy MS Teams, w trybie zdalnym, odbyła się 
Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencji 
Naukowa, pt. „Współczesny wymiar zarządzania 
kryzysowego w świecie zagrożeń informacyjnych”.  
 
Konferencja ta została zorganizowana przez Koło 
Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT we 
współpracy z Zakładem Systemów Bezpieczeństwa 
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz 
Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej 
Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i Kołem 
Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej 
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. 
 
Celem konferencji było przedstawienie wyników 
najnowszych badań w obszarze zarządzania 
kryzysowego w ujęciu narodowym i 
międzynarodowym oraz stworzenie płaszczyzny 
umożliwiającej wymianę poglądów na temat 
szacowania ryzyka oraz diagnozowania zagrożeń 
zachodzących w środowisku zagrożeń hybrydalnych,  
uwzględniających przede wszystkim 
- wymiar zarządzania kryzysowego. 
- pozwalających zintensyfikować współpracę 
instytucjonalną w tym zakresie  z udziałem  
środowiska eksperckiego i młodych naukowców 
funkcjonujących w krajowych i zagranicznych 
ośrodkach badawczych.  
Ważnym aspektem było kompleksowe podejście do 
tematyki zarządzania kryzysowego oraz próba 
skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do 
omawianej problematyki in extenso. 
 
Po powitaniach zaproszonych gości, minutą ciszy 
została uczczona pamięć zmarłego niedawno Jego 
Magnificencji Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły 
Prawa i Administracji – Pana Profesora Dariusza 
Czajki – współorganizatora konferencji. 
 
 Podczas konferencji przedstawiono 20 wystąpień 
Prelegentów reprezentujących 17 ośrodków 



naukowych z całego kraju. Otwarcia konferencji 
dokonali:  

1. Prorektor ds. Nauki Szkoły Wyższej 
Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie – 
dr hab. Beata Maria Nowak, 

2. prof. SWWS, Prorektor ds. studenckich – 
dr hab. Monika Szyłkowska,  

3. prof. WAT, Prodziekan ds. naukowych 
Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i 
Zarządzania WAT prof. dr hab. Bogusław 
Jagusiak,  

4. Przewodnicząca Komitetu 
Organizacyjnego Konferencji – dr 
Katarzyna Śmiałek.  

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji został 
wygłoszony wykład wprowadzający. Został on 
przeprowadzony  
przez dr hab. inż. Gabriela Nowackiego,  
prof. WAT i nosił tytuł „NATO strategy 
comunications”. Po zakończeniu wykładu 
wprowadzającego odbyły się trzy panele: 
 
 Panel I, pt. „Crisis management in the 
perspective of cyber threats”,  
Panel II, pt. „Wybrane aspekty zarządzania 
kryzysowego w kontekście 
infrastrukturykrytycznej”,  
Panel III, pt. „Współczesne wyzwania 
zarządzania kryzysowego”. 

 
Mimo wysokiego poziomu wszystkich prac i 
wystąpień, Komitetowi Naukowemu Konferencji, po 
burzliwych obradach udało się wyróżnić następujące 
prace: I miejsce otrzymał Pan mgr Krzysztof 
Świątczak, doktorant Academii Rerum Socialium na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu za 
pracę, pt. „Cyberwojna a prawo konfliktów 
zbrojnych – konwencje genewskie i konwencje 
haskie w cyberprzestrzeni”,  ex aequo II miejsce 
otrzymał Pan mgr Wojciech Wasilewski, doktorant 
Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz 



