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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-
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rzyszeniem Rzeczników Konsumentów. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem obj�li: 
Jego Magnificencja Rektor KUL – ks. prof. dr hab. Antoni D�bi�ski oraz Prezes Urz�du 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów – dr Małgorzata Krasnod�bska-Tomkiel.  

Przybyłych go�ci powitała dr Małgorzata Ganczar (KUL), po czym uroczystego ot-
warcia konferencji dokonała prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska – Prorektor KUL, 
która uczyniła to w imieniu Rektora. Nast�pnie głos zabrał Jarosław Król – Wiceprezes 
Urz�du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w swoim przemówieniu zwrócił 
uwag� na szczególn� rol� rzeczników konsumentów w systemie ochrony konsumentów. 
W imieniu władz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL uczest-
ników konferencji przywitał prof. dr hab. Andrzej Herbet – Prodziekan WPPKiA KUL. 
Omówił tak	e historyczne aspekty rozwoju systemu ochrony konsumentów. W ramach 
otwarcia swoje słowa do zebranych skierował równie	 Krzysztof Podgórski – Prezes Sto-
warzyszenia Rzeczników Konsumentów. Podzi�kował wszystkim osobom, które przyczy-
niły si� do zorganizowania konferencji. 

Program konferencji obejmował dwie sesje i dwa panele dyskusyjne w pierwszym 
dniu oraz trzy panele dyskusyjne w drugim dniu obrad. 

Sesji pierwszej przewodniczył prof. dr hab. Wiesław Czy	owicz (SGH). Pierwszy 
referat, pt. „Rola rzecznika konsumentów w systemie ochrony prawnej”, wygłosił K. Pod-
górski. Podkre�lił, i	 rzecznik konsumentów nie mo	e by
 postrzegany jako zwykły 
urz�dnik, gdy	 jego działania s� w du	ej mierze odformalizowane. Współcze�nie pełni on 
raczej funkcj� quasi-ombudsmana. Prelegent zwrócił równie	 uwag� na wzrost znaczenia 
tej instytucji, czego dowodem jest zwi�kszenie liczby spraw załatwianych przez rzecz-
ników wzgl�dem lat ubiegłych. 

Kolejny referat zatytułowany „System instytucjonalny ochrony konsumentów w Pol-
sce” przedstawił J. Król. Główne tezy tego wyst�pienia dotyczyły kompetencji i struktury 
organizacyjnej instytucji powołanych do ochrony konsumentów: Urz�du Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów (w tym jego Prezesa), najwa	niejszych organizacji pozarz�-
dowych (Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) oraz s�dów 
polubownych działaj�cych przy tzw. regulatorach rynku. Szczególna rola przypadła jed-
nak Krajowej Radzie Rzeczników Konsumentów, któr� prelegent okre�lił mianem 
„platformy współpracy mi�dzy UOKiK a rzecznikami konsumentów” i wyraził potrzeb� 
zacie�niania wzajemnych relacji. Autor odniósł si� równie	 do projektu nowych regulacji 
z zakresu prawa konsumenckiego i podkre�lił, 	e obecny model ochrony konsumentów 
zapewnia kompleksow� ochron� ich interesów. 

 Trzeci referat, pt. „Consumer policy in the European Union” („Polityka konsumencka 
Unii Europejskiej”), wygłosiła Anna Jassem-Staniecka – European Commission, Directo-
rate General for Health and Consumers, Consumer Markets Unit. Na wst�pie zaznaczyła, 
	e europejska polityka konsumencka budowana jest na podstawie partnerstwa instytucji 
Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Unijny system ochrony konsumentów tworz� 
przede wszystkim: Komisarz UE ds. polityki konsumenckiej, Dyrekcja Generalna ds. 
Zdrowia i Konsumentów oraz inne dyrekcje. Prelegentka wskazała tak	e nowe wyzwania 
w polityce konsumenckiej Unii Europejskiej. Wychodz�c im naprzeciw, Komisja przyj�ła 
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w maju 2012 r. nowy Europejski program na rzecz konsumentów, który okre�la strate-
giczn� wizj� unijnej polityki konsumenckiej do 2020 r. Celem programu jest wzmocnienie 
pozycji konsumentów, a tak	e rozwój unijnej gospodarki (wydatki konsumenckie sta-
nowi� a	 57% PKB Unii Europejskiej). Program ten skonstruowany został na podstawie 
czterech głównych priorytetów: wzmocnienie bezpiecze�stwa produktów i usług, posze-
rzanie wiedzy na temat praw konsumenta w�ród konsumentów i przedsi�biorców, spraw-
niejsze egzekwowanie przepisów prawa i rozstrzyganie sporów, wspieranie interesów 
konsumentów w najwa	niejszych dla nich sektorach (energetycznym, finansowym, cyfro-
wym, transportowym i 	ywno�ciowym). 

