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I. WYKSZTAŁCENIE I ZAANGAŻOWANIE ZAWODOWE 

Studia 

W 2005 r. ukończyłam studia prawnicze z tytułem Najlepszej Absolwentki Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu (średnia ocen 4,9) (zał. nr 1 – Dyplom Rektora dla Najlepszej 

Absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). W roku akademickim 2003/2004 

uzyskałam tytuł Najlepszej Studentki Wydziału Prawa i Administracji UMK. Byłam 

stypendystką Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2003-2005) (zał. nr 2 – Dyplom Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu). Ukończyłam również studia magisterskie na Wydziale 

Stosunków Międzynarodowych UMK (w 2006 r.), Wydziale Historii na Uniwersytecie Paryż 

XII (2005 r.) oraz uczęszczałam do Centrum Studiów Europejskich im. Jean Monnet (prawo 

Unii Europejskiej). W latach 2005 – 2006 studiowałam na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Jaen 

(Hiszpania). W latach 2005 – 2009 odbywałam studia doktoranckie na Wydziale Prawa 

Uniwersytetu Pantheon-Assas Paris II w Paryżu (2005 – 2007) oraz UMK w Toruniu (2005 – 

2009). W 2011 r. ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania projektami badawczymi (zał. 

nr 3 – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych). 
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Doktorat 

26 maja 2009 r. odbyła się publiczna obrona mojej rozprawy doktorskiej, pt. 

„Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego w przewozie międzynarodowym” na 

Wydziale Prawa i Administracji UMK (zał. nr 4 – Dyplom uzyskania stopnia naukowego 

doktora nauk prawnych w zakresie prawa). Rozprawa została opublikowana w wydawnictwie 

Wolters Kluwer w 2010 r.  i otrzymała pozytywną recenzję Prof. dr hab. Mirosława Steca, 

opublikowaną w czasopiśmie naukowym „Państwo i Prawo” Nr 4/2011. Autor recenzji uznał 

książkę za najpełniejsze i najbardziej aktualne kompendium wiedzy o odpowiedzialności 

cywilnej przewoźnika lotniczego, oceniając jej warsztat badawczy jako imponujący (zał. nr 5 – 

Recenzja Prof. Dr hab. Mirosława Steca).  

Doświadczenie profesjonalne 

W latach 2005 – 2006 odbywałam staż w kancelarii Maitre Le Moux w Paryżu. W latach 

2006 – 2007 pracowałam w departamencie prawnym przewoźnika lotniczego Air France w 

Nowym Jorku, gdzie miałam możliwość zastosowania w praktyce przepisów 

międzynarodowych konwencji dotyczących lotnictwa cywilnego, możliwość uczestniczenia w 

licznych konferencjach oraz szkoleniach z prawa lotniczego. Umożliwiło mi to również 

współpracę z największymi ekspertami międzynarodowego prawa lotniczego, z którymi pracuję 

nad kilkoma projektami z zakresu lotnictwa oraz regularnie spotykam się na konferencjach, 

seminariach itp. W latach 2009 – 2011 prowadziłam swoją działalność gospodarczą w 

Warszawie – Doradztwo prawne Anna Konert, współpracując z licznymi kancelariami w Polsce 

i zagranicą (m.in. z niemiecką kancelarią Gohmann w Hanowerze oraz portugalską kancelarią 

Raposo Bernardo w Warszawie). 

Od października 2009 r. pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego 

Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a od grudnia 2009 r. jestem również Prodziekanem 

Wydziału Prawa i Administracji ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Jestem członkiem 

Senatu tej Uczelni, członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji oraz członkiem Kolegium 

Dziekańskiego. 

22 czerwca 2011 r. zostałam zarejestrowana w Bazie Kandydatów na członków rad 

nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa (zał. nr 6 – pismo Izabeli 

Anulewicz, Zastępcy Dyrektora, Koordynującego pracę Biura Ministra).   
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Udział w projektach i szkoleniach 

W roku akademickim 2010/2011 wzięłam udział w projekcie „Akademia Rozwoju Kadr 

Jednostek Naukowych” Uczelni Łazarskiego. W ramach projektu odbyłam sześciomiesięczny 

staż w Departamencie Lotnictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 

w trakcie którego brałam udział w przygotowaniu zmian w prawie wynikających z obowiązku 

implementacji aktów prawa europejskiego w zakresie badania przyczyn wypadków lotniczych. 