wykładowca akademicki Mazowieckiej Uczelni 
Publicznej w Płocku za pracę, pt. „Koncepcja 
funkcjonowania nowego modelu systemu 
bezpieczeństwa na poziomie lokalnym”,  ex aequo II 
miejsce otrzymała Pani dr Ewa Jakubiak, adiunkt 
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży za pracę, pt. 
„Państwowa Straż Pożarna jako wiodąca służba w 
systemie zarządzania kryzysowego w Polsce”, 
III miejsce otrzymał Pan mgr Krzysztof Tomasz 
Najdzik, doktorant Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz 
pracownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w Warszawie za pracę, pt. 
„Zarządzanie kryzysowe na poziomie powiatu w 
dobie pandemii COVID-19 – synteza i ref. 
Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją 
wśród uczestników odnośnie różnorodnej 
problematyki poruszanej podczas obrad. Uczestnicy 
zgodnie podkreślali wysoki poziom organizacyjny i 
merytoryczny konferencji oraz zgłosili chęć udziału 
w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez 
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT. 
Podsumowując, udział w konferencji, w różnych 
momentach konferencji, wzięło około 193 osoby z 
całej Polski, reprezentujące 41 podmiotów. Podczas 
konferencji mieliśmy okazję gościć zarówno 
pracowników naukowych, doktorantów, studentów 
Wojskowej Akademii Technicznej, jak i gości z: 
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w 
Warszawie oraz Szkoły Wyższej Wymiaru 
Sprawiedliwości, jak również innych ośrodków, 
reprezentowanych przez prelegentów i innych 
uczestników konferencji.  



 "Cyfryzacja życia  gospodarczego  
a stan polskiego prawa – szanse, 
wyzwania” 

K 26 kwiecie
ń 

2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Katedra Prawa 
Gospodarczego i 
Finansów Publicznych 

W dniu 26 kwietnia 2021 roku w Warszawie odbyła 
się konferencja pt. „Cyfryzacja życia gospodarczego 
a stan polskiego prawa- szanse, wyzwania”. 
 Do udziału w tym wydarzeniu zostały zaproszone 
wszystkie osoby posiadające aktualny status 
studenta Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i 
Administracji.  Opiekunem naukowym konferencji 
została mianowana -  dr Małgorzata Urban – 
Theocharakis z Katedry Prawa Gospodarczego i 
Finansów Publicznych EWSPA.  Z nadesłanych przez 
studentów referatów pracownicy Katedry Prawa 
Gospodarczego i Finansów Publicznych wyłonili 
prace prezentujące najwyższy poziom merytoryczny, 
a ich autorzy zostali zaproszeni do zaprezentowania 
referatów na forum publicznym.   
 
Konferencja odbyła się formule „zdalnej”. Referat 
wprowadzający przedstawiła dr Małgorzata Urban – 
Theocharakis - opiekun merytoryczny konferencji, 
która  w swoim wystąpieniu nawiązała do głównych 
problemów prawnych jakie pojawiają się w związku 
z widoczną tendencją do przenoszenia wielu 
obszarów życia gospodarczego w tzw. „online”.   
 
W dalszej kolejności swoje referaty  wygłosili 
studenci EWSPA:  
 
Patrycja Matyśniak  - „Cyfryzacja życia 
gospodarczego a stan polskiego prawa – szanse, 
wyzwania, zagrożenia-zagadnienia ogólne”  oraz  
 
Sebastian Stelmach  „Apteki internetowe 
 w Polsce – szansa czy zagrożenie?”.   
 
Obydwa wystąpienia były wyczerpujące oraz 
poprawne pod względem merytorycznym. Podczas 
swoich prezentacji  Prelegenci nie tylko wskazywali 
na  istotne problemy prawne związane cyfryzacją 
życia gospodarczego w Polsce ale też poddawali pod 
rozwagę różne możliwości ich rozwiązania. Główny 
trzon konferencji stanowiła jednak spontaniczna i 
merytoryczna dyskusja jaka nawiązała się między 



Prelegentami a pozostałymi jej uczestnikami. 
Biorący udział w  Konferencji studenci, pomimo 
licznych rozbieżności w swoich poglądach,  pozostali 
jednak zgodni co do faktu, że  „cyfryzacja jako  
 ciągły proces konwergencji  rzeczywistego  
i wirtualnego świata staje się głównym motorem 
innowacji i zmian  w większości sektorów 
gospodarki”.    