Nast�pnie Ró	a Gräfin von Thun und Hohenstein – Poseł do Parlamentu Europej-
skiego zaprezentowała referat pt. „Realizacja polityki konsumenckiej w działalno�ci PE 
w kadencji 2009-2014. Co nas czeka w przyszło�ci”. Pani Poseł wyraziła potrzeb� bu-
dowania wspólnego rynku europejskiego na solidnym fundamencie, jakim jest wspólna 
polityka konsumencka, na któr� Unia Europejska przeznaczy w kolejnych siedmiu latach 
189 mln euro. W swoim wyst�pieniu podkre�liła równie	, 	e polubowne rozwi�zywanie 
sporów mi�dzy konsumentami i przedsi�biorcami jest niezmiernie korzystne dla obu 
stron. Aktualnie trwaj� prace nad stworzeniem europejskiego systemu pozas�dowego 
rozstrzygania sporów; ich zako�czenie przewidziano na 2016 r.  

Tematem kolejnego wyst�pienia, autorstwa dr hab. Moniki Jagielskiej (U�), były 
„Najnowsze zmiany w prawie konsumenckim”. Pakiet nowych rozwi�za� w zakresie 
ochrony konsumentów zawarty został w ustawie o prawach konsumenta, która wejdzie w 
	ycie 13 czerwca 2014 r. Ich wprowadzenie wynika z konieczno�ci transpozycji do pol-
skiego porz�dku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 
pa�dziernika 2011 r. Prelegentka dokonała oceny najistotniejszych zmian. 

Ostatni referat w sesji pierwszej wygłosił prof. dr hab. Jan Olszewski (UR), który 
zaprezentował „Nowe instytucje ochrony konsumenta”. Zaproponował wzmocnienie 
ochrony konsumentów poprzez zapewnienie szerokiego dost�pu do tzw. konsumenckiego 
pakietu assistance oraz promocj� instytucji amicus curiae uregulowanej w art. 50 ust. 3 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Profesor wymienił zalety tzw. ADR-ów 
i postulował ich szersze wykorzystywanie przy rozwi�zywaniu sporów konsumenckich.  

Drugiej sesji przewodniczył prof. J. Olszewski (UR). T� sesj� otworzyła El	bieta 
Sługocka-Krupa – Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, wygłaszaj�c 
referat zatytułowany „Konsument na rynku usług kredytowych”. Wyraziła pogl�d, i	 
rynek usług kredytowych, ze wzgl�du na wysok� specjalizacj� i mnogo�
 zagadnie�, jest 
dla konsumentów �ródłem licznych zagro	e�. Podstawowym aktem normatywnym w tej 
dziedzinie jest ustawa o kredycie konsumenckim, której celem było zwi�kszenie ochrony 
konsumentów poprzez nało	enie na przedsi�biorców szeregu obowi�zków informacyj-
nych. Jej wej�cie w 	ycie nie rozwi�zało jednak wszystkich problemów, do których 
prelegentka zaliczyła: status i działanie po�redników kredytowych, nieuczciwe praktyki 
rynkowe i manipulacje podczas zawierania umów o kredyt konsumencki, stosowanie 
przez przedsi�biorców klauzul abuzywnych we wzorcach umów, zadłu	enie konsumen-
tów i rzetelna ocena ich zdolno�ci kredytowej, nadmierne koszty i odsetki karne. Pani 
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Wiceprezes podkre�liła równie	, 	e przedsi�biorcy powinni w swojej działalno�ci kiero-
wa
 si� zasadami etyki. 

