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Plan Konferencji 

 16.30 – 16.45 Przywitanie uczestników: 

 

 

 

 

 

16.45 – 17.00 

 

 

17.00-17.15      

   

Wprowadzenie: 

 
Referat wprowadzający:  

- prof. dr hab. Jan CZERNIAKIEWICZ, Doktryny prawne a państwo prawa,   
godzina wystąpienia: 17.00-17.15 

 

SESJA PIERWSZA:  

 17:15 – 18.45 

 

 

 
 

 

 

Krajowa i międzynarodowa problematyka aktualnych karnych regulacji 
prawnych - wybrane zagadnienia 

- dr Marta TUŻNIK - Adiunkt, Wydział Nauk Prawnych, Administracji 
i Bezpieczeństwa MANS, Lecznicze środki zabezpieczające w Kodeksie 
karnym skarbowym, godzina wystąpienia: 17.15-17.30 

- dr Grzegorz OCIECZEK - Prokurator Prokuratury Krajowej, Selected issues 
concerning the crown witnes in Poland, godzina wystąpienia: 17.30-17.45 

- dr Katarzyna LENCZOWSKA-SOBOŃ - Prokurator Prokuratury Okręgowej 
w Lublinie, Sztuczna inteligencja- możliwości wykorzystania w procesie 
karnym,  godzina wystąpienia: 17.45-18.00 

          
            

       
        

  

- Piotr ŻYWICKI - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Sprawiedliwość
 naprawcza na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za
 nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność
 na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – w świetle orzecznictwa
 Sądu Okręgowego w Elblągu, godzina wystąpienia: 18.00-18.15



- Karol ROZWADOWSKI - Student II roku kierunku Prawo MANS, Ochrona 
prawna funkcjonariuszy publicznych, godzina wystąpienia: 18.15-18.30 

- dr Paweł OPITEK - Prokurator w Prokuraturze Krajowej, A story of blackmail 
with food and bitcoins in the background, godzina wystąpienia: 18.30-18.45 

 

  

 

18.45 – 20.30 

SESJA DRUGA:  

 

Krajowa i międzynarodowa problematyka aktualnych regulacji prawnych 
w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego - wybrane 
zagadnienia 

          
    

 

      
      

  

           
       

  

      
    

          
        

        
 

       
 

         
 

- dr Monika BYCHOWSKA – Radca prawny, Rynek relewantny jako kluczowe 
pojęcie warunkujące prawidłowe stosowanie prawa ochrony konkurencji, 
godzina wystąpienia: 20.15-20.30 

       
     

   
 

 

 20:45 – 21.00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji: 

- dr Monika BYCHOWSKA, Dziekan Wydziału Nauk Prawnych, Administracji 
i Bezpieczeństwa MANS 

     
   

- dr Robert RYNKUN-WERNER, Wydział Nauk Prawnych, Administracji 
i Bezpieczeństwa MANS  

         
        
    
-  Adriana GŁUCHOWSKA - Ekspert, Najważniejsze rozwiązania
 przewidziane w projekcie ustawy wdrażającej unijne dyrektywy Parlamentu
 Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2019 roku - w sprawie przejrzystych
 i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie
 równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów,
 godzina wystąpienia: 19.30-19.45,

       
   
- Katarzyna SACHARUK – Sędzia, Powołanie i odwołanie likwidatora spółki
 z o.o., godzina wystąpienia: 20.00-20.15

        
       
      
   

- Dorota CHARKIEWICZ, Sędzia, Wydział Nauk Prawnych, Administracji
 i Bezpieczeństwa MANS

- Renata ŻYWICKA - Sędzia Sądu Najwyższego, Przyczyna
 zewnętrzna wypadku przy pracy w świetle najnowszego orzecznictwa,
 godzina wystąpienia: 19.15 -19.30

- Dorota CHARKIEWICZ – Sędzia, Nauczyciel akademicki Wydziału Nauk
 Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa MANS, Problematyka wyłączenia
 wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 godzina wystąpienia: 20.30-20.45

- Paweł MROCZKOWSKI – Sędzia, Likwidacja niepodjętych depozytów,
 godzina wystąpienia: 19.45-20.00

- dr Piotr Marek WĄCHAL - Radca prawny, Zasady i warunki przygotowania
 inwestycji w zakresie dróg publicznych - wybrane zagadnienia praktyczne,
 godzina wystąpienia: 19.00- 19.15

- dr hab. Marcin ULIASZ - Sędzia Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie,
 Minimalizacja kosztów sądowego postępowania egzekucyjnego,
 godzina wystąpienia: 18.45-19.00
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Komitet organizacyjny       

Przewodnicząca: 

dr Monika BYCHOWSKA, Dziekan Wydziału Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa MANS 

 

Zastępcy: 

     

dr Robert RYNKUN-WERNER, Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa MANS 

 

 

CEL KONFERENCJI 

 

 

Naukowe międzynarodowe forum wymiany poglądów, prezentacja wyników badań, stanowisk, 
doświadczeń zawodowych i naukowych oraz wskazanie możliwych nowych obszarów 
badawczych. 