"Pozwem go! Pozew krok po 
kroku" 

SN 6 maj 2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Koło Naukowe 
Katedra Prawa 
Prywatnego 

W dniu 6 maja 2021 roku w godzinach 18.00-21.00 
odbyło się spotkanie naukowe organizowane przez 
Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA w formie  
webinarium/warsztatów dotyczących pisania 
pozwu. 
 
 Spotkanie odbyło się na platformie Zoom  
z jednoczesną transmisją w czasie rzeczywistym  
na portalu Facebook na stronie Koła Naukowego, 
gdzie nagranie jest cały czas dostępne 
(https://fb.watch/5kCFUGx-g2/).  
 
W szczytowym momencie w spotkaniu uczestniczyły 
264 osoby.  Spotkanie zostało zrealizowane w 3 
blokach tematycznych. 
 
 Na początku  przedstawione zostały przepisy i 
wymogi jakie z nich wynikają co do pozwu jako 
pisma procesowego.  
Następnie poruszone wcześniej kwestie zostały 
omówione na przykładowym pozwie.  
W trzeciej części została otwarta dyskusja, w  trakcie 
której uczestnicy mogli zadawać pytania, zarówno za 
pośrednictwem platformy Zoom, jak i Facebook.  

"Mamy Cię - uprawnienia 
adwokata w przypadku 
zatrzymania" 

SN 27 maj 2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Koło Naukowe Prawa 
Karnego  
Katedra Prawa 
Karnego 

W dniu 27 maja 2021 roku Koło Naukowe Prawa 
Karnego EWSPA zorganizowało kolejne spotkanie 
naukowe online “ Mamy Cię! – uprawnienia 
adwokata w przypadku zatrzymania”. 
 



Prelegentem był mec. Marcin Puszyński, Adwokat, 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
W ramach spotkania omawiano praktyczne aspekty 
wynikające z uprawnień adwokata względem osoby 
zatrzymanej. Prelegent nie tylko szeroko omówił 
przepisy prawa w tym zakresie, ale poparł je licznymi  
przykładami, z jakimi spotkał się w trakcie swojej 
pracy zawodowej. 

"Turystyczny voucher 
`covidowy` - czyli gdzie są 
moje pieniądze i czy je jeszcze 
zobaczę" 

SN 30 czerwie
c 

2021 Warszaw
a 

Wydział 
Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydział
owa 

Koło Naukowe 
Prawa Prywatnego 

W dniu 30 czerwca 2021 roku Koło Naukowe Prawa 
Prywatnego EWSPA  zorganizowało spotkanie 
naukowe online  pt.; „Turystyczny voucher 
`covidowy` - czyli gdzie są moje pieniądze i czy je 
jeszcze zobaczę”. 
 
Prelegentem był Łukasz M. Mikosz, Prezes Koła 
Naukowego, a zarazem pełnomocnik Zarządu 
Turystycznej Organizacji Otwartej. Spotkanie 
poruszało tematykę voucherów/ bonów 
wakacyjnych. Na spotkaniu omawiano następujące 
zagadnienia: skąd się wzięły vouchery, jaki był cel ich 
wprowadzenia, jakie prawa i obowiązki wynikają z 
nich zarówno dla klientów, jak i organizatorów, jakie 
zmiany legislacyjne są aktualnie procedowane.   
Prowadzący poruszył również problem 
niewykorzystanych vaucherów.  

"Prawo na cztery łapy'' - 
obowiązki i odpowiedzialność 
właściciela psa" 

SN 2 lipiec 2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Koło Naukowe 
Katedra Prawa 
Prywatnego 

W dniu 2 lipca 2021 roku w Warszawie Koło 
Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA zorganizowało 
spotkanie naukowe na temat obowiązków i 
odpowiedzialności właścicieli psów. 
Na spotkaniu poruszono podstawowe kwestie 
dotykające właścicieli psów w tym m.in. jaka 
odpowiedzialność spoczywa na właścicielu, a także 
poruszono kilka aktualnych problemów np. czy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami psy muszą być 
prowadzone na smyczy. Prelegentem spotkania był 
Pan Paweł Żulewski, specjalista ochrony danych 
osobowych, a prywatnie miłośnik zwierząt. 