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Wolodymyr Kossak (Narodowy Uniwersytet 
im. Ivana Franki we Lwowie), który przedstawił zagadnienie „Ochrony konsumentów 
w prawie ukrai�skim”. W swoim przemówieniu zaznaczył, 	e kwestia ochrony konsu-
mentów odgrywa w prawie ukrai�skim wa	n� rol�. Podstawowymi aktami normatywnymi 
reguluj�cymi t� materi� s� kodeks cywilny i ustawa o ochronie praw konsumenckich. 
Prawo konsumenta do nale	ytej jako�ci towarów i �wiadczonych usług ma, zdaniem 
Profesora, jedynie charakter deklaratywny. Znacznie utrudniona jest bowiem mo	liwo�
 
dochodzenia odszkodowania lub zado�
uczynienia z tytułu złej jako�ci tych dóbr. Pro-
fesor Kossak stan�ł na stanowisku, 	e powstałe na tym gruncie spory powinny by
 
rozstrzygane polubownie. Podkre�lił równie	, 	e stowarzyszenia broni�ce praw konsu-
mentów nie zajmuj� w ukrai�skim systemie ochrony konsumentów nale	nej im pozycji. 
Prelegent omówił ponadto temat odpowiedzialno�ci deliktowej przedsi�biorców. 

Trzeci referat zaprezentował prof. dr hab. Lesław Góral (UŁ). Tematyka jego wyst�-
pienia dotyczyła „Potrzeby okre�lenia na gruncie nauk prawnych poj�cia rynku banko-
wego w celu wzmocnienia ochrony praw konsumentów”. Profesor zaznaczył, 	e zde-
finiowanie rynku bankowego na gruncie nauk prawnych umo	liwiłoby wprowadzenie 
jednolitych standardów w zakresie ochrony praw konsumenta dla wszystkich podmiotów 
tego rynku. Przedstawił własn� koncepcj� rynku bankowego, która umo	liwia bardziej 
wnikliwe spojrzenie na problematyk� parabanków oraz pozwala wyodr�bni
 podmioty, 
których działalno�
 budzi
 mo	e szczególne w�tpliwo�ci. Pomo	e to uruchomi
 prace 
legislacyjne nad odr�bnym uregulowaniem podstaw ochrony konsumenta wobec tej grupy 
podmiotów. 

Nast�pnie dr Tomasz Długosz (UJ) omówił wybrane zagadnienia „Ochrony konsu-
menta w sektorze energetycznym”. Prelegent podkre�lił, 	e wzmocnienie pozycji konsu-
menta jest aktualnym problemem w prawie energetycznym, gdzie uto	samia si� go przede 
wszystkim z odbiorc� paliw i energii w gospodarstwie domowym. Kompleksowe 
regulacje dotycz�ce konsumentów zawarte s� w unijnych dyrektywach dotycz�cych rynku 
wewn�trznego energii elektrycznej i gazu ziemnego. Autor przedstawił katalog �rodków 
ochrony konsumenta w sektorze energetycznym. Zaliczył do niego: budow� prawidłowo 
funkcjonuj�cego rynku detalicznego paliw i energii, aktywn� postaw� sektorowego orga-
nu regulacyjnego – Prezesa Urz�du Regulacji Energetyki, ochron� tzw. odbiorcy wra	li-
wego, zwi�kszenie efektywno�ci energetycznej z udziałem konsumentów, rozwijanie 
sektorowego ustawodawstwa w zakresie ochrony konsumentów, prawo wyboru dostawcy 
energii oraz prawo tzw. usługi kompleksowej. 

