
 
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

„PRAWNE ASPEKTY WIERNOŚCI” 
 

POD PATRONATEM HONOROWYM DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UWM  

PROF. ZW. DRA HAB. JERZEGO KASPRZAKA 

 
PROGRAM KONFERENCJI 

22.01.2018 r. 
  

 

8.30-9.00   Rejestracja uczestników   

  

9.00    Uroczyste otwarcie konferencji   

- powitanie uczestników konferencji   

- przemówienie Prodziekana ds. Nauki WPiA UWM   

  

Sesja I – przewodnicząca: prof. UWM dr hab. Agnieszka Skóra (UWM)  

- aula cytrynowa Centrum Konferencyjne UWM 

  

9.15-10.35     

  

• ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM) – Jedność małżeństwa i wierność małżonków  

• dr hab. Piotr Szymaniec (PWSZ Wałbrzych) – Wierność jako podstawa ładu politycznoprawnego. 

Myśl Johna Locke'a  

• dr hab. Krystyna Szczechowicz (UWM) – Lojalność organu prowadzącego postępowanie karne w 

aspekcie art. 16 k.p.k  

• dr Wojciech Kasprzak (UWM) – Inwigilacja elektroniczna w sprawach rozwodowych  

• dr Ewa Lewandowska (UWM) – „Łatwiej obiecać, niż dotrzymać” - aspekty cywilnoprawne   

• dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz (UWM) – Dopuszczalność zwolnienia dziennikarza od 

zachowania tajemnicy zawodowej - wybrane zagadnienia  

• Natalia Dąbkowska (UWM) – Tajemnica zawodowa księży a odpowiedzialność z art. 239 i 240 

kodeksu karnego  

  

10.35-10.50 Dyskusja   

 

10.50-11.15  Przerwa kawowa   



Sesja II – przewodnicząca: dr Justyna Krzywkowska (UWM) 

- s. 10 Centrum Konferencyjne UWM 

  

9.15-10.35     

  

• dr Krystyna Ziółkowska (UWM) – Lojalność pracownika jako przejaw obowiązku dbałości o dobro 

zakładu pracy   

• dr Robert Dziembowski (UWM), dr Magda Dziembowska (UWM) – Błędnie rozumiana wierność w 

małżeństwie jako czynnik kryminogenny  

• ks. dr Krzysztof Podstawka (KUL) – Wierność jako fundamentalna wartość moralna i społeczna  

• dr Agata Opalska (UWM) – Przestępstwo cudzołóstwa w prawie muzułmańskim   

• mgr Mateusz Fąfara (UPJP II) – Czy miłość jest potrzebna do ważności małżeństwa?  

• mgr Malwina Treder (UWM) – Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie - 

aspekty praktyczne   

• Magdalena Sasin (KN Fides) – Treść i skutki przysięgi małżeńskiej   

• Monika Przybylska (UWM) – Obowiązek wierności małżeńskiej w prawie prorodzinnym   

• Aleksander Tretyn (UMK) – Wierność przekonaniom religijnym pacjenta a obowiązek udzielenia 

pomocy medycznej na przykładzie świadków Jehowy   

• Małgorzata Hinz (UWM) – Nielojalne postępowanie jako przesłanka wydziedziczenia  

 

10.35-10.50 Dyskusja   

  

10.50-11.15  Przerwa kawowa   

  

Sesja III – przewodniczący: ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM)  

- aula cytrynowa Centrum Konferencyjne UWM  

  

11.15-12.45  

  

• ks. prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański (UWM) – Tajemnica spowiedzi w prawie polskim   

• prof. UWM dr hab. Agnieszka Skóra (UWM) – Obowiązek wierności Rzeczpospolitej Polskiej i 

troska o dobro wspólne w świetle zasad postępowania administracyjnego  

• dr hab. Jarosław Szczechowicz (UWM) – Zasada lojalności radcy prawnego wobec klienta  

• ks. dr Józef Kożuchowski (WSD Elbląg) – Miłość i wierność w ujęciu Roberta Spaemanna  

• dr Adrianna Szczechowicz (UWM) – Zasada lojalności i koleżeństwa wobec członków samorządu 

radcowskiego  

• Hubert Skierkowski (UWM) – Lojalność jako kryterium oceny prawidłowości wykonania 

zobowiązania  

• Ewa Kilimann (UWM) – Poszanowanie dóbr osobistych pracownika przez pracodawcę  

• Paweł Ośko (UWM) – Poszanowanie tajemnicy adwokackiej jako istotny element zasady rządów 

prawa na przykładzie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kopp p. 

Szwajcarii z 25 marca 1998 r.  