(zał nr. 7 – Certyfikat wystawiony przez Kierownika projektu, Natalię Artsiomenkę). 

W 2010 r. ukończyłam moduł szkoleniowy „Prawo patentowe. Ochrona własności 

intelektualnej” (zał. nr 8 – Certyfikat nr 351). 

Konkursy 

  Moje osiągnięcia naukowe zostały docenione przez Rektor Uczelni Łazarskiego: w roku 

akademickim 2010/2011 otrzymałam nagrodę Rektora Uczelni Łazarskiego za wybitne 

osiągnięcia w nauce (zał. nr 9- Dyplom Rektora Uczelni Łazarskiego) 

  W 2011 r. Rada Wydziału zgłosiła moją kandydaturę do konkursu dla wybitnych młodych 

naukowców, w którym biorą udział przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki..W opinii Rady 

zostałam uznana za wybitnego naukowca i jednego z najlepszych specjalistów prawa lotniczego 

w Polsce. W tym samym roku zostało mi przyznane Stypendium Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców na 3 lata.  Byłam jedynym 

prawnikiem, który znalazł się w gronie 171 laureatów konkursu.      Stypendium przeznaczone 

jest dla wybitnych naukowców, którzy prowadzą wysokiej jakości badania naukowe oraz 

posiadają imponujący dorobek naukowy. 

(zał. nr 10 –Uchwała Rady Wydziału oraz decyzja MNiSW). 

 

Członkostwo w organizacjach, stowarzyszeniach i instytutach naukowych 

 

Od 2011 r. jestem członkiem honorowym Stowarzyszenia Air Crash Victims Families 

Group, New Jersey.  

 

Od lutego 2012 r. jestem Członkiem Rady Nadzorczej Avia Solution Intelligent Group. 

Firma Avia z siedzibą w Porcie Lotniczym Zielona Góra Babimost świadczy następujące usługi 
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w zakresie lotnictwa cywilnego, m.in. analiza stanu prawnego w lotnictwie, analiza stanu 

prawnego lotnisk i lądowisk, analiza potrzebnych inwestycji rzeczowych i kosztowych dla 

danego lotniska, dostosowanie lotnisk i lądowisk do obowiązujących potrzeb itp. 

(http://aviasig.com)  

 

Od 13 grudnia 2012 r. zostałam wybrana do zarządu oraz komitetu prawnego 

stowarzyszenia - ‘‘SOS Catastrophes – Réseau européen de victimes de catastrophes’’ w Paryżu. 

 

8 listopada 2013r. zostałam wybrana do Komitetu European Air Law Association. EALA to 

stowarzyszenie założone w 1988 roku, zapewnia europejskie forum dla osób zainteresowanych 

rozwojem prawa lotniczego. Osiąga to głównie poprzez regularne konferencje i seminaria, które 

dotyczą aktualnych problemów mających wpływ na całe spektrum przemysłu 

lotniczego. Poszczególne kraje europejskie reprezentowane są przez swoich delegatów. Polska po 

raz pierwszy została zaproszona do Komitetu i jest reprezentowana przez mnie.  (zał. nr 11 –List 

gratulacyjny Wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Dr Piotra Kasprzyka). 

 

9 grudnia 2013 roku stworzyłam w Uczelni Łazarskiego Regionalne Centrum 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych - IATA. Tego dnia IATA 

Training and Development Institute w Montrealu (Kanada) wyraził zgodę na utworzenie w 

Uczelni Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Przewoźników Lotniczych (IATA). Utworzenie Centrum to nie tylko prestiż, ale gwarancja 

najwyższej jakości szkoleń realizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w ramach 

specjalistycznych kursów z zakresu International Aviation Program. IATA jest największą na 

świecie organizacją skupiającą przewoźników lotniczych, założoną w 1945 roku. Zostałam 

powołana Dyrektorem Centrum IATA. (zał.nr 12 – certyfikat IATA). 

 

16 grudnia 2013 r. Sąd Rejestrowy w Warszawie podjął decyzję o wpisie do rejestru 

Stowarzyszenia - Polski Klub Lotniczy. Od początku istnienia Klubu zasiadam w zarządzie.  