Referat pt. „Metody rozstrzygania sporów konsumenckich – szersze spojrzenie w kon-
tek�cie technik zapobiegania konfliktom i destrukcji” wygłosiła dr Ludwika Mostowicz 
(Catholic University of Louvain). Poruszyła kwesti� realnej pozycji polskiego prawa 
konsumenckiego i wyraziła zaniepokojenie z powodu jego rozproszenia. Prelegentka 
podkre�liła, 	e �rodowisko naukowe wnosi du	y wkład w rozwój systemu ochrony konsu-
mentów. Zwróciła równie	 uwag� na istnienie asymetrycznych relacji mi�dzy konsu-
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mentami i monopolistami. Jej zdaniem prawidłowa analiza przepisów prawa uskutecznia 
ochron� konsumentów. 

Profesor dr hab. Paweł Fajgielski (KUL) przedstawił wybrane zagadnienia „Ochrony 
konsumentów usług telekomunikacyjnych”. Dokonał podziału przepisów prawa teleko-
munikacyjnego na te, które odnosz� si� wprost do poj�cia konsumenta, i te które odwołuj� 
si� do abonenta, czyli u	ytkownika ko�cowego, który w zdecydowanej wi�kszo�ci przy-
padków jest tak	e konsumentem. Prelegent wyró	nił grupy zagadnie�, które s� przedmio-
tem ochrony z perspektywy konsumentów usług telekomunikacyjnych. Wymienił nast�-
puj�ce kwestie: zawieranie i rozwi�zywanie umów o �wiadczenie usług telekomunika-
cyjnych, szczególne uprawnienia abonentów w zakresie mo	liwo�ci korzystania z usług 
telekomunikacyjnych (np. przeniesienie numeru, usługi o podwy	szonej opłacie czy 
pakiety internetowe), rozpatrywanie reklamacji, tajemnica telekomunikacyjna i ochrona 
danych osobowych u	ytkowników. 

Rozwa	ania na temat „Konsumenta jako nabywcy tre�ci cyfrowych” były przedmio-
tem ostatniego wykładu wygłoszonego przez dr. Michała Wyrwi�skiego (UJ). Dokonał 
analizy i oceny rz�dowego projektu ustawy o prawach konsumentów w zakresie spraw 
dotycz�cych tre�ci cyfrowych. Wskazał na problemy interpretacyjne poj�cia „tre�ci 
cyfrowe”, zdefiniowanego w art. 2 pkt 5 tej ustawy, omówił tak	e kwestie udost�pniania 
tych tre�ci u	ytkownikom. Podkre�lił, 	e �wiadczenie usług cyfrowych jest sprzeda	� 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z wszystkimi tego konsekwencjami. Pozy-
tywnie ocenił natomiast regulacje nakładaj�ce obowi�zek informowania nabywcy tre�ci 
cyfrowych o ich funkcjonalno�ci i interoperacyjno�ci. 

Po wyst�pieniach prelegentów odbyła si� debata nt. „Roli rzeczników konsumentów 
w ochronie prawnej”, której przewodniczył K. Podgórski. Doktor hab. Rafał Biskup 
(KUL) poruszył kwesti� poszanowania dobrych obyczajów w relacjach mi�dzy przedsi�-
biorcami i konsumentami. Podkre�lił, 	e nie mo	na oddziela
 wolno�ci gospodarczej, na 
podstawie której działaj� przedsi�biorcy, od etyki, gdy	 byłoby to sztuczne przeciwstaw-
wianie poj�
. Wpływ zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej przez przed-
si�biorc� na mo	liwo�
 egzekwowania praw przez konsumenta omówiła dr M. Ganczar 
(KUL). Nast�pnie S�dzia S�du Apelacyjnego Barbara Godlewska-Michalak – członek 
Krajowej Rady S�downictwa przedstawiła zagadnienia odpowiedzialno�ci i ochrony 
rzeczników konsumentów oraz ich pozycji procesowej, które były przedmiotem o	ywio-
nej dyskusji. Z kolei wypowied� Pawła Janika – eksperta z Biura Projektów Programo-
wych Kancelarii Prezydenta RP dotyczyła zamiaru stworzenia systemu nieodpłatnej, 
przeds�dowej pomocy prawnej dla osób potrzebuj�cych. Powstało pytanie o rol� rzeczni-
ków konsumentów w tym projekcie; rozwa	ano przede wszystkim, czy mogliby udziela
 
kompleksowych porad prawnych najubo	szym. 