 
 
 
 



KONFERENCJE, SPOTKANIA NAUKOWE ORAZ WARSZTATY PLANOWANE W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 

Konferencja / Spotkanie 
Naukowe 

Typ Termin organizacji Miejsce Organizator  Program/informacje 

Nazwa   dzień miesiąc rok Miasto Instytucja Wydział Jednostka 
 

„Odbij piłeczkę” - odpowiedź na 
pozew krok po kroku 

SN 5 paździer
nik 

2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Koło Naukowe 
Katedra Prawa 
Prywatnego 

W dniu 5 października 2021 roku odbędzie się 
kolejne spotkanie naukowe pt. „Pozwem go! - 
pozew krok po kroku”, które ma  przybliżyć 
problematykę pism procesowych. Prelegentem 
będzie Łukasz M. Mikosz - Prezes Koła Naukowego 
Prawa Prywatnego EWSPA posiadający 
doświadczenie procesualne w sprawach cywilnych.  
Prelegent poruszy wszystkie kwestie związane  
z tematem wystąpienia. Szczegółowo omówi 
prawidłową formę odpowiedzi na pozew. 

„Ochrona danych osobowych w 
pracy zdalnej” 

SN 14 paździer
nik 

2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Koło Naukowe 
Katedra Prawa 
Prywatnego 

W dniu 14 października 2021 roku odbędzie się 
kolejne spotkanie naukowe organizowane przez 
Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA  
pt.  „Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej” 
będące kontynuacją rozpoczętego cyklu 
RODOgadanek, czyli spotkań dotyczących 
problematyki ochrony danych osobowych.  
Na spotkaniu poruszone zostaną problemy 
administratorów danych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych w warunkach 
pracy zdalnej w perspektywie ostatniego roku w 
dobie pandemii.  

 
W  trakcie spotkania omówione zostaną kwestie 
wymogów, monitoringu i rozliczalności, a także  
kwestie prywatności a BYOD, obiegu dokumentów, 
oświadczeń pracowników w związku z pracą zdalną 
itd. Spotkanie zakończy analiza projektu przepisów 
wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy oraz 
ocena, w jaki sposób  wpłynie to na ochronę danych 
osobowych. 

 



„Prawne aspekty kredytów 
powiązanych z walutą obcą” 

K 19 paździer
nika 

2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

ogólnopolska Katedra Prawa 
Prywatnego 

W dniu 19 października 2021 roku W Warszawie 
odbędzie się  konferencja „Prawne aspekty 
kredytów powiązanych z walutą obcą”– 19 
października 2021 r. POD PATRONATEM 
OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH I 
WYDAWNICTWA BECK. 
Program konferencji:                                                                                                                                                                                                                                                                       
9.15-9.45        Rejestracja uczestników 
9.45-10.00      Uroczyste otwarcie konferencji 
Moduł nr 1 (godz. 10.00-11.40) – moderator:  
dr hab. prof. EWSPA Tomasz Szanciło 
10.00-10.15    mgr Jakub Spurek (Europejska Wyższa 
Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie) – Kredyt 
indeksowany i kredyt denominowany a kredyt 
walutowy                                                                                                                                                                                                                                     
10.15-10.30    dr Magdalena Dziedzic (Europejska 
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie) 
– Obowiązki informacyjne instytucji finansowych 
10.30-10.45    dr Iwona Parchimowicz-Gontarska 
(Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji  
w Warszawie) – Dyrektywa 93/13/EWG – jakość 
transpozycji 
do polskiego prawa krajowego 
10.45-11.00    SSA Krzysztof Górski – Standard 
ochrony konsumenta w procesie cywilnym w 
świetle orzecznictwa TSUE na tle dyrektywy 
93/13/EWG 
11.00-11.40    Dyskusja 
Moduł nr 2 (godz. 11.45-13.30) – moderator: dr 
hab. prof. EWSPA Tomasz Szanciło 
11.45-12.00    r. pr. Klaudia Chróścik – Abuzywność 
walutowych klauzul przeliczeniowych a możliwość 
ich uzupełnienia przez sąd krajowy 
12.00-12.15    dr hab. prof. EWSPA Waldemar 
Gontarski (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i 
Administracji w 
Warszawie) – Umowy kredytowe denominowane i 
indeksowane – wzruszalność czy nieważność 
bezwzględna 
12.15-12.30    SSA Maciej Kowalski – Skutki 
usunięcia niedozwolonej klauzuli umownej z 
umowy kredytu denominowanego do waluty obcej 



