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� � �
KALEJDOSKOP WYDARZEŃ

29 kwietnia Zmarł prof. Wiesław Chrzanowski, polityk, marszałek Sejmu 
I kadencji i senator IV kadencji. Miał 88 lat. Był założycielem i pierwszym preze-
sem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, a także ministrem sprawiedliwo-
ści i prokuratorem generalnym w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W 1945 
ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał 
następnie stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych 
oraz tytuł profesorski. Pracował jako wykładowca prawa i profesor Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Od początku istnienia Wydziału Prawa i Administra-
cji Uczelni Łazarskiego prowadził zajęcia z zakresu prawa cywilnego. 

�  �
Uczelnia Łazarskiego otrzymała pozytywne referencje i  rekomendacje od 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury za organizację i przeprowadzenie 
szkolenia „Prawo Gospodarcze –  modyfikacja przepisów procesowych jako 
mechanizm poprawy efektywności ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym”. 
Szkolenie odbyło się w ramach Projektu pt: „Doskonalenie zawodowe pracowni-
ków wymiaru sprawiedliwości” – programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

�  �
Zakończyła się kolejna edycja programu International Legal Skills. Jak co 

roku najlepsi absolwenci, a w tym roku są to: Patrycja Wosiek, Lidia Czerwiń-
skia, Anna Bielecka, Tomasz Balcer, Michał Popowski, Mateusz Nowak, Julian 
Rotter; będą mieli możliwość odbycia praktyk w najlepszych międzynarodowych 
kancelariach takich jak: Meyers, Roman, Salans, Miller Canfield oraz White & 
Case. 
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�  �
W dniu 8 maja odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez 

Wydział Prawa i Administracji oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska „Sto-
sunki pracy w samorządzie terytorialnym” – konferencja w Uczelni Łazarskiego. 
Podczas konferencji uczestnicy poznali wszelkie praktyczne i  prawne aspekty 
zatrudniania pracowników samorządowych. Eksperci skupili się na omówieniu 
podstaw zatrudnienia, okresowych ocenach pracowników, planowaniu i  rozli-
czaniu czasu pracy oraz delegowaniu pracowników samorządowych. Poruszone 
zostały również kwestie związane z wynagrodzeniami pracowników samorzą-
dowych. W trakcie konferencji swoje wystąpienia poprowadziło 8 ekspertów 
m.in.: prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk WPiA Uniwersytet Warszawski, dr Marcin 
Mazuryk Ministerstwo Sprawiedliwości prof. dr hab. Jakub Stelina prodziekan 
WPiA Uniwersytet Gdański, dr Stefan Płażek WPiA Uniwersytet Jagielloński, 
prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn Szkoła Główna Handlowa, dr Magdalena Rycak, 
prodziekan WPiA Uczelni Łazarskiego, dr Artur Rycak, sędzia delegowany 
do Ministerstwa Sprawiedliwości, Jarosław Marciniak, ekspert Wolters Kluwer 
Polska. Konferencję swoim patronatem objął sędzia Jerzy Stępień, były Prezes 
Trybunału Konstytucyjnego.

�  �
W maju 2012 r. Uczelnię Łazarskiego odwiedził, na zaproszenie International 

Legal Skills Program Wydziału Prawa i Administracji oraz Center for Interna-
tional Legal Studies w Salzburgu, znakomity amerykański prawnik – mecenas 
M. Laurence Popofsky. Mecenas Popofsky to amerykański prawnik praktyku-
jących w  stanie Kalifornia, w międzynarodowej kancelarii Orrick oraz członek 
California State Bar Association i Bar Association of San Francisco. Mecenas 
Popofsky wygłosił gościnne wykłady pod tytułem „American Civil Litigation and 
Anti-Trust Law”, które dotyczyły tematyki prawa cywilnego w Stanach Zjedno-
czonych.