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji 

problematyki lotniczej. Celem PKL jest: kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz 

zainteresowanych instytucji o roli lotnictwa dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i 

kulturalnego państwa, integracja środowiska lotniczego, promowanie rozwoju lotnictwa, 

szkolenia i kształcenia lotniczego, upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy o lotnictwie, rynku 

lotniczym oraz lotniczych procesach i programach realizowanych w ramach Unii Europejskiej 

http://aviasig.com/
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oraz na świecie, wspieranie procesów legislacyjnych na poziomie eksperckim. (http://pkl.org.pl). 

Zostałam wybrana wiceprezesem Klubu. 

 

W styczniu 2014 r. zostałam członkiem European Aviation Club. Jest to instytucja 

powołana w 1991 r., z siedzibą w Brukseli, skłądająca się z prawników, ekonomistów i 

pracowników naukowych z zakresu transport lotniczego, którzy tworzą forum wymiany myśli i 

poglądów dotyczących kluczowych kwestii i wydarzeń, mających wpływ na sector europejskiego 

transport lotniczego.  

 

W styczniu 2014 r. powołałam Instytut Transportu Lotniczego w Uczelni Łazarskiego i 

zostałam jego Dyrektorem. W skład Rady Naukowej Instytutu wchodzą przedstawiciele władz 

najważniejszych instytucji lotniczych w Polsce, w tym Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr 

Ołowski, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Krzysztof Kapis, Prezes Eurolot’u Dr 

Tomasz Balcerzak oraz Dyrektor Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

Marek Kachaniak. Instytut obejmuje patronatem merytorycznym moją działalność dydaktyczną 

w ramach stworzonej w styczniu 2014 r. Akademii Trasportu Lotniczego (w Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego), m.in: studia podyplomowe z prawa 

lotniczego, studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, studia 

podyplomowe z czynnika ludzkiego w lotnictwie oraz studia podyplomowe menadżerów biznesu 

lotniczego, a także szkolenia z zakresu ekomoniki transportu lotniczego,  czy też prognozowania 

rynku transportu lotniczego.  

 

W 2012 r. stworzyłam w Uczelni Łazarskiego moduł specjalizacyjny z Prawa Lotniczego. 

Specjalność prawo lotnicze dostarcza wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące zagadnień 

krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa lotniczego - publicznego i prywatnego.  

Celem modułu jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z szeroko 

rozumianym prawem lotniczym.  Wiedza ta obejmować będzie zarówno umiejętności 

teoretyczne, jak i warsztat praktyczny. Słuchaczami tego programu mogą być  studenci i 

absolwenci różnych kierunków studiów, pracownicy firm i instytucji związanych z lotnictwem 

oraz jego pasjonaci. Patronem przedsięwzięcia jest Ministerstwo ds. transportu. W 1 edycji 

wzięło udział 70 uczestników.  

 

Od października 2012 r. jestem kierownikiem i wykładowcą na studiach podyplomowych 

z Prawa Lotniczego w Uczelni Łazarskiego. Są to jedyne takie studia w Polsce. Ich wysoki 

poziom został doceniony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa Polskiej Agencji 

http://pkl.org.pl/
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Żeglugi Powietrznej oraz ówczesnego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 

co znalazło wyraz w objęciu patronatem tego programu przez te instytucje. Na I edycję zapisało 

się ponad 40 osób. (zał. nr 13 – List Sekretarza stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej- Tadeusza Jarmuziewicza, pismo Prezesa ULC, Piotra Ołowskiego oraz 

pismo Prezesa PAŻP, Krzysztofa Kapisa). 

 

 

W lutym 2014 r. zostałam zaproszona do grona członków International Aviation Womens 

Association (http://iawa.org). Jest to organizacja międzynarodowa powołana w 1988 r. 

zrzeszająca kobiety, które pełnią funkcje kierownicze w przemyśle lotniczym i kosmicznym. 

 

Działalność naukowa przed doktoratem 

 

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych napisałam wiele artykułów naukowych. 