w praktyce orzeczniczej sądów warszawskich 
12.30-12.45    dr prof. EWSPA Piotr Nazaruk 
(Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji  
w Warszawie) – Naruszenie art. 69 ustawy – Prawo 
bankowe jako przesłanka nieważności umów 
kredytowych denominowanych i indeksowanych do 
walut obcych 
12.45-13.30    Dyskusja 
13.30-14.00    Lunch 
Moduł nr 3 (godz. 14.00-15.30) – moderator: dr 
hab. prof. EWSPA Waldemar Gontarski 
14.00-14.15    dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor 
(Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w 
Warszawie) – Prawne skutki nieważności umowy 
kredytu powiązanego z walutą 
obcą 
14.15-14.30    SSA Rafał Terlecki – Postępowanie 
dowodowe co do stanu świadomości konsumenta 
przy zawarciu umowy kredytu powiązanej z walutą 
obcą 
14.30-14.45    dr Iwona Rzucidło (Europejska 
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie) 
– Problematyka 
ugód zawieranych na warunkach KNF i PKO BP S.A. 
14.45-15.00    dr hab. prof. EWSPA T. Szanciło 
(Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w 
Warszawie) – Przedawnienie roszczenia banku o 
zwrot kwoty kredytu powiązanego 
z walutą obcą 
15.00-15.30    Dyskusja 
15.30-15.45    Podsumowanie i zakończenie 
konferencji                                                                                                                                                                                                                         
MATERIAŁY Z KONFERENCJI BĘDĄ PUBLIKOWANE 
W MONOGRAFII POKONFERENCYJNEJ 
WYDAWCTWA BECK 
  

"Egzamin wstępny na aplikacje 
prawnicze" - warsztat  - 
prowadzący: mgr J. Spurek 

SN 23 paździer
nik 

2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Katedra Prawa 
Prywatnego 

W dniu 23 października 2021 roku w Warszawie 
odbędzie się spotkanie poświęcone egzaminom 
wstępnym na aplikacje. Prowadzącym spotkanie 
będzie mgr Jakub Spurek, Dziekan Europejskiej 
Wyższej szkoły Prawa i Administracji. 
 



Plan spotkania:  
1. Ścieżki kariery prawniczej. 
2. Egzamin wstępny na aplikację korporacyjną - 
wymogi formalne.  
3. Egzamin wstępny na aplikację korporacyjną - 
struktura egzaminu.  
4. Analiza wyników egzaminów wstępnych na 
aplikacje korporacyjne  
(w oparciu o dane udostępnione przez 
Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa 
Sprawiedliwości).  
5. Egzamin wstępny na aplikację korporacyjną - 
warsztat, rozwiązywanie przykładowych zadań 
egzaminacyjnych. 

"Wykorzystanie narzędzi 
sztucznej inteligencji w pracy 
prawnika"  
Prowadząca:  dr M. Dziedzic 

