
       PROGRAM KONFERENCJI



Godzina
PIĄTEK, 15 marca 2013 r.

Wydział Prawa i Administracji UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

 AULA C (5 piętro)11.00 – 12.30 Rejestracja uczestników
12.30 – 13.00 Przywitanie uczestników przez władze Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- 

Skłodowskiej w Lublinie

13.00 – 14.00 Wykłady zaproszonych gości honorowych, dyskusja
14.00 – 15.30 PANEL NR 1

1. mgr  Mariusz  Krawczyk  (UJ)  – Ograniczenia  swobody  prowadzenia  działalności  gospodarczej w kontekście władztwa administracyjnego
2. mgr  Marta  Mulawa  (UMCS)  – Problematyka  koncesji  jako  najbardziej  uciążliwej  formy  ingerencji w wolność gospodarczą
3. Przemysław  Brzuszczak,  Sebastian  Wijas  (UW)  – Ważny  interes  publiczny  jako  konstytucyjna przesłanka ograniczenia wolności gospodarczej
4. mgr  Katarzyna  Szczepańska  (UAM,  Christian-Albrechts-Universitaet  zu  Kiel)  – Posiadanie odpowiednich  uprawnień  zawodowych  jako  forma  ograniczenia  podejmowania  działalności gospodarczej  a  udział  samorządu zawodowego w sprawowaniu pieczy nad wykonywaniem zawodu zaufania publicznego na przykładzie samorządu adwokackiego (sprawa K 6/12)
5. mgr Aneta Makowiec (UJ) – Ograniczenia dla rozwoju przedsiębiorczości – bariery w wykorzystaniu funduszy strukturalnych
6. mgr  Mateusz  Pacak  (UJ)  – Organizacyjne  ograniczenia  prowadzenia  działalności  gospodarczej w perspektywie ustaw deregulacyjnych
7. Marek  Porzeżyński  (UW)  –  Wybrane  zagadnienia  własności  intelektualnej  jako  czynnika ograniczającego swobodę działalności gospodarczej
8. mgr Michał Szewczyk (UMK) – Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej
9. mgr Marek Topór (UJ) – Environmental impact assessment and the classification of specific investment  

as  project  which may potentially  have a  significant  impact  on environment in  the light  of  the  polish  
investment process

15.30 – 16.30 Obiad dla uczestników panelu 1, A, B, C, D



od 16.40 
do 19.00

od 5 do 10 
minut dla  
każdego 
referenta

PANEL A
SALA NR 110PRAWO ENERGETYCZNE,PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA,PRAWO KONKURENCJI

PANEL B
SALA NR 108PRAWO FINANSOWE,PRAWO BANKOWE,PRAWO PODATKOWE

PANEL C
SALA NR 106PRAWO MEDYCZNE,PRAWO FARMACEUTYCZNE, WOLNE ZAWODY,PRAWO SPORTOWE

PANEL D
SALA NR 103PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE, RADIOFONIA I TELEWIZJA.MPZP

16.40
A1, B1,
C1, D1

16.50
A2, B2,
C2, D2

17.00
A3, B3,
C3, D3

17.10
A4, B4,
C4, D4

17.20
A5, B5,
C5, D5

A1. mgr Łukasz Połatyński, mgr 
Natalia Wrońska, (UJ) – Liberalizacja rynku energii przez regulację – na przykładzie instytucji „obliga giełdowego”
A2. Marek Grzywacz (UW) – Szczególny charakter ograniczeń swobody działa-lności gospodarczej w sektorze energetycznym. Czyli nie tylko o koncesjach...
A3. mgr Ewa Matejkowska (UJ) – Ograniczenie działalności gospodarczej jako środek wspierania przez państwo energii odnawialnej
A4. Edyta Biardzka (UPH) – Ochrona środowiska jako forma ograniczenia swobody działalności gospodarczej
A5. Katarzyna Fortuna (UW) – Ograniczenia prowadzenia działalności na danym obszarze ze względu na występowanie niektórych form ochrony przyrody

B1. Joanna Niedojadło (UJ) – Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców, czyli granice swobody kształtowania rozwiązań korporacyjnych
B2. Katarzyna Marchocka 
(UW) – Porównanie przepisów ordynacji podatkowej dotyczą-cych postępowania dowodo-wego z przepisami regulują-cymi postępowanie dowodowe na gruncie kodeksu postępo-wania administracyjnego. Wnioski dla podmiotu administrowanego
B3. Radosław Żuchowski 
(UW) – Tzw. „kredyt podatkowy” czyli swoisty spo-sób rozumienia przez Ministe-rstwo Finansów potrzeby wspierania początkujących przedsiębiorców
B4. Przemysław Brzuszczak, 
Sebastian Wijas (UW) – Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 

