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KALEJDOSKOP WYDARZEŃ

Pracownik naukowy Uczelni, asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego 
mgr Mateusz Dróżdż został oddelegowany do Stałej Grupy Eksperckiej Rady 
Bezpieczeństwa Imprez Masowych, powołanej przez premiera Donalda Tuska. 
Stała Grupa Ekspercka została powołana jako organ opiniotwórczy i doradczy 
przy Radzie Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. W skład Rady wchodzą wice-
ministrowie resortów: Spraw Wewnętrznych (przewodniczący Rady), Sportu 
i Turystyki (wiceprzewodniczący Rady), Administracji i Cyfryzacji, Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji 
Narodowej i Sprawiedliwości, przedstawiciele wyznaczeni przez Pełnomocnika 
Rządu ds. Równego Traktowania, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej i Prokuratora Generalnego, prezesi: Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Motorowego, Ekstraklasy 
SA oraz Ekstraligi Żużlowej Sp. z o.o., a także reprezentującego środowisko 
kibiców prezesa Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców oraz uznanych 
sportowców, działaczy sportowych i autorytety w dziedzinie sportu.

�  �
Studentka piątego roku prawa Uczelni Łazarskiego, Magdalena Górska, 

zakwalifikowała się do, organizowanego przez Uniwersytet Łódzki, Finału Ogól-
nopolskiego Konkursu z Prawa Podatkowego – „Współczesne problemy orzecz-
nictwa sądowego w sprawach podatkowych”, połączonego z XV Ogólnopolską 
Studencką Konferencją Naukową, organizowaną przez Centrum Dokumentacji 
i Studiów Podatkowych. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie glosy 
do wyroku wydanego w roku 2011 lub 2012. Najlepiej ocenione glosy – w tym 
glosa naszej studentki – przeszły do II etapu Konkursu połączonego z Ogól-
nopolską Konferencją Naukową, która odbyła się 11 grudnia w Łodzi. Glosa 
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Magdaleny Górskiej została nagrodzona możliwością publikacji w „Przeglądzie 
Orzecznictwa Podatkowego”. Koordynatorem pracy był mgr Mateusz Dróżdż. 

�  �
17 grudnia dr Bartłomiej Opaliński, adiunkt w Uczelni Łazarskiego, wygłosił 

– na konferencji naukowej nt. „Polskie konstytucje okresu międzywojennego”, 
organizowanej w Uczelni Heleny Chodkowskiej – referat nt. „Instytucja kontr-
asygnaty w konstytucji marcowej 1921 r. oraz w konstytucji kwietniowej 1935 r.”. 
W Konferencji wzięło udział grono profesorów, doktorów habilitowanych i dok-
torów nauk prawnych z różnych ośrodków akademickich w całym kraju.

�  �
Wykładowca i absolwent Uczelni Łazarskiego Mateusz Dróżdż reprezentował 

Uczelnię Łazarskiego podczas Polskiego Kongresu Prawa Sportowego i Orga-
nizacji Imprez Masowych 2012 – Regulacje, praktyka, postulaty, który odbył się 
11 listopada 2012 r. Mateusz Drożdż wygłosił referat nt. ,,Sposoby finansowania 
infrastruktury sportowej w świetle ustawy o bezpieczeństwie imprezy masowej. 
Jak sprostać wymaganiom ustawodawcy?”. Kongres zorganizowany był przez 
Instytut Allerhanda.

 
�  �

 Student Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Paweł Wój-
cicki został wyróżniony za udział w finale Konkursu Rzecznika Praw Obywatel-
skich „Prawo Ludzie Przypadki”. Konkurs był adresowany do studentów prawa 
i administracji uczelni publicznych oraz niepublicznych. Zadaniem uczestników 
było rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyj-
nego w dwóch etapach. Kazusy zostały przygotowane przez pracowników Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie doświadczeń związanych z rozpa-
trywaniem skarg. Uczestnicy finału musieli wykazać się nie tylko dużą wiedzą 
prawniczą, ale również umiejętnością logicznego argumentowania i samodziel-
nością w stawianiu tez.

 
�  �

2 grudnia 2012 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Agnieszki 
Brzostek nt. „Samorząd terytorialny w województwie białostockim w latach 
1944–1950. Organizacja i działanie”. Promotorem pracy doktorskiej była dr hab. 
Hanna Konopka, a recenzentami prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel i prof. dr hab. 
Stanisław Wrzosek.
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�  �
28 listopada 2012 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej absol-

wentki Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Marty Romy Tużnik 
nt. „Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym”. Promoto-
rem pracy był dr hab. Ryszard Stefański profesor Uczelni Łazarskiego, a recen-
zentami prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk i dr hab. Maciej Rogalski.

 
�  �

8 i 9 listopada 2012 r. w Uczelni Łazarskiego odbył się I Ogólnopolski Kon-
gres Pracowników Sądów. Kongres Pracowników Sądów to:
– pierwsze ogólnopolskie spotkanie pracowników sądów od 1989 r. dotyczące 

zatrudniania, wynagradzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi w sądow-
nictwie; 

– wystąpienia wysokiej klasy ekspertów z zakresu prawa i ekonomii z kraju 
i zagranicy; 

– prezentacja stosowanych w sądach praktycznych rozwiązań z zakresu zarzą-
dzania zasobami ludzkimi oraz systemów wynagradzania; 

– okazja do konfrontacji poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki, osób 
zarządzających sądami, a także związków zawodowych funkcjonujących 
w sądownictwie; 

– prezentacja pierwszego w Polsce raportu obejmującego poziom i strukturę 
wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych (mapa płac pracowników 
sądów). Celem Kongresu było krytyczne spojrzenie na obowiązujące rozwiąza-
nia prawne i stosowane praktyki w obszarze zatrudniania pracowników sądów 
oraz zarządzania zasobami ludzkimi w sądownictwie a także przedstawienie 
propozycji koncepcji spójnego systemowo modelu zatrudniania pracowników 
sądów. Podczas Kongresu dr Artur Rycak oraz Daniel Niedbalski przedsta-
wili raport na temat wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych zatrudnionych 
w  sądach powszechnych, z wyjątkiem sędziów, który pozwoli na diagnozę 
obecnej sytuacji i wnioski de lege ferenda. Z raportu wynika również, jaka 
jest skala zatrudnienia w sądach na podstawie umów cywilnoprawnych.