Integracja środowiska naukowego i środowiska prawniczego. 

Dyskusja naukowa nad aktualną problematyką dotyczącą interdyscyplinarnej 
i wielopłaszczyznowej problematyki dotyczącej obowiązujących regulacji prawnych 
w przepisach krajowych i międzynarodowych. Nadanie konferencji charakteru 
międzynarodowego poprzez udział w Radzie Naukowej Konferencji specjalistów i naukowców 
z całego świata oraz wybranych prelekcji w językach obcych (m.in. język angielski) celem 
umożliwienia wyrażenia poglądów w zakresie tematyki konferencji również autorytetom 
międzynarodowym. 

Obszary tematyczne:  

Interdyscyplinarna i wielopłaszczyznowa problematyka dotycząca obowiązujących regulacji 
prawnych w przepisach krajowych i międzynarodowych. 

Dorota CHARKIEWICZ, Sędzia, Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa MANS
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dr Monika BYCHOWSKA

Specjalista z zakresu polskiego i unijnego publicznego prawa konkurencji, prawa pomocy 
publicznej i prawa ochrony konsumentów. Radca prawny, doktor nauk prawnych, nauczyciel 
akademicki Dziekan Wydziału Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa MANS 
w Warszawie; wcześniej nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista w dziedzinie 
krajowego i unijnego prawa konkurencji. W latach 1998-2009 roku pracownik Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pełniła m.in. funkcję zastępcy dyrektora Departamentu 
Prawnego i Orzecznictwa Europejskiego oraz dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji, 
do którego zadań należy przede wszystkim przeciwdziałanie porozumieniom 
antykonkurencyjnym przedsiębiorców oraz praktykom nadużywania przez przedsiębiorców 
dominującej pozycji rynkowej, a także współdziałanie z Komisją Europejską i organami ds. 
konkurencji funkcjonującymi w państwach członkowskich UE w ramach Europejskiej Sieci 
Konkurencji (European Competition Network).

prof. dr hab. Jan CZERNIAKIEWICZ

Profesor nauk humanistycznych. Wieloletni Kierownik Katedr: Historii, Historii Państwa i Prawa, 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Służb Zagranicznych 
i Prorektor. Badania naukowe i działalność organizacyjna w sferze nauki: migracje ludności 
polskiej i niemieckiej oraz eksterminacja ludności żydowskiej po 1939, administracja 
publiczna, systemy ustrojowe w Europie i krajach pozaeuropejskich po 1918, konspiracja 
i podziemie polityczne i zbrojne w Europie po 1939, bezpieczeństwo publiczne w Europie 
i krajach pozaeuropejskich po 1939, etyka ogólnospołeczna i etyka policji, wojskowych 
formacji policyjnych i wojska. W pisarstwie naukowym podjęte tematy ujmuje 
w interdyscyplinarnym spojrzeniu czego wyrazem są dwie ostatnie monografie.

dr Marta TUŻNIK

Doktor nauk prawnych, specjalność prawo karne skarbowe. Adiunkt w Wydziale Nauk 
Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych 
w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz studiów 
podyplomowych „Marketing polityczny i medialny” ukończonych na Wydziale Zarządzania 
i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu 
prawa i postępowania karnego skarbowego, postępowania karnego oraz zagadnień 
granicznych prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego.



 

       

         
       
     

   
         

 

         

        
  

dr Grzegorz OCIECZEK -  Prokurator Prokuratury Krajowej  

Prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, adiunkt na Wydziale Prawa UKSW, 
uczestnik oraz współorganizator międzynarodowych konferencji poświęconych m.in. 
zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu. Uczestnik programu International 
Visitor Leadership, organizowanego przez Departament Stanu USA w zakresie zwalczania 
przestępczości i terroryzmu. Autor kilkudziesięciu publikacji w zakresie przestępczości 
zorganizowanej oraz świadków koronnych. 