C1. Małgorzata Dziubińska 
(UMCS) – Status prawny lekarza cudzoziemca wykonującego zawód na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w świetle zasady swobody działalności gospodarczej
C2. Adrian Janus (UJ) – Ograniczenia podmiotowe w zawieraniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
C3. mgr Ewelina Świerczek 
(UJ) – Przepisy ogólne prawa farmaceutycznego w sprawie działalności objętych zezwoleniami
C4. mgr Agnieszka 
Jachowicz (UŁ) – Zezwolenie na prowadzenie apteki jako przykład reglamentacji działalności gospodarczej
C5. Joanna Rauch (UJ) – 

D1. mgr Wojciech Ciszewski 
(UJ) – Ograniczenia wolności działalności gospodarczej w ustawie o KRRiT w świetle zasady neutralności (bezstronności) państwa
D2. Paweł Ziółkowski 
(UKSW) – Koncesja radiowo-telewizyjna jako ograniczenie zasady swobody działalności gospodarczej
D3 Kinga Drażba (KUL) - Koncesja na nadawanie programów radiowych lub telewizyjnych drogą naziemną w Polsce. Analiza w kontekście prawa europejskiego i Konstytucji RP
D4. Jarosław Kola (UAM) – Kreacja w reglamentacji. Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji jako mechanizm realizacji polityki organu koncesyjnego – analiza regulacji i uwagi de 



17.30
A6, B6,
C6, D6

17.40
A7, B7,
C7, D7

17.50
A8, B8,
C8, D8

18.00
A9, B9,
C9, D9

18.10
A10, B10,
C10, D10

A6. Magdalena Brodawka (UW) 
–  Wokół zagadnień koncesji oraz prawa ochrony środowiska jako czynników ograniczających rozwój poszukiwania gazu łupkowego w Polsce
A7. mgr Szymon Raniszewski 
(UKW)  – Organy ochrony środowiska a prowadzenie działalności gospodarczej
A8. mgr Kamil Dobosz, Marika 
Scheibe (UJ) – Prawo ochrony konkurencji UE a siła i wielkość przedsiębiorstw
A8. Diana Bożek (UW) – Działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako forma ograniczenia działalności ubezpieczeniowej
A10. Michał Magdziak (UW) – Ograniczenia pozycji przedsiębiorców w toku postępowania odwoławczego od decyzji organów regulacyjnych oraz Prezesa UOKiK
A11. Piotr Ćwiakowski, Iwona 
Krzemińska (UW) – Naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych jako przesłanka 

a kontrola podatkowa
B5. Michał Mostowik (UJ) – Regulacja w sektorze usług płatniczych na przykładzie instytucji płatniczych
B6. Maciej Koziński, mgr 
Karolina Rokicka (UMK) – Działalność regulowana na przykładzie działalności kantorowej
B7. Weronika Orłowska (UJ) 
– Rygorystyczne bariery podejmowania działalności gospodarczej jako skutek nadmiernej i nieefektywnej implementacji prawa unijnego na przykładzie golden plating’u i double-banking’u
B8. mgr Marta Hacia, mgr 
Edyta Szałacha (UMCS) – Ograniczenia  prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie spółki Amber Gold 
B9. Mariusz Kłoda (UMK) – Prawno-administracyjne ograniczenie podejmowania działalności maklerskiej 
B10. Tomasz Woźniak 
(UMCS) – Ograniczenia w dostępie do uproszczonych 

Zakaz reklamy aptek - reforma w imię dobra pacjentów?
C6. mgr Lucyna 
Staniszewska (UAM) – Reglamentacja prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej - prawne formy wykonywania działalności regulowanej adwokatów w Polsce
C7. Bartosz Chudziński 
(UAM) – Podmiotowe ograniczenia w dostępie do wykonywania zawodu adwokata
C8. mgr Magdalena Kołtun, 
Dorota Kołtun (UMCS) – Radca prawny jako przedsiębiorca. Problematyka zawodów regulowanych w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o radcach prawnych
C9. Kinga Kobylińska (UPH) 
– Rzecznik patentowy jako przykład zawodu reglamentowanego
C10. Milena Tarasiuk 
(UMCS) – Ograniczenia 

