OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Informacja w postępowaniach sądowych
i administracyjnych
zorganizowana przez Katedrę Prawa Technologii Informacyjnych
i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze
pod honorowym patronatem Burmistrza Sandomierza

Dwikozy, k. Sandomierza, 13-14 września 2016 r.
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PROGRAM
13 września 2016 r. – wtorek
Od 14.00 Zakwaterowanie uczestników – Hotel*** „Dwór Dwikozy”
14.55-18.30 Wyjazd do Sandomierza – dla zainteresowanych
19.00 Kolacja – Restauracja „Dwór Dwikozy”

14 września 2016 r. – środa
9.00 Otwarcie konferencji – Dziekan WPPKiA KUL/Kierownik Katedry Prawa Technologii
Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL/Prezes SPnD
Sesja I. Informacja w sprawach administracyjnych
Moderacja – prof. nadzw. dr hab. Paweł Fajgielski (KUL)
9.10-9.30 – dr Dominik Tyrawa (KUL), Pojęcie „informacji” w postępowaniu administracyjnym.
Uwagi na tle postępowań prowadzonych z udziałem Wspólnot Mieszkaniowych przed Prezesem
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

9.30-9.50 – dr Mateusz Pszczyński (UO), Wpływ rozporządzenia eIDAS na postępowanie
administracyjne
9.50-10.10 – mgr Arkadiusz Talik (UE Wr., RIO Opole) Informacja publiczna w obszarze
postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
10.10-10.30 – mgr Remigiusz Mazur (UE Wr., SKO Opole), Dostęp do informacji o postępowaniu
dyscyplinarnym wobec członka samorządowego kolegium odwoławczego
10.30-10.50 – dr Michał Poniatowski (UKSW), Problematyka udostępniania informacji w
postępowaniach sądowych i administracyjnych w kontekście działalność organizacji charytatywnych
10.50-11.10 Dyskusja
11.10-11.30 Przerwa
Sesja II. Informacja w sprawach wyznaniowych i cywilnych
Moderacja – prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (UO)
11.30-11.50 – prof. nadzw. dr hab. Piotr Steczkowski (UR), Obowiązki informacyjne organizacji
wyznaniowych działających w Federacji Rosyjskiej
11.50-12.10 – dr Michał Chajda (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej), Informacja o
reprezentacji kościelnych osób prawnych
12.10-12.30 – dr Piotr Sadowski (UO), Wezwanie do sądu (in ius vocatio) w rzymskim procesie
cywilnym
12.30-12.50 Dyskusja
13.00 Obiad – Restauracja „Dwór Dwikozy”

Sesja III. Informacja w sprawach karnych
Moderacja – prof. nadzw. dr hab. Paweł Sobczyk (UO)
14.00-14.20 – dr Michał Skwarzyński (KUL), Informacja jako środek ochrony i źródło zagrożeń
dla praw człowieka
14.20-14.40 – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (UO), Wokanda jako źródło informacji o
sprawie
14.40-15.00 – dr hab. Anna Tunia (KUL), Informacje osobopoznawcze pozyskiwane przez sądy od
osób uczestniczących w postępowaniu w sprawach o wykroczenia w charakterze publiczności
15.00-15.20 – dr Sławomir Hypś (KUL), Informacje niejawne w postępowaniu karnym
15.20-15.40 Przerwa
Moderacja – prof. nadzw. dr hab. Piotr Steczkowski (UR)
15.40-16.00 – dr Konrad Walczuk (UPH Siedlce, Kancelaria Prezydenta), Informacje zdobyte
nielegalnie jako dowód w postępowaniu karnym
16.00-16.20 – dr hab. Marek Bielecki (KUL), Przetwarzanie danych osobowych w świetle ustawy
z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

16.20-16.40 – dr Jerzy Nikołajew (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji
Społecznej w Chełmie), Prawo osadzonych do dostępu do stron internetowych zawierających
informacje prawne. Rozważania na kanwie wyroku ETPC z 16 stycznia 2016 r. w sprawie Kalda
przeciwko Estonii
16.40-17.00 – prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (ChAT), Brytyjski państwowy internetowy
serwis informacji prawodawczej
17.00-17.20 Dyskusja
17.20-17.45 Przerwa
Sesja IV. Informacja w sprawach kanonicznych
Moderacja – prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szymański (UO)
17.45-18.00 – prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Różański (UWM), Dostęp do informacji
archiwalnej w archiwach kościelnych Kościoła katolickiego w Polsce
18.00-18.15 – dr Maciej Kubala (Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gorzowie
Wlkp.), Informacje dotyczące osób, które formalnym aktem wystąpiły z Kościoła katolickiego
przechowywane w księgach parafialnych
18.15-18.30 – mgr lic. Marek Paszkowski (Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej w
Olsztynie), Informacje gromadzone w ramach przesłuchania stron w procesie o nieważność
małżeństwa – ustawodawstwo i praktyka
18.30-18.45 – dr Justyna Krzywkowska (UWM), Acta causae i acta processus. Zastosowanie
zasady pisemności w procesie o nieważność małżeństwa
18.45-19.00 – dr Lesław Krzyżak (SKP), Przepływ informacji w ramach rekwizycji kanonicznej.
Postulaty de lege ferenda
19.00-19.15 Dyskusja
19.30 Kolacja – Restauracja „Dwór Dwikozy”