SN 26 paździer
nik 

2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Katedra Prawa 
Prywatnego 

W dniu 26 października 2021 roku odbędzie się 
spotkanie naukowe prowadzone przez Panią Dr 
Magdalenę Dziedzic, która omówi podstawowe 
narzędzia nowych technologii, takich jak systemy 
informatyczne, algorytmy czy systemy eksperckie 
zdaje się być w coraz większym stopniu niezbędne 
dla funkcjonowania współczesnego i nowoczesnego 
prawnika. Prowadząca poruszy kwestię 
efektywności niektórych narzędzi Legal Tech, które 
mogą wspierać a nawet zastąpić pracę prawnika, a 
doświadczenia innych krajów pokazują, iż 
niewdrożenie czy nieskorzystanie z odpowiednich 
narzędzi teleinformatycznych wspomagających 
pracę prawnika może skutkować koniecznością 
poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej  
z tego tytułu w stosunku do klienta. Celem 
wystąpienia jest wskazanie, jak proces 
technologizacji prawa zmienia i 
zmieni się w najbliższym czasie sposób 
funkcjonowania prawnika, a w konsekwencji 
kancelarii prawnych.  

Doskonalenie zawodowe. 
Spotkanie dot. praktyk 
studenckich.   
Prowadząca: dr Magdalena 
Dziedzic 
 
 

SN 24 listopad 2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Katedra Prawa 
Prywatnego 

W dniu  24 listopada 2021 roku o godzinie 19.00 
odbędzie się spotkanie naukowe prowadzone przez 
Panią dr Magdalenę Dziedzic. Spotkanie 
poświęcone będzie tematyce obowiązkowych 
praktyk studenckich, w tym możliwych form ich 
zaliczenia . Dodatkowo, przedstawione zostaną 
możliwe ścieżki kariery, jakie otwierają się dla 



absolwenta studiów prawniczych. Całość dopełniać 
będzie omówienie kierunków prawa, które w 
przyszłości mogą okazać się najbardziej rozwojowe 
 
 

Warsztat badacza - metodyka 
prowadzenia badań naukowych 
w naukach prawnych – 
prowadząca: dr I. Rzucidło 

SN 2 grudzień 2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Katedra Prawa 
Prywatnego 

W dniu 2 grudnia 2021 roku  o godz. 19.00 odbędzie 
się wykład pt. „Warsztat badacza - metodyka 
prowadzenia badań w naukach prawnych”, który 
wygłosi dr Iwona Rzucidło, LL.M. Tematyka wykładu 
obejmować będzie status prawoznawstwa jako 
nauki i jego wyzwania metodologiczne, klasyczne i 
nowatorskie metody prawnicze, organizację 
podstawowego warsztatu badawczego prawnika, 
metody wykładni prawa jako klasycznej metody 
prawniczej. Wykład będzie miał charakter 
teoretyczny z elementami praktyki. 

„Symulacja rozprawy sądowej w 
sprawie karnej” 
 

SN   5 grudzień 2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Koło Naukowe Prawa 
Karnego EWSPA 

Uczestnicy symulacji: Studenci EWSPA, którzy wcielą się 
w role procesowe na podstawie kazusu (prawdziwej 
sprawy) o przestępstwo z art. 281 kk 
 



„Arbitraż handlowy w prawie i 
praktyce państw obcych” 

K 10 grudzień 2021 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Zakład Prawa 
Handlowego EWSPA 
oraz Koło Naukowe 
Prawa Gospodarczego 
i Handlowego EWSPA 

W dniu 10 grudnia 2021 roku w godzinach 18.00-
19.30  na platformie MOODLE będzie 
transmitowana konferencja nt. „Arbitraż handlowy 
w prawie i praktyce państw obcych”. 
Program Konferencji 
18:00 Powitanie uczestników i wprowadzenie- dr 
Piotr Nazaruk, prof. EWSPA, radca prawny 
18:05 „Francuskie sądownictwo 
arbitrażowe w prawie i praktyce" - dr Joanna 
Bocianowska, notariusz 
18:20 „Regulacja arbitrażu 
handlowego w prawie belgijskim”- Julita 
Wilgosiewicz, studentka EWSPA 
18:35 „Procedura Med-Arb (Mediation-Arbitration) 
w krajach anglosaskich”- dr Piotr Nazaruk, prof. 
EWSPA, radca prawny 
18:50 Dyskusja 
19:30 Zakończenie Konferencji 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

„The use of legal scholarship in 
judicial argument" SN 
   
   
  