lege ferenda

D5. Arkadiusz Wiśniewski 
(UMK) – Ważny interes publiczny jako przesłanka ograniczenia wolności działalności gospodarczej
D6. mgr Maria Jędrzejczak 
(UAM) –  Ograniczanie swobody działalności gospodarczej w sposób uznaniowy - decyzje koncesyjne
D7. Maciej Pisz (UW) – Zagadnienie ,,ograniczenia wolności działalności gospodarczej” w orzeczni-ctwie Trybunału Konstytucyjnego
D8. Grzegorz Czapski 
(UPH) – Jedno okienko - procedura rejestracji podmiotu gospodarczego
D9. mgr Łukasz Jurek, mgr 
Justyna Jurek (KUL) – Kilka uwag na temat kontroli przedsiębiorcy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
D10. Remigiusz Chęciński 
(UAM) – Nadzór władz publicznych nad szkolnictwie 



18.20
A11, B11,
C11, D11

18.30
A12, B12,
C12, D12

18.40
A13, B13,
C13, D13

18.50
A14,

C14, D14

19.00

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej
A12. Artur Bilski (UW) - Wadliwe funkcjonowanie rejestru klauzul niedo-zwolonych UOKiK jako istotna bariera dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
A13. Marta Samborska (UJ) – Wzajemna korelacja ustawodawstwa antymono-polowego i sposobów reglame-ntowania działalności gospo-darczej w świetle problemu enumeratywności katalogu przesłanek jej prowadzenia
A14. Hubert Mielnik, Jakub 
Mikulski (UMCS) - Dozwolona i nieuczciwa reklama porówna-wcza – ograniczenia    w świetle prawa UE, doktryny oraz orzecznictwa
A15w. Jakub Mroziński (UW) – 
The issue of European insolvency  
law in relation to obstructions in  
business

form opodatkowania dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
B11. Grzegorz Siedlecki 
(UMCS) – Szczegółowa regulacja podatkowoprawna jako forma ograniczania dostępu do prowadzenia działalności gospodarczej
B12. Adam Ploszka (UW) – Prasa samorządowa vs. Prywatna
B13. Paweł Szczęśniak 
(UMCS) – Publicznoprawne ograniczenia kredytowania jednostek samorządu terytorialnego

podmiotowe prowadzenia działalności gospodarczej w odniesieniu do osób sprawujących funkcje publiczne oraz wymiaru sprawiedliwości
C11. mgr Natalia Rutkowska 
(UJ) – Ograniczenia  w zakła-daniu lotnisk w prawie polskim
C12. Maciej Zych (UJ) - Regulacyjne uwarunkowania podejmowania działalności przez przewoźnika lotniczego w prawie polskim, europejskim i międzynaro-dowym
C13. mgr Dominik Borek 
(KUL) – Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia sportowej działalności gospodarczej w ustawie o sporcie z 25 czerwca 2010 roku
C14. Kacper Lewandowski 
(KUL) – Reglamentacja sportowej działalności gospodarczej

prywatnym
D11. Mateusz Mąkosa 
(UTH) – Restrictions for the  
foreign business entities on  
undertaking and conducting  
economic activity in selected  
EU member states

D12. Tymoteusz Mądry 
(UAM) – Postulat liberalizacji handlu bronią – szansa na poprawę bezpieczeństwa obywateli czy niebezpieczeństwo dla porządku publicznego?
D13. Adrian Sypnicki (UW) 
– Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej?
D14.  Jacek Czaja (UJ) – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a swoboda działalności gospodarczej de  
facto



Godzina SOBOTA, 16 MARCA 2013 r.10.00-11.00 Rejestracja uczestników11.00-13.30 PANEL I
SALA NR 110

PANEL  II
SALA NR 108

10 minut dla 
każdego 
referenta

1. mgr Aleksander Jakubowski (UW) – Kontrola i nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą - aspekty administracyjnoprawne2. mgr Sebastian Gajewski (UW) – Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy pacjentów3. mgr Grzegorz Glanowski (UJ) – Ograniczenia wykonywania działalności leczniczej4. Wiktor Krzymowski (UW) – Prawno-administracyjne ograniczenia w prowadzeniu apteki ogólnodostępnej5. mgr Maciej Toroń (UJ) – Czy państwo może ograniczyć prawo do wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie na rzecz własnych obywateli? Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego wyjątku od swobody przedsiębiorczości związanego z wykonywaniem władzy publicznej6. mgr Wioleta Baranowska-Zając (UŁ) – Zezwolenie na podjęcie działalności jako przejaw reglamentacji działalności ubezpieczeniowej w świetle dyrektywy 2009/138/WE – implikacje dla polskiego ustawodawcy7. mgr Michał Koszowski (UJ) – Administracyjne bariery swobody działalności gospodarczej w sektorze usług pocztowych