        

   
    

     
 

       

           
 

    

        
          

          
      

          
       

         
   

     

                
      

     

        
           

            
         

             
          

         
          

dr Piotr Marek WĄCHAL - Radca prawny

Doktor Piotr Marek Wąchal jest autorem publikacji z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego 
i administracyjnego, co odzwierciedla jego zainteresowania o charakterze naukowym 
i zawodowym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ubezpieczeń gospodarczych, 
obejmujących teorię ubezpieczeń, kształtowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, 
realizację świadczeń z tytułu umów ubezpieczenia, dochodzenie roszczeń oraz problematykę 
przestępczości ubezpieczeniowej.

dr hab. Marcin ULIASZ - Sędzia Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie

Doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia i Prezes Sądu Rejonowego Lublin - Zachód 
w Lublinie, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego.

dr Katarzyna LENCZOWSKA-SOBOŃ - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie, delegowany do Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury. Rzecznik prasowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 
Członek Zarządu Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej. 
Członek Zespołu Analiz Systemowych w Kancelarii Prezydenta RP .

Renata ŻYWICKA - Sędzia Sądu Najwyższego

Sędzia z 27 letnim stażem pracy. Od 2002 r. orzekająca w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych. Od 2022 r. Sędzia Sądu Najwyższego.

Katarzyna SACHARUK - Sędzia Sądu Rejonowego

Sędzia Sądu Rejonowego, w latach 2013-2018 Przewodnicząca Wydziału 
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie 
z siedzibą w Świdniku, w 2019 r. Zastępca Przewodniczącego Wydziału Gospodarczego dla 
Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, aktualnie delegowana do Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury, w 2021 r. członek Zespołu do przygotowywania pytań i zadań 
problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy, 
absolwentka studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne upadłościowe i finansowe dla 
sędziów i prokuratorów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.



       

           
       

    
          

 

 

      
     

        
         

       
          
    

   

        

      
   

         
 

     

      
  

         
   

        
       

          
    

     
      

       
     
        

       
        
      

     
    

 

     

            
             

          
            
      

 

          
           

            
           

            
           
       
       

       

          
    

           
   

         
          

          
         
           

           
         
          

        
          

      

Paweł MROCZKOWSKI - Sędzia Sądu Rejonowego

Absolwent WPiA UMCS w Lublinie, w 1997 seminarzysta Institute of Humane Studies 
w Waszyngtonie, od 2001 r. sędzia (wcześniej asesor), orzekał w wydziale cywilnym, karnym, 
grodzkim, pracy, ksiąg wieczystych oraz wpadkowo w sprawach rodzinnych, 2016-2019 
koordynator prac w MS nad projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2019, 
2019-2020 r. dyrektor departamentu legislacyjnego w MS.

Adriana GŁUCHOWSKA

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, niezależny konsultant z zakresu finansów 
publicznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych. Od lat zajmuje się opracowywaniem 
i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu 
kontroli zarządczej, na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw 
i urzędów. Od 1998 r. przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy osób, przeprowadzając tysiące szkoleń. 
Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa i ekonomii; absolwentka 
studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, posiada uprawnienia 
audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

dr Paweł OPITEK - Prokurator w Prokuraturze Krajowej

Ekspert Instytutu Kościuszki, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Rady 
Naukowej Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain. Nauczyciel akademicki. Współpracuje 
z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Zajmuje się walutami wirtualnymi, regulacjami 
AML, przestępczością teleinformatyczną, czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi.

Piotr ŻYWICKI - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Sędzia z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu. 
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

           
  

            
         

Dorota CHARKIEWICZ - Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
nauczyciel akademicki, koordynator KSSIP

Sędzia gospodarczy, nauczyciel akademicki w Wydziale Nauk Prawnych, Administracji 
i Bezpieczeństwa Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, autor publikacji 
prawniczych, doktorant. Redaktor tematyczny z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego 
kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Sekretarz naukowy kwartalnika 
naukowego WSM „Studia Społeczne” z zakresu prawa. Współpracowała przy kilku obszernych 
nowelizacjach, w tym z zakresu kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania cywilnego 
i kodeksu cywilnego. Zastępca Dyrektora w Departamencie Prawa Administracyjnego 
i Departamencie Legislacyjnym w latach 2018-2020. Wykładowca na szkoleniach dla 
aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich oraz koordynator merytoryczny szkoleń 
naukowych w Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla sędziów, prokuratorów, 
referendarzy sądowych, asystentów sędziów i urzędników sądowych.

Karol ROZWADOWSKI - Student II roku kierunku Prawo w Menedżerskiej Akademii 
Nauk Stosowanych w Warszawie

Doświadczenie zawodowe: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w X 
Wydziale Gospodarczym dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych, Komenda Stołeczna Policji


