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PROGRAM KONFERENCJI

12 maja 2017 r. (piątek)
16.00 – powitanie uczestników i otwarcie konferencji – prof. zw. dr hab. Artur
Mezglewski, prezes Stowarzyszenia „Prawo na Drodze”; dr hab. Leszek Ćwikła,
dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii KUL

SESJA I
Przewodniczy: dr hab. Leszek Ćwikła
(godz. 16.15 – 18.30)
prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (UO) – Prawo do obrony w postępowaniu karnym jako
element państwa prawa. Teoria i praktyka
prof. dr hab. Paweł Sobczyk (UO) – Swoboda regulacyjna ustawodawcy a zaufanie
obywateli do państwa i stanowionego prawa – dylematy ustawodawcy
dr hab. Anna Tunia (KUL) – Sytuacje niweczące skuteczność oświadczeń woli o zawarciu
małżeństwa w demokratycznym państwie prawnym
dr Michał Poniatowski (UKSW) – Klauzula sumienia farmaceuty a demokratyczne państwo
prawne
dr hab. Marek Bielecki (KUL) – Zarys statusu prawnego Świadków Jehowy w Polsce
dr Filip Ciepły (KUL) – Oryginalizm interpretacyjny czy żyjące źródła prawa? Refleksje po
śmierci sędziego Antonina Scalii
19.00 – kolacja

13 maja 2017 r. (sobota)
8.30 – śniadanie

SESJA II
Przewodniczy: dr hab. Marek Bielecki
(godz. 9.30 – 11.30)
prof. dr hab. Mieczysław Różański (UWM w Olsztynie) – Swoboda wyrażania uczuć
religijnych w demokratycznym państwie prawnym
dr Marcin Wielec (UKSW) – Elementy demokratyzmu w strukturze postępowania karnego
dr Paweł Rogowski (KUL) – Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywanie sporów
konsumenckich jako przejaw realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego
dr Dariusz Żak (KUL) – Ochrona prawna cyberprzestrzeni

mgr Michał Jędrzejczyk (KUL) – Rola i znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w
systemie demokracji lokalnej
12.00 – spływ Dunajcem ze Sromowiec Niżnych do Szczawnicy
14.00 – obiad w Szczawnicy

SESJA III
Przewodniczy: dr hab. Leszek Ćwikła
(godz. 16.00 – 18.30)
prof. dr hab. Piotr Steczkowski (URz) – Demokracja w doktrynie Stolicy Apostolskiej
dr Andriy Kosylo (UW) – Realizacja prawa do obrony w systemach prawnych państw
postsocjalistycznych
dr Mirosław Kopeć (KUL) – Strona podmiotowa odpowiedzialności podatkowej
dr Dorota Stolarek (KUL) – Nieograniczone kontakty z dzieckiem – kontakty na żądanie czy
za porozumieniem?
dr Paweł Bucoń (KUL) – Prawo do rozpatrzenia sprawy przed sądem bez nieuzasadnionej
zwłoki – postulat czy zasada?
19.00 – kolacja

14 maja 2017 r. (niedziela)
8.30 – śniadanie

SESJA IV
Przewodniczy: dr hab. Marek Bielecki
(godz. 9.30 – 11.30)
prof. dr hab. Jerzy Nikołajew (UO) – Gwarancje państwowe dotyczące uprawnień
skazanych odbywających karę pozbawienia wolności
dr hab. Leszek Ćwikła (KUL) – Ograniczenia w uprawianiu turystyki wodnej na wodach
granicznych i obszarach morskich w świetle przepisów prawa
dr Michał Skwarzyński (KUL) – Problematyka zarzutu demokratycznego państwa prawa w
skardze konstytucyjnej
dr Artur Lis (KUL) – Oswald Balzer i program wydania «Corpus iuris polonici medii aevi»
11.30 – podsumowanie obrad i zakończenie konferencji – dr hab. Leszek Ćwikła
14.00 – obiad w Szczawnicy