�  �
Ponad 250 osób: mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego, stu-

dentów oraz absolwentów uczelni warszawskich odwiedziło specjalistów z różnych 
dziedzin prawa podczas „Dnia Prawa”, jaki odbył się 16 maja w Uczelni Łazar-
skiego. Zaplecze merytoryczne przedsięwzięcia zapewnili absolwenci Uczelni 
Łazarskiego, prowadzący własne kancelarie, będący pracownikami kancelarii 
prawnych, wykładowcy Uczelni-praktycy oraz eksperci z zaproszonych kancelarii. 
Organizatorami wydarzenia byli: Klub Absolwenta, Dział Studenckich Inicja-
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tyw Zewnętrznych Uczelni Łazarskiego, Studencka Poradnia Prawna, Lazarski 
Management Sp. z o.o. oraz Fundacja Uczelni Łazarskiego. Patronat honorowy 
objął: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Dzielnicy Mokotów 
m. st. Warszawy. Partnerzy: Malinowski, Płachta i Wspólnicy, Kancelaria Prawna 
SK&W, Kancelaria Prawna LEX & FINANCE, Europejskie Centrum Konsulta-
cji Prawnych, Kancelaria PRONET Sp. z o.o., CafeLex, Kancelaria Radcy Praw-
nego Irena Kleniewska, Kawałko & Godlewski Kancelaria Adwokatów i Radców 
Prawnych Spółka Cywilna,  Kancelaria Prawna PWB, aplikant adwokacki – Mał-
gorzata Gajewska – Prekurat. Partnerami Wspierającymi byli: Marlex Sp. z o.o., 
WEXPO, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Mazowieckie, Fundacja A.R.T. 
Przeciwprzemocy. Patroni Medialni: Radio Plus, Kurier Południowy, Tygodnik 
„PASSA”, portal Manager na obcasach, Tygodnik Południe.

�  �
Uczelnia Łazarskiego została Partnerem merytorycznym Polskiego Rynku 

Transportu Lotniczego. Tym samym – staliśmy się partnerem odpowiedzialnym 
za rozwój transportu lotniczego w Polsce. Inicjatywy Polskiego Rynku Transportu 
Lotniczego są skierowane do osób i instytucji odpowiedzialnych za rozwój trans-
portu lotniczego: przedstawicieli samorządów, departamentów odpowiedzialnych 
za rozwój regionalny, infrastrukturę, gospodarkę, zarządów portów lotniczych 
i  spółek lotniskowych, linii lotniczych, firm projektujących i budujących infra-
strukturę lotniskową, firm oferujących produkty i usługi na potrzeby lotnictwa, 
przedsiębiorstw transportowych i logistycznych, funduszy inwestycyjnych, banków 
i  towarzystw ubezpieczeniowych, otoczenia prawno-konsultingowego w branży 
lotniczej, branży turystycznej i hotelarskiej.

�  �
Student Wydziału Prawa i Administracji, Julian Rotter, został laureatem kon-

kursu na najlepszego studenta w  konkursie organizowanym przez Niezależne 
Zrzeszenie Studentów. Julian jest Prezesem Międzyuczelnianego Koła Prawa 
Lotniczego „Avion”, z  którym był ostatnio na międzynarodowej konferencji 
w Londynie oraz wybitnym studentem. 

�  �
Ruszyły zapisy na kolejną edycję Studium Prawa Rosyjskiego, organizowa-

nego we współpracy z Akademickim Uniwersytetem Prawnym w Moskwie, dzia-
łającym przy Instytucie Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk. Studium 
zostało stworzone dla studentów, którzy chcą poznać przepisy prawne obowią-
zujące w Rosji. Wykłady prowadzone są w języku rosyjskim przez rosyjską kadrę 
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naukową. Zajęcia są uzupełniane lektoratem języka rosyjskiego, obejmującym 
specjalistyczny język prawny i handlowy.

�  �
W dniu 17 maja odbyła się promocja książki prof. Sławomira M. Redo „Błę-

kitna kryminologia. Siła idei Organizacji Narodów Zjednoczonych w światowym 
przeciwdziałaniu przestępczości”. Książka została napisana dla nauczycieli, stu-
dentów, praktyków wymiaru sprawiedliwości   i dyplomatów   zainteresowanych 
działalnością ONZ. Autor promuje w książce potrzebę wdrażania  rekomendacji 
ONZ dla skuteczniejszego przeciwdziałania przestępczości na świecie. Książka 
zawiera 20 okienek tekstowych, napisanych przez 14 autorów – międzynarodo-
wych ekspertów w  zakresie wymiaru sprawiedliwości karnej oraz zapobiegania 
przestępczości, ponadto 40 dokumentalnych zdjęć oraz słownik ONZ-owskich 
terminów fachowych. Na załączonej do książki płycie znajduje się przewodnik 
z  60 pytaniami o  charakterze edukacyjno-szkoleniowym, ONZ-owskie doku-
menty, filmy dokumentalne oraz album fotograficzny.

