II KONFERENCJA NAUKOWA
POMORSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W GDAŃSKU
PRAWO TRANSPORTOWE – MORZE, LĄD, POWIETRZE
9-10 listopada 2016
9 listopada 2016 roku
g. 8.30-9.00 - rejestracja uczestników
g. 9.15-9.30 - wstęp – Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
g. 9.30-10.00 - wykład inauguracyjny –Prof. J. Młynarczyk, Rektor WSAiB
g.10.00-11.30
PANEL 1 - TRANSPORT MORSKI
Moderator panelu - adw. Marcin Derlacz, Pomorska Izba Adwokacka
Ø Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni)
„Teoria zintegrowanego porządku prawnego stosowana w prawie morskim”
Ø dr Magdalena Adamowicz (Uniwersytet Gdański) - „Problematyka usług
portowych w transporcie morskim"
Ø dr Piotr Lewandowski (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni) –
„Ekologizacja bezpieczeństwa żeglugi morskiej”
Ø adw. dr Dominika Rydlichowska, (Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku/Wyższa
Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni) - „Holowanie jako usługa transportu
morskiego”
Ø dyskusja
g. 11.30-12.00- przerwa kawowa
g. 12.00- 13.30
Moderator panelu - adw. Joanna Gręndzińska, Pomorska Izba Adwokacka
Ø dr Justyna Nawrot (Uniwersytet Gdański) – „Redefinicja pojęcia rzeczywistej więzi
w prawie Unii Europejskiej. Konsekwencje dla polskiej regulacji i przyszłości
transportu drogą morską”
Ø dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
- "Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźników morskich - wybrane
zagadnienia"

Ø r.pr. Dariusz Szymankiewicz (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie) „Badanie wypadków morskich w Polsce – aspekty prawne”
Ø mgr Jakub Puszkarski (Uniwersytet Gdański) - „Specyfika multimodalnego
przewozu ładunku drogą morską”
Ø dyskusja
g. 13.30 – 14.30 - przerwa obiadowa
g. 14.30 – 16.00
PANEL 2 – TRANSPORT LĄDOWY
Moderator panelu – adw. Maciej Rydlichowski, Pomorska Izba Adwokacka
Ø dr hab. Krzysztof Wesołowski (Uniwersytet Szczeciński) - "Ustalenie przewoźnika
odpowiedzialnego za szkodę przy przewozach angażujących kilku przewoźników"
Ø dr Dorota Ambrożuk (Uniwersytet Szczeciński) "Legitymacja do dochodzenia
roszczeń z umowy przewozu w transporcie lądowym"
Ø adw. Sylwia Grzybowska, (Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku) - „Trwały
zarząd jako forma władania nieruchomościami zajętymi pod drogi, jego
ustanowienie oraz ujawnianie w księgach wieczystych”.
Ø Maciej Należny, GDDKiA - „Przejmowanie nieruchomości i wypłata odszkodowań
za nieruchomości zajęte pod drogi w świetle ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”
Ø dyskusja
g.16.00 - podsumowanie I dnia konferencji
10 listopada 2016 roku
g .8.30-9.00 rejestracja uczestników
g. 9.15-9.30 - wstęp – Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
g. 9.30 – 10.00 – wykład inauguracyjny adw. Jerzy Glanc – Wiceprezes Naczelnej Rady
Adwokackiej
godz. 10.00-11.30
PANEL 2 – TRANSPORT LĄDOWY
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Ø adw. Alicja Felska-Pela (Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku) – „Praktyczne
aspekty umowy leasingu operacyjnego środków transportu lądowego”
Ø adw. Michał Szarmach (Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku)
„Prokonkurencyjne rozwiązania prawne w transporcie kolejowym”

Ø r.pr. Paweł Judek (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu) „Aktywna
obrona przed roszczeniami z tytułu szkód w transporcie drogowym”
Ø Bartłomiej Buczek (PKP/SKM) "Podróżny niepełnosprawny w transporcie
kolejowym w ujęciu regulacji prawa krajowego i międzynarodowego"
Ø dyskusja
g. 11.30-12.00- przerwa kawowa
g. 12.00- 13.30
PANEL 3 – TRANSPORT LOTNICZY I KOSMICZNY
Moderator panelu – adw. Sylwia Grzybowska, Pomorska Izba Adwokacka
Ø dr hab. Małgorzata Polkowska, (ICAO) - "Wyzwania i problemy współczesnego
lotnictwa cywilnego a działalność Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego – ICAO”
Ø mgr Ewa Liszka (Uczelnia Łazarskiego/Urząd Lotnictwa Cywilnego) "Just Culture
- nowe zasady w systemie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym"
Ø Mateusz Kotliński (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) - „Regulacje prawe
bezzałogowych statków powietrznych”
Ø dr inż. pil. Telesfor Marek Markiewicz (Akademia Obrony Narodowej) „Działalność menedżera sieci w świetle przepisów prawa oraz doświadczeń w
zakresie realizacji funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej
europejskiej przestrzeni powietrznej”
Ø dyskusja
g. 13.30 – 14.30 - przerwa obiadowa
godz. 14.30 – 16.00
Moderator panelu – adw. Janusz Masiak, Pomorska Izba Adwokacka
Ø dr Jakub Ryzenko (Centrum Badań Kosmicznych PAN), „Współczesne wyzwania
prawa kosmicznego w kontekście działalności kosmicznej w Polsce”
Ø adw. Eryk Bogdas (Izba Adwokacka w Warszawie) „Odszkodowanie za opóźnienie
lotu w świetle obowiązujących przepisów prawa cywilnego i administracyjnego praktyczne aspekty zagadnienia”
Ø adw. Piotr Ratnicki-Kiczka (Pomorska Izba Adwokacka) "Odszkodowania lotnicze
na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w praktyce orzeczniczej polskich
sądów"
Ø mgr K. Biskup (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - "Roszczenia
odszkodowawcze w związku z działalnością lotnisk cywilnych"
Ø dyskusja
g.16.00 - zakończenie konferencji
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu Konferencji