Problematyka „Ochrony konsumentów i jej współczesnych wyzwa�” analizowana 
była w ramach ostatniego w tym dniu panelu dyskusyjnego, którego moderatorem był 
mecenas Marek Radwa�ski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu. Wytyczne 
unijnej dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich 
omówiła Katarzyna Araczewska – specjalista w Departamencie Ochrony Konsumentów 
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UOKiK. Dodała, 	e strony sporu nie maj� obowi�zku stosowania tych metod w celu 
rozwi�zania konfliktu – system ADR opiera si� bowiem na dobrowolno�ci. Tez� o słab-
szej pozycji konsumenta w relacji do przedsi�biorcy zakwestionowała Katarzyna 
Marczy�ska – Arbiter Bankowy. Z kolei dr hab. Monika Jagielska (U�) pozytywnie 
oceniła rozszerzenie instrumentów ochrony konsumentów na mikroprzedsi�biorców. 
Przedstawiła równie	 koncepcj� wprowadzenia europejskich ram sprzeda	y. 

W drugim dniu konferencji słowo powitalne do uczestników skierowała prof. dr hab. 
Magdalena Pyter – Dyrektor Instytutu Administracji WPPKiA KUL. Po przemówieniu 
Pani Profesor rozpocz�ł si� panel dyskusyjny nt. „Ochrony konsumentów na rynku usług 
energetycznych”, któremu przewodniczył Wojciech Krogulec – Miejski Rzecznik 
Konsumentów w Cz�stochowie. Grzegorz Lot – Wiceprezes Tauron Sprzeda	 sp. z o.o. 
w Krakowie wymienił korzy�ci płyn�ce z prawa konsumenta do zmiany sprzedawcy 
energii elektrycznej. Podkre�lił równie	, 	e prawidłowy marketing powinien opiera
 si� 
na warto�ciach. Z kolei radca prawny Tomasz Dec – starszy specjalista we Wschodnim 
Oddziale Terenowym Urz�du Regulacji Energetyki oraz Robert Bana� – Dyrektor PSG 
sp. z o.o. Oddział w Tarnowie omówili zagro	enia i problemy wynikaj�ce ze sprzeda	y 
energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wyrazili tak	e potrzeb� edukowania odbiorców 
tych towarów. Wyst�pienie dr. Tadeusza Rzepeckiego – Prezesa Izby Gospodarczej 
Wodoci�gi Polskie oscylowało wokół pytania o potrzeb� centralnego regulowania rynku 
wodoci�gowo-kanalizacyjnego.  

Czwarty panel dyskusyjny dotyczył problematyki „Ochrony konsumentów na rynku 
usług finansowych”; moderatorem była E. Sługocka-Krupa. Profesor dr hab. L. Góral 
(UŁ) stwierdził, 	e powodem niedostatecznej ochrony konsumentów usług kredytowych 
jest rozproszenie przepisów reguluj�cych te kwestie. Wysun�ł postulat kompleksowego 
zdefiniowania i ujednolicenia zasad funkcjonowania podmiotów rynku bankowego. 
Nast�pnie dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska przedstawiła zagadnienia nadzoru nad 
tzw. instytucjami po	yczkowymi, badania zdolno�ci kredytowej kredytobiorców, 
nadmiernej wysoko�ci odsetek i kosztów oraz przejrzysto�ci prawa ochrony konsumentów 
w zakresie usług kredytowych. Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowo�ci 
Detalicznej i Rynków Finansowych w Biurze Zwi�zku Banków Polskich rozwa	ał mo	li-
wo�
 samoregulacji rynku finansowego w zakresie ochrony konsumentów. Z kolei Maria 
Thun-Janowska – Dyrektor MasterCard Oddział w Polsce wyraziła pogl�d, 	e korzystanie 
z elektronicznych metod płatno�ci nie jest obarczone nadmiernym ryzykiem utraty 
funduszy. Głos w dyskusji zabrała te	 Iwona Torzewska – Dyrektor Departamentu Ochro-
ny Klientów Komisji Nadzoru Finansowego. Podkre�liła, 	e Komisja Nadzoru Finanso-
wego nie mo	e ingerowa
 w relacje zachodz�ce pomi�dzy klientami i przedsi�biorcami. 
K. Marczy�ska zaznaczyła, 	e przedmiotem ochrony na rynku usług bankowych s� prawo 
konsumenta do informacji oraz jego interes ekonomiczny. Jej zdaniem edukacja odgrywa 
kluczow� rol� w budowaniu skutecznego systemu ochrony konsumentów.  