1. Łukasz Sobolewski (UJ) – Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo – Kredytowymi. Studium regulacji ustawowej2. mgr Tomasz Karwicki (UŁ) – Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego (Założenia teoretyczne i doświadczenia praktyki)3. Witold Górny (UJ) – Harmonizacja systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej , jako usuwanie barier prawnych dla rozwoju działalności gospodarczej w wymiarze międzynarodowym4. Kamil Galas, Jakub Skowronek (UJ) – Problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w dziedzinie nowych technologii na gruncie i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania5. Anna Hnatów (UAM) – Ograniczenie w finansowaniu działalności spółki w postaci niedostatecznej kapitalizacji6. mgr Kamil Miśtal (UŁ) – Charakter prawny zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych7. mgr Monika Kapusta (UŁ) – Potrzeba zmian regulacji prawnej dotyczącej reglamentacji działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia8. mgr Marcin Banasik (UJ) – Administracyjnoprawne ograniczenia dostępu do multipleksu – obowiązki operatora 



8. mgr Anna Laszczyk (UŁ), Michał Gajdus (UW) – Publiczne prawo konkurencji jako ograniczenie wykonywania praw własności przemysłowej - między komplementarnością a antagonizmem9. mgr Aleksandra Kluczewska (UJ) – Ograniczenie swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług ze względu na wykonywanie władzy publicznej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE10. mgr Martyna Walas (UMK) – Ograniczenia wolności działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska11. mgr Ilona Przybojewska (UJ) – Regulation of business activity within the energy sector12. Patrycja Ryś (UJ) – Polityka energetyczna jako przykład działalności koncesjonowanej. Gdzie leży granica pomiędzy wolnością gospodarczą a swobodną ingerencją państwa?13.  mgr Michał Wdowiak (SWPiW w Gdyni) – Strefa ochrona gazociągu a ograniczenie zabudowy wykraczające poza rzeczywistą potrzebę – uwagi na tle praktyki orzeczniczej NSA14. mgr Michał Jakub Nowakowski (UMK) – Praktyczne aspekty wydobycia gazu łupkowego w Polsce
15. Ewelina Zawiślak (UMCS) – Bariery w prowadzeniu małych i średnich przedsiębiorstw

multipleksu i nadawców telekomunikacyjnych związane z wdrożeniem naziemnej telewizji cyfrowej9. Monika Michalak (UMK) – Analiza procedury przyznawania przedsiębiorcom koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu alkoholem, handlu benzyną oraz uprawy maku10. Jacek Wojciechowski (UMK) – Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jako środek karny wywołujący skutki na płaszczyźnie prawa administracyjnego
11. Patryk Piątkowski (UMK) – Koncesje oraz zezwolenia w polskim prawie  administracyjnym – ich zalety i wady w ograniczaniu swobody działalności gospodarczej
12. Kamila Grzesiuk (UMCS) – Ograniczenie praowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne13. mgr Grzegorz Klimek (UMK) – Zwłoka organu administracji w wydaniu pozwolenia emisyjnego jako czynnik ograniczający swobodę prowadzenia działalności gospodarcze14. Joanna Stylska (UMCS) – Zezwolenie strefowe w specjalnych strefach ekonomicznych jako przykład reglamentacji działalności gospodarcze15. Patrycja Kukiełka, Joanna Nowak (UMCS) – Znaczenie barier prawno-administracyjnych dla podejmowania działalności gospodarczej przez  inwestorów zagranicznycznych16. Łukasz Bolesta, Paulina Krukowska (UMCS) – Reglamentacja działalności gospodarczej dokonywana przez państwo na przykładzie koncesji13.30 – 14.30 Obiad dla uczestników Paneli I i II



KONKURS REFERATÓWPragniemy poinformować, że tylko najlepsze artykuły zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej. Publikacje artykułu należy, więc potraktować jako sprawę niezależną od opłat konferencyjnych i będącą swego rodzajem docenieniem tylko najlepszych artykułów (pakety A i B gwarantują tylko otrzymanie egzemplarza publikacji pokonferencyjnej przesyłką pocztową). Terminy nadsyłania artykułów oraz regulamin publikowania zostaną podane na stronie SKNP UMCS (http://www.sknp.umcs.lublin.pl/).

http://www.sknp.umcs.lublin.pl/