  

12.45-13.00  Dyskusja   

  



13.00-13.40 Przerwa obiadowa (we własnym zakresie, możliwość zakupienia obiadu na parterze  

w bufecie w Centrum Konferencyjnym UWM)  

  

Sesja IV – przewodnicząca: dr Krystyna Ziółkowska (UWM) 

- s. 10 Centrum Konferencyjne UWM 

 

11.15-12.45  

  

• dr Joanna Grabowska (UWM) – Obowiązek wierności małżeńskiej a przestępstwo bigamii  

• dr Justyna Krzywkowska (UWM) – Skutki kanoniczne pozostawania katolika w związku 

niesakramentalnym (aspekt sakramentalny i pozasakramentalny)  

• mgr Piotr Aszkiełowicz (UWM) – Zdrada małżeńska a naruszenie dóbr osobistych  

• mgr Maciej Zając (UWM) – Notariusz jako osoba zaufania publicznego  

• mgr Paweł Lewandowski (UWM) – Regulacja art. 388 k.c. jako narzędzie ochrony uczciwości 

kontraktowej  

• mgr Patryk Ciok (UMK) – Lojalność ubezpieczyciela wobec klienta. Znaczenie tajemnicy 

ubezpieczeniowej na rynku ubezpieczeń korporacyjnych przedsiębiorców w Polsce  

• lic. Milena Powirska (UWM) – Wierność utrwalania rzeczywistości. Fotografia kryminalistyczna 

podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia. Problemy praktyczne   

• Sylwia Beksińska (UWM) – Tajemnica przedsiębiorstwa jako prawna forma wierności wobec 

pracodawcy  

  

12.45-13.00  Dyskusja   

  

13.00-13.40 Przerwa obiadowa (we własnym zakresie, mozliwość zakupienia obiadu na parterze  

w bufecie w Centrum Konferencyjnym UWM)  

  

Sesja V – przewodnicząca: dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz (UWM)  

- aula cytrynowa Centrum Konferencyjne UWM  

  

13.40-15.10   

  

• dr Rafał Wójcicki (KAK) – Wpływ lojalność konsumenta na obrót gospodarczy przedsiębiorcy  

• dr Jerzy Akińcza (UWM) – Rozpad narzeczeństwa. Podstawy skuteczności roszczenia o zwrot 

prezentu zaręczynowego  

• mgr Marta Piątek (UWM) – Dziecko ofiarą małżeńskiej zdrady  

• mgr Paweł Rafałowicz (UWr) – Wpływ (nie)wierności małżeńskiej na prawo spadkowe   

• mgr Magdalena Dąbrowska (UŁ) – Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w kontekście 

denuncjacji  

• mgr Monika Michalak (UMK) – Doradcy podatkowi wierni swoim klientom?  

• mgr lic. Małgorzata Oroń (KUL) – Wykluczenie dobra wierności małżeńskiej w prawie 

kanonicznym  

• lic. Damian Skrzypiński (UWM) – Zdrada jako okoliczność usprawiedliwiająca silne wzburzenie  

• Joanna Jędrak (KN Fides) – Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez rzeczoznawcę 

majątkowego  



• Adrianna Dawidczyk (UWM) – Lojalność i zaufanie jako podwaliny prawno-etycznej relacji 

pomiędzy lekarzem i pacjentem  

  

15.10-15.25  Dyskusja   

  

15.25-15.40  Przerwa kawowa   

  

Sesja VI – przewodniczący: ks. mgr lic. Marek Paszkowski (UWM)  

- s. 10 Centrum Konferencyjne UWM  

  

13.40-15.10   

  

• Weronika Baran (UMK) – Wierność małżeńska jako jeden z obowiązków na kanwie art. 23 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  

• Sylwia Gręda, Aleksandra Pianka (UWM) – Separacja a wierność małżeńska na tle Kodeksu 

Rodzinnego i Opiekuńczego   

• Karolina Bełkowska (UWM) – Problematyka zwolnienia adwokata od obowiązku zachowania 

tajemnicy zawodowej  

• Monika Skierska (UWM) – Struktura oraz przewidywane zmiany na rynku programów 

lojalnościowych  

• Monika Bojanowska (UWM) – Zakaz konkurencji jako przejaw lojalności wspólników spółek 

handlowych  

• Karolina Palka (UJ) – Zagadnienie wierności Ojczyźnie w obozie Auschwitz. Kary wydawane 

przez sąd obozowy oraz filię sądu gestapo za działalność patriotyczną  

• Marek Stolorz (UJ) – Obowiązek lojalności w amerykańskim i polskim prawie spółek osobowych  

• Tomasz Raczyński (UWM) – Klauzula sumienia a przyrzeczenie lekarskie  

• Jacek Firlej (UAM) – Tajemnica spowiedzi świętej w prawie karnym – ujęcie komparatystyczne  

  

15.10-15.25  Dyskusja   

  

15.25-15.40  Przerwa kawowa   

  

Sesja VII – przewodnicząca: dr Agata Opalska (UWM)  

- aula cytrynowa Centrum Konferencyjne UWM  

  

15.40-17.00  

  

• ks. mgr. lic Marek Paszkowski (UWM) – Kapelan więzienny - przyjaciel osadzonego czy 

pracownik zakładu karnego?  