W ramach ostatniego panelu dyskusyjnego zastanawiano si� nad poziomem „Ochrony 
konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych”. Dyskusji tej przewodniczyła Lidia 
Baran-�wirta – Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie. Mecenas Agnieszka Zabo-
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rowska – przedstawiciel sieci Play zwróciła uwag�, 	e dynamiczny rozwój rynku tele-
komunikacyjnego utrudnia ochron� konsumentów. Odniosła si� krytycznie do obowi�zku 
zamieszczania w umowach o �wiadczenie usług telekomunikacyjnych zbyt wielu szcze-
gółowych postanowie�. Z kolei Adam Kossakowski z Departamentu Reklamacji Pol-
komtel sp. z o.o. podkre�lił, jak wa	ne jest, aby konsument miał pełn� �wiadomo�
 
skutków zawarcia niekorzystnej umowy. Nast�pnie prof. P. Fajgielski (KUL) poruszył 
kwesti� gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez operatorów. Renata 
Piwowarska – Dyrektor Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego w 
Urz�dzie Komunikacji Elektronicznej wymieniła działania podejmowane przez Prezesa 
UKE w zakresie ochrony interesów konsumentów. Zagadnienie tzw. wiadomo�ci specjal-
nych omówiła szczegółowo Magdalena Matuszewska – Dyrektor Obsługi Klientów Stra-
tegicznych Orange. Poruszono ponadto kwesti� realnej mo	liwo�ci zapoznania si� konsu-
menta z tre�ci� zawieranej umowy. 

Podsumowania konferencji dokonały dr hab. M. Jagielska (U�) oraz E. Sługocka-Kru-
pa. Pani Profesor doceniła jej wielow�tkowy charakter oraz fakt, 	e udało si� wypracowa
 
nowe rozwi�zania prawne w zakresie ochrony konsumentów. Podkre�liła, 	e system 
ochrony konsumentów powinien opiera
 si� na warto�ciach i poszanowaniu godno�ci 
równorz�dnych stron – konsumenta oraz przedsi�biorcy. Z kolei E. Sługocka-Krupa 
wyraziła nadziej�, 	e konferencja ta przyczyni si� do polepszenia współpracy mi�dzy pod-
miotami zajmuj�cymi si� prawami konsumentów.  

Konferencj� zako�czył dr hab. R. Biskup (KUL), który podzi�kował go�ciom, dysku-
tantom i dostojnym prelegentom za obecno�
. 

ANNA SŁOWIKOWSKA 
Katedra Ko�cielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 
PT. „RODZINA DROG� KO�CIOŁA” 

LUBLIN, 25 MARCA 2014 R. 

Rodzina jest podstawow� komórk� społeczn�, któr� tworz� m�	czyzna i kobieta oraz 
zrodzone z nich dzieci. Jest ona tak	e pierwszym podmiotem wychowawczym, w którym 
dzieci, zach�cane przykładem i autorytetem swoich rodziców, kształtuj� własn� osobo-
wo�
, do�wiadczaj� relacji mi�dzyludzkich, ucz� si� modlitwy. St�d te	 rodzina zawsze 
była, jest i b�dzie drog� Ko�cioła. Taki temat przy�wiecał studentom – członkom Koła 
Naukowego Kanonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – orga-


