
XXIII Tydzień Prawników 
Lublin, 20 – 24 kwietnia 2015 r.

W dniach 20 – 24 kwietnia 2015 roku na Wydziale Prawa, Prawa Ka-
nonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II odbył się XXIII Tydzień Prawników. W jego ramach przeprowa-
dzony został szereg szkoleń, spotkań oraz konferencji poświęconych pra-
wu. Tydzień zakończył się III Wielkim Finałem Gier Prawniczych.

W poniedziałek – 20 kwietnia 2015 r. studenci Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji KUL mogli wziąć udział w szkoleniu zaty-
tułowanym Koszty sądowe w postępowaniu cywilnym. Przeprowadziła je dr 
Joanna Studzińska (KUL). Następnie odbyły się warsztaty pt. Międzyna-
rodowy język kurtuazji. Różnice kulturowe w protokole dyplomatycznym - czyli 
jak jeść, aby nie najeść się wstydu, które prowadził ks. dr Marek Grygiel – 
Pełnomocnik Rektora KUL ds. kontaktów z Polonią. Pierwszy dzień XXIII 
Tygodnia Prawników zakończyło szkolenie pt. Elektroniczne Postępowanie 
Upominawcze, prowadzone przez dra hab. Piotra Telusiewicza (KUL).

We wtorek – 21 kwietnia 2015 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa pt. Prawo cywilne – wczoraj i dziś, której celem było omówienie 
zmian, jakie zaszły w prawie cywilnym materialnym, postępowaniu cy-
wilnym, prawie handlowym, konsumenckim, spadkowym, rodzinnym 
i opiekuńczym, ustawie prawo o aktach stanu cywilnego czy prawie 
własności intelektualnej i innych prawach rzeczowych. Wśród prelegen-
tów znaleźli się wybitni eksperci, tacy jak: dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. 
UKSW; dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL; dr hab. Hanna Wit-
czak; dr Ryszard Czerniawski – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz mgr Lidia Baran-Ćwirta – Lubelski Rzecznik Praw Konsumenta. Nie 
zabrakło licznej reprezentacji studentów i doktorantów z niemal wszyst-
kich ośrodków naukowych w Polsce. 

We środę – 22 kwietnia 2015 r.  studenci mieli szansę uczestnictwa 
w warsztatach pt. Prowokacja policyjna i jej procesowe aspekty, które przepro-
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wadził mgr Michał Blajerski –Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lubli-
nie.

We czwartek – 23 kwietnia 2015 r. studenci mogli nabyć kolejne prak-
tyczne umiejętności.  Szkolenie pt. Wypełnianie PIT – przeprowadził dr 
Piotr Pomorski (KUL). Następnie warsztaty ze Sporządzania pism inicjują-
cych postępowanie karne poprowadził dr Grzegorz Skrobotowicz (KUL).

W piątek – 24 kwietnia 2015 r. miał miejsce III Wielki Finał Gier Prawni-
czych, których celem było poszerzanie wiedzy, kształtowanie cech sprzy-
jających pracy w zespole oraz rozwijanie praktycznych umiejętności stu-
dentów prawa, poprzez rozwiązywanie kazusów, przygotowanych przez 
wybitne grono pracowników naukowych KUL. Do udziału w konkursie 
zgłosiło się 18 drużyn, które tworzyły Kancelarie Prawnicze, sumiennie 
działające od grudnia 2014 roku. Wielki Finał Gier Prawniczych otworzył 
dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL – Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji KUL. Następnie zaprezentowana została sy-
mulacja rozprawy sądowej. Zasadniczą rolę odegrali tu uczestnicy dwóch 
drużyn, które uzyskały największą liczbę punktów podczas czteromie-
sięcznych zmagań. Studenci zmierzyli się po raz ostatni, reprezentując 
przed sądem klientów w przedstawionej im sprawie. Wyrok oraz werdykt 
rywalizacji ogłosił skład sędziowski, któremu przewodniczył SSR Wojciech 
Wolski – Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. W finałowej 
symulacji rozprawy sądowej wzięły udział następujące zespoły: Bona fides 
– w  składzie: Sławomir Korus, Angelika Sojda, Paulina Stolarek, Joanna 
Szewczak, Diana Tylus oraz Prawomocni – w składzie: Adrian Dziekan, 
Kinga Gluc-Dobosz, Sylwia Grabowska, Edyta Hołysz, Piotr Miły. Zwy-
ciężyli Prawomocni. Główną nagrodą były praktyki w Kancelarii Prawnej 
– Filipek & Kamiński sp.k. oraz w Kancelarii Adwokackiej – Adam Załęski. 
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.

Wydarzenia zorganizowane w ramach XXIII Tygodnia Prawników 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów Wydziału 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Studenci z zapałem 
brali udział w zaproponowanych przedsięwzięciach i chętnie rozwijali 
umiejętności praktyczne.
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