�  �
10 maja odbył się, zorganizowany przez Koło Prawa Rzymskiego „Romulus” 

oraz Katedrę Prawa Rzymskiego Uczelni Łazarskiego, wykłady prof. dr. hab. 
Ryszarda Kuleszy oraz mgr Andrzeja Zinkiewicza. Prof. Ryszard Kulesz wygłosił 
wykład na temat „Odpowiedzialność urzędników i polityków w ateńskim syste-
mie prawnym”. Wystąpienie mgr. Andrzeja Zinkiewicza poświęcone było zagad-
nieniu kontroli stanowienia prawa w starożytnych Atenach i Rzymie.

�  �
Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zorganizował, 27 kwiet-

nia, konferencję o bezpieczeństwie lotniczym lotnictwa komercyjnego. Paneliści 
przedstawili wybrane zdarzenia, omówiąc obowiązujące przepisy prawne i nowe 
regulacje prawne obowiązujące w lotnictwie komercyjnym.

�  �
W dniach 19-21 kwietnia członkowie Międzywydziałowego Koła Prawa Lotni-

czego „Avion” – Julian Rotter i Kinga Kolasa-Sokołowska wzięli udział w mię-
dzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Londynie przez Instytut 
Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uniwersytetu McGill   (Kanada) oraz Pan-
European Organisation of Personal Injury Lawyers. Byli jedynymi studentami 
i jedynymi reprezentantami Polski na tym wydarzeniu!
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Na konferencji zostały poruszone tematy:
– najnowsze zmiany w ubezpieczeniach lotniczych i odpowiedzialności przewoź-

ników lotniczych,
– porównanie interpretacji   przepisów Konwencji Montrealskiej z  1999 roku 

z punktu widzenia jurysdykcji Stanów Zjednoczonych oraz Europy,
– odpowiedzialności przewoźników lotniczych w  świetle europejskiego prawa 

antymonopolowego, 
– odpowiedzialność jednostek zajmujących się kontrolą przestrzeni powietrznej 

w związku z powstaniem Single European Sky,
– badanie wypadków lotniczych oraz odpowiedzialność karna osób, które przy-

czyniły się do powstania katastrofy,
– zamiany w  europejskich   przepisach dotyczących ochrony praw pasażerów, 

a także nietypowy temat związany ze wschodzącym transportem kosmicznym.

�  �
Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz International Center 

for Legal Studies w Salzburgu od dwóch lat prowadzą wspólnie międzynarodowe 
studia LL.M. in International Business Practice. Do tej pory odbyły się dwie 
sesje zajęć, jedna w marcu 2011 roku, druga w marcu tego roku. W uroczystości 
zakończenia drugiej sesji brał udział Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, 
prof. Zbigniew Lasocik. Gościem honorowym ceremonii był także Ambasador 
RP w Austrii Pan dr Jerzy Margański, który uczestniczył w akcie wręczania cer-
tyfikatów studentom. Natomiast gościem specjalnym był Pan prof. Lech Garlicki, 
Sędzia Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który wygłosił wykład okolicz-
nościowy na temat orzecznictwa Trybunału. Studia LL.M. okazały się sukcesem 
edukacyjnym, dlatego zainteresowały się nimi dwie renomowane uczelnie zagra-
niczne: Boston University oraz Eotvos Lorand University (ELTE) z Budapesztu. 
W trakcie pobytu w Salzburgu Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. 
Zbigniew Lasocik, spotkał się z  goszczącymi tam dziekanami Wydziału Prawa 
Uniwersytetu z Bostonu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Budapeszcie. 
Efektem rozmów jest porozumienie o wspólnym prowadzeniu studiów LL.M. in 
International Business Practice. To nowa jakość w tym najbardziej prestiżowym 
przedsięwzięciu edukacyjnym Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazar-
skiego. 

Ewelina Milan