• mgr Jakub Sztejnwald (AWFiS Gdańsk) – Wierność etyczna w pracy nauczyciela  

• mgr lic. Grzegorz Ćwikliński (UWM) – Wpływ zdrady małżeńskiej na ukształtowanie prawa do 

grobu  

• mgr Łukasz Stanecki (UWM) – „… że cię nie opuszczę aż do śmierci…”. Zdrada jako motyw do 

zabójstwa  



• mgr Aleksandra Polak (UWr) – Obowiązek wierności małżeńskiej i konsekwencje jego 

naruszenia   

• Aleksandra Hysyk (UO) – Wpływ naruszenia obowiązku dochowania wierności małżeńskiej na 

ustalenie winy w rozkładzie pożycia  

• Filip Jabłoński (UWM) – Małżeństwo drogą do świętości  

• mgr Marcin Adamczyk (UWr) – Wierność, tradycja i małżeństwo we współczesnych Chinach  

• mgr Magdalena Debita (UWr) – Bezpłodność przyczyną rozpadu małżeństwa?  

• Kornelia Bałazy (UWM) – Wierność wobec oprawcy w ujęciu syndromu sztokholmskiego  

• Sylwia Gręda (UWM) – Obowiązek lojalności członka rady nadzorczej wobec spółki akcyjnej w 

warunkach wrogiego przejęcia w świetle Kodeksu Spółek Handlowych  

• Daria Trzebiatowska (UWM) – Lojalność wobec klienta jako zasada etyki prawniczej i jej 

granice  

  

17.00-17.10  Dyskusja   

 

Sesja VIII – przewodniczący: dr Wojciech Kasprzak (UWM)  

- s. 10 Centrum Konferencyjne UWM  

  

15.40-17.00  

  

• mgr Karolina Rzeczkowska (UWM) – Niewierność małżonka a odwołanie darowizny z powodu 

rażącej niewdzięczności - wybrane aspekty orzecznicze  

• mgr Wojciech Kopczyński (UWM) – Ślubowanie wierności Rzeczypospolitej Polskiej składane 

przez sędziego  

• mgr Katarzyna Kowalska (UWM) – Test wierności małżeńskiej przeprowadzany za pomocą 

usług detektywistycznych   

• Dalia Trelińska (UMK) – Pogoń za zyskiem czy poszanowanie praw podatnika? Refleksja nad 

etyką wydawania wpływów z podatków   

• Adam Wardziński (UWM) – Wierność obywatela wobec RP - wybrane zagadnienia prawne  

• Katarzyna Mróz (UW) – Tajemnica zawodowa adwokata w świetle ustawy o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  

• Mateusz Tubisz (UWM) – Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego  

• Gabriela Perech (UWM) – Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej lub 

służbowej na gruncie postępowania karnego   

• Aleksandra Pianka (UWM) – Dostęp żołnierzy do informacji niejawnych - tajemnica wojskowa 

jako dochowanie wierności ojczyźnie  

• Rafał Pietraszuk (UWM) – Podstawy prawne obowiązku lojalności członka rady nadzorczej  

• Zuzanna Załuczkowska (UWM) – Lojalność członków w zorganizowanej grupie przestępczej  

• Kamil Deptuła (UWM) – Granice tajemnicy zawodowej psychologa  

  

17.00-17.10  Dyskusja   

  

Poster naukowy: 

 Joanna Jędrak (UWM) - Zdrada małżeńska jako przyczyna rozwodu 
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Skład komitetu naukowego konferencji: 
 

1. Ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler 

2. Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM 
3. Ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM 
4. Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM 
5. Dr hab. Jarosław Szczechowicz 

6. Dr hab. Krystyna Szczechowicz 
7. Dr hab. Piotr Szymaniec 
8. Dr Wojciech Kasprzak 
9. Dr Justyna Krzywkowska  

10. Ks. dr Lesław Krzyżak 
11. Dr Agata Opalska 
12. Dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz 
13. Dr Paweł Polaczuk 

14. Dr Adrianna Szczechowicz 
15. Dr Krystyna Ziółkowska 
16. Ks. mgr lic. Marek Paszkowski 
17. Mgr Łukasz Stanecki 

 
Skład komitetu organizacyjnego konferencji: 

 
1. Dr hab. Jarosław Szczechowicz 

2. Dr hab. Krystyna Szczechowicz 
3. Dr Justyna Krzywkowska 
4. Dr Adrianna Szczechowicz 
5. Dr Krystyna Ziółkowska 

6. Ks. mgr. lic Marek Paszkowski 
7. Mgr Piotr Aszkiełowicz 
8. Mgr Karolina Rzeczkowska 
9. Mgr Łukasz Stanecki - koordynator konferencji  

10. Lic. Milena Powirska 
11. Lic. Damian Skrzypiński 
12. Kornelia Bałazy 
13. Klaudia Bielska 

14. Monika Bojanowska 
15. Joanna Jędrak 
16. Magdalena Sasin 
17. Mateusz Tubisz 

 


