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(UŁ); dr. hab. Karola Karskiego (UW); dr. Michała Kowalskiego (UJ); dr. hab. A. Koz-
łowskiego, prof. UWr; dr hab. Joann� Nowakowsk�-Małuseck� (U�); prof. dr hab. Anna 
Przyborowsk�-Klimczak (UMCS), dr. Wojciecha Sz. Staszewskiego (KUL). W skład Ko-
misji Rewizyjnej weszli: dr T. Kami�ski (UW); dr Magdalena Słok-Wódkowska (UW); dr 
Kinga Stasiak (KUL). 

Członkowie nowo wybranego zarz�du wybrali na wiceprzewodnicz�cych: dr. hab. 
K. Karskiego i prof. dr hab. A. Przyborowsk�-Klimczak. Skarbnikiem została dr E. Cała-
Wacinkiewicz, a Sekretarzem Generalnym mgr A. Czapli�ska. 

KATARZYNA STACHYRA 
ALEKSANDER PANFIL 

DRU�YNA KUL W RUNDZIE KRAJOWEJ 
KONKURSU PRAWA MIDZYNARODOWEGO 

IM. PH.C. JESSUPA 
WARSZAWA, 27-28 LUTEGO 2014 R. 

The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition jest najwi�kszym 
konkursem z prawa mi�dzynarodowego na �wiecie, a zarazem jednym z najbardziej 
presti	owych. Bior� w nim udział dru	yny z ponad 80 pa�stw.  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II co roku, od ponad 10 lat, reprezentuje 
dru	yna studentów prawa. W pa�dzierniku ubiegłego roku spo�ród osób, które zgłosiły 
ch�
 udziału w konkursie, wybrani zostali: Katarzyna Piotrowska, Katarzyna Stachyra, 
Magdalena Styrnik, Wojciech Dudek oraz Aleksander Panfil. Zadaniem uczestników było 
reprezentowanie stron sporu – fikcyjnych pa�stw – w symulowanym post�powaniu przed 
Mi�dzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwo�ci. W tym roku spór skoncentrowany był 
przede wszystkim wokół prawa morza i dotyczył problemów zwi�zanych z wykonywa-
niem praw w strefie ekonomicznej ustanowionej traktatem, zanieczyszczeniem �rodowis-
ka i dochodzeniem odszkodowania, własno�ci� podwodnego dziedzictwa kulturowego 
oraz jurysdykcj� karn� pa�stw. 

Zadanie konkursowe obejmowało przygotowanie pism procesowych, a nast�pnie ustn� 
prezentacj� argumentów przed panelem s�dziowskim. Wielomiesi�czne przygotowania do 
obu cz��ci konkursu odbywały si� z pomoc� opiekunów dru	yny, pracowników Katedry 
Prawa Mi�dzynarodowego i Ameryka�skiego – dr. Delaine’a Swensona, prof. KUL, 
dr Anny Szarek-Zwijacz, dr Kingi Stasiak, mgr Marzeny Rzeszót oraz  mgr Iryny Kozak. 
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Tylko jedna dru	yna uniwersytecka ma prawo reprezentowa
 Polsk� w kolejnej, 
mi�dzynarodowej rundzie w Waszyngtonie, dlatego w celu wyłonienia najlepszej przepro-
wadza si� rund� krajow�. Miała ona miejsce 27 i 28 lutego 2014 r. w Warszawie na 
Uczelni Łazarskiego.  

Dru	yna KUL miała okazj� zmierzy
 si� ze studentami innych uczelni w czterech pro-
cesach. Oprócz prezentacji stanowiska pa�stwa, uczestnicy odpowiadali na pytania s�-
dziów. Podczas tej cz��ci konkursu nale	ało wykaza
 si� du	� wiedz� z zakresu prawa 
mi�dzynarodowego oraz umiej�tno�ci� wyeksponowania najmocniejszych argumentów 
reprezentowanego pa�stwa.  

Do finału zakwalifikowały si� dru	yny reprezentuj�ce Uniwersytet Warszawski i Uni-
wersytet Jagiello�ski. W rundzie finałowej, która przyci�gn�ła w charakterze publiczno�ci 
cz��
 studentów Uczelni, od zmagaj�cych si� dru	yn s�d wymagał nie tylko dogł�bnej 
znajomo�ci obecnie obowi�zuj�cego prawa mi�dzynarodowego, ale i niektórych praw 
obowi�zuj�cych w XVI wieku, co było konieczne dla rozstrzygni�cia kwestii własno�ci 
wraku zatopionego statku. Werdykt, wydany po naradzie s�dziów, przyznawał zwyci�s-
two dru	ynie z Uniwersytetu Jagiello�skiego. Reprezentowa
 b�dzie ona Polsk� w roz-
grywkach na etapie mi�dzynarodowym, który zaplanowany został na 6-12 kwietnia 2014 r. 
w Waszyngtonie. 

W tegorocznych rozgrywkach krajowych dru	yna KUL otrzymała wyró	nienie za 
trzecie miejsce w kategorii pisma procesowego. 

PATRYK OCHWAT 
Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL 

MIDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
Z OKAZJI 15-LECIA INSTYTUCJI RZECZNIKA KONSUMENTÓW 

„OCHRONA KONSUMENTÓW 
I JEJ WSPÓŁCZESNE WYZWANIA” 

LUBLIN, 13-14 MARCA 2014 R. 

Obchody jubileuszu 15-lecia instytucji rzecznika konsumentów stały si� okazj� do 
rozwa	a� nad pozycj� konsumenta na współczesnym rynku. Problematyka ta była przed-
miotem mi�dzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ochrona konsumentów i jej współ-
czesne wyzwania”, która odbyła si� w dniach 13-14 marca 2014 r. w gmachu Collegium 
Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencj� zorganizo-
wała Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL we współpracy ze Stowa-