SN 12 styczeń 2022 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Koło Naukowe Teorii i 
Filozofii Prawa 
EWSPA 

W dniu 12 stycznia 2022 roku o godz. 19.00 odbędzie 
się spotkanie naukowe pt. „The use of legal 
scholarship in judicial argument". Wykład wygłosi dr 
Fabio Perin Shecaira z Uniwersytetu w Rio de 
Janeiro. Na spotkaniu będą poruszane kwestie 
zastosowania dorobku nauki prawa w argumentacji 
sędziowskiej. Po półgodzinnej anglojęzycznej 
prelekcji przewidziana jest dyskusja.  Spotkanie 
odbędzie się poprzez platformę moodle. 
Moderatorem spotkania będzie opiekun Koła- Pani 
dr Iwona Rzucidło. 

"Odpowiedzialność za 
nieautoryzowane transakcje 
płatnicze"  
 prowadząca: dr hab. B. Bajor 

SN 14 styczeń 2022 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Katedra Prawa 
Prywatnego 

W dniu 14 stycznia 2022 roku w Warszawie odbędzie 
się spotkanie naukowe prowadzone przez Panią dr 
hab. Barbarę Bajor- prof. EWSPA. Przedmiotem 
wykładu będzie prezentacja zasad regulujących 
odpowiedzialność w przypadku wystąpienia 
nieautoryzowanych transakcji płatniczych, czyli 
wówczas gdy dochodzi do zrealizowania transakcji 
płatniczych, których posiadacz konta nie zlecił, a w 
wielu przypadkach doszło do ich realizacji z 
wykorzystaniem utraconego instrumentu 
płatniczego np. karty płatniczej. Prowadząca pokaże, 



jak korzystanie z bankowości elektronicznej 
ułatwienia realizację transakcji płatniczych, 
zapewniając dostęp do środków pieniężnych 
zdeponowanych na rachunku bankowym całą dobę, 
przez siedem dni w tygodniu. Zwróci uwagę na 
podstawowe obowiązki posiadacza konta oraz 
dostawcy usług płatniczych oraz wskaże zasady ich 
odpowiedzialności za transakcji płatnicze, w 
szczególności te, na które posiadacz konta nie 
wyraził zgody, czyli ich nie autoryzował. Wykład 
będzie miał charakter wykładu praktycznego z 
elementami teorii. 

"Środki zapobiegawcze w 
procesie karnym" – 
Prowadzący: dr A. Ważny 

SN 17 marzec 2022 Warszawa Wydział 
Prawa EWSPA 
Warszawa 

międzywydziało
wa 

Katedra Prawa 
Karnego  

W dniu 17 marca 2022 roku  w Warszawie odbędzie 
się spotkanie naukowe pt. „Środki zapobiegawcze w 
procesie karnym”. Wykład koncentruje się na 
charakterystyce kodeksowych środków 
zapobiegawczych, w tym z perspektywy obrońcy. 
KPK przewiduje następujące środki zapobiegawcze: 
tymczasowe aresztowanie, poręczenie- majątkowe, 
społeczne, osoby godnej zaufania, dozór Policji lub 
przełożonego wojskowego, opuszczenie lokalu 
wspólnie zajmowanego z pokrzywdzonym, 
zawieszenie w czynnościach służbowych lub w 
wykonywaniu zawodu, nakaz powstrzymania się od 
prowadzenia określonej działalności, nakaz 
powstrzymania się od prowadzenia określonego 
rodzaju pojazdów, zakaz opuszczania kraju. 
Funkcjonują one w ramach grupy tzw. środków 
przymusu: zatrzymanie, środki zapobiegawcze - 
izolacyjne, nie izolacyjne, poszukiwanie 
oskarżonego; list gończy, list żelazny, kary 
porządkowe, zabezpieczenie majątkowe, 
uregulowane w innych działach kpk np. w dziale V: 
"Dowody"- umieszczenie oskarżonego w zakładzie 
leczniczym w celu zbadania jego poczytalności (art. 
203 par. 1 KPK) 

 


