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KALEJDOSKOP WYDARZEŃ

W dniach 17–19 lutego w Barcelonie odbył się jeden z czterech finałów 
regionalnych niezwykle prestiżowego EU Law Moot Court Competition, w któ-
rym wzięli udział studenci Wydziału Prawa i Administracji. Udział w finale 
regionalnym był możliwy po przejściu fazy pisemnej konkursu polegającej na 
przygotowaniu na podstawie podanego stanu faktycznego, skargi do Trybunału 
Sprawiedliwości UE oraz odpowiedzi na skargę. Do finałów regionalnych zakwa-
lifikowało się tylko 48 drużyn z całego świata. Uczelnię Łazarskiego reprezen-
towała drużyna w składzie: Maryna Grachowa, Przemysław Izdebski, Bartłomiej 
Mazurkiewicz przygotowywana przez Małgorzatę Kozak.

�  �
W związku z przypadającą 28 lutego ósmą rocznicą śmierci Profesora Lecha 

Falandysza, rektora Uczelni Łazarskiego w latach 2000–2003, odbyło się w klubie 
profesorskim Uczelni, zorganizowane przez dziekana Wydziału Prawa i Admini-
stracji oraz prezesa Fundacji im. Lecha Falandysza spotkanie przyjaciół, uczniów 
i sympatyków Profesora, w trakcie którego wszyscy wspominali Profesora jako 
naukowca, przyjaciela i polityka.

�  �
Od początku marca dr Przemysław Szustakiewicz, asystent w Katedrze 

Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego, uczestniczy w pracach Zespołu 
Doradców międzynarodowego projektu The European Integrity Systems Project 
2010–2012. Evidence Based Action Against Corruption, realizowanego przez 
Transparency International w 28 krajach europejskich. Celem projektu jest kom-
pleksowa ocena funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie 
korupcji oraz promowanie przejrzystości i uczciwości życia publicznego w Polsce. 
Badanie obejmie 13 różnych obszarów, wśród nich m.in. władzę ustawodawczą, 
wykonawczą, sądownictwo, administrację publiczną, NIK, CBA, a także biznes, 
partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie. W Polsce badanie prowadzi Insty-
tut Spraw Publicznych.
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17 marca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego odbyło się 

spotkanie z Hanną Karczewską nt. „Praktyczne aspekty pracy urzędnika Unii 
Europejskiej”.

�  �
W dniach 24–26 marca b.r. dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. 

Zbigniew Lasocik, uczestniczył w Salzburgu (Center for International Legal Stu-
dies – CILS) w uroczystym zakończeniu pierwszej sesji programu edukacyjnego 
LLM z zakresu International Business Practice. Wydział Prawa i Administracji 
Uczelni Łazarskiego jest partnerem tego programu, dydaktycznym liderem całej 
inicjatywy. Wśród gości honorowych byli m.in. Lord Brenan i wiceprzewodniczący 
Międzynarodowego Arbitrażu w Londynie. Słuchacze programu podkreślali 
szczególnie wysoką jakość zajęć oraz kompetencje i talent dydaktyczny dr Anny 
Konert, prodziekan WPiA, która prowadziła zajęcia nt. europejskiego prawa 
porównawczego. Z wielkim entuzjazmem oczekują także na sesje zajęć w Polsce 
w 2013 r. 

�  �
5 kwietnia w ramach programu MPA sędzia Jerzy Stępień wygłosił wykład 

na temat „Polityki społeczne – ubezpieczenia emerytalne”. Wykład obejmował 
bieżące zagadnienia dotyczące OFE.