Trzy z nich, napisane w języku angielskim, zostały opublikowane w najbardziej prestiżowych na 

świecie czasopismach z prawa lotniczego:  

U. von Jeinsen i A.Konert, Are non pecuniary damages  recoverable in Europe?- A 

comparison, Annals of Air and Space Law, Vol.XXIV 2009 

A.Konert, Special protection of disabled persons and persons with reduced mobility when 

travelling by air – Regulation (EC) No 1107/2006,  Annals of Air and Space Law , 

Vol.XXIII 2008 

A.Konert i H. Ephraimson-Abt, Disabled persons in the EU, Canada and in the US, Air 

and Space Law nr3/2008   

 

Napisałam także artykuł w języku hiszpańskim, który został opublikowany w Peru : 

A.Konert, Derechos de los pasajeros aereos, Revista de Derecho y Cambio Social, 

Número 13 -  Ańo IV -  2007-2008 

 

Do ważniejszych artykułów napisanych w języku polskim należą: 

A.Konert, Jak nie dać się oszukać liniom lotniczym, Jurysta Nr9/2007 

A.Konert, Overbooking w transporcie lotniczym, Radca Prawny Nr4/2007 

A.Konert, Pomoc rodzinom ofiar wypadków lotniczych, Jurysta 7-8/2008 

A.Konert, Odpowiedzialność cywilna w przypadku bird strike, Jurysta 10/2008 

   A.Konert, Odpowiedzialność biura podróży czarterującego samolot, Jurysta Nr 1/2009  

 

http://iawa.org/
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Uczestniczyłam także w wielu konferencjach i seminariach, m.in. 28 września 2007 r. - Marine 

Insurance & Claims Insurance Association, New York Marriott Marquis Hotel oraz 1 czerwca 

2007 - Aviation CLE Seminar Jumeirah Essex House – Nowy Jork. 

 

 

II. ZAINTERESOWANIA NAUKOWE 

 

Podstawowym obszarem moich badań są zagadnienia z zakresu prawa lotniczego, 

zarówno aspekty prawa cywilnego (zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za szkodę 

spowodowaną przez wypadek lotniczy, odpowiedzialność przewoźnika lotniczego, 

odpowiedzialność eksploatującego statek powietrzny, odpowiedzialność producenta statków 

powietrznych, odpowiedzialność portów lotniczych, odpowiedzialność państwa,), prawa 

ubezpieczeń (ubezpieczenia lotnicze), prawa konsumenckiego (ochrona danych osobowych w 

procesie badania wypadków lotniczych, prawa pasażerów lotniczych, pomoc poszkodowanym w 

wypadkach lotniczych), prawa międzynarodowego (zagadnienia terroryzmu), prawa 

administracyjnego (regulacje administracyjno-prawne działalności lotniczej, organy administracji 

lotnictwa cywilnego, procedury reklamacyjne dotyczące skarg pasażerów lotniczych, tworzenie 

krajowego planu działania w sytuacji nadzwyczajnej w przypadku wystąpienia wypadku w 

lotnictwie cywilnym), prawa i procedury karnej (ochrona zgłaszających zdarzenia lotnicze, 

relacje pomiędzy badaniem wypadków lotniczych a postępowaniami karnymi) 

Zagadnienia te stanowią obszar moich badań z zakresu prawa lotniczego, który rozwijam 

zwłaszcza we współpracy z ośrodkami badawczymi we Francji (Universite Lumiere w Lyon, 

Universite Bordeaux IV, Universite Paris Sud), w Hiszpanii (Instituto Iberoamericano de 

Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial w Madrycie), w Holandii 

(International Institute of Air and Space Law w Leiden University), w Niemczech (Institute of 

Air and Space Law, University of Cologne), we Włoszech (School in Aviation Management w 

Bologna University), w Kanadzie (Institute of Air and Space Law w McGill University w 

Montrealu), w Polsce (UKSW w Warszawie, UMK w Toruniu, Uniwersytet Śląski, Akademia 

Obrony Narodowej) oraz z następującymi instytucjami w Polsce i w świecie: Urząd Lotnictwa 

Cywilnego, Ministerstwo ds. Transportu, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polski Klub 

Lotniczy, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, International Air Transport 

Association, European Aviation Club, European Air Law Association, National Transportation 

Safety Board, International Civil Aviation Organization, Air Crash Victims Families Group, 
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Zaragoza Logistic Center, Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation Civile, 

Federation Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs, La Comisión de Investigación de 

Accidentes o Incidentes de Aviación Civi, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Asociación de 

Víctimas del Spanair 5022 (AVJK5022), International Union of Aerospace Insurers, Global 

Aerospace, European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities. 

Moim obszarem zainteresowań jest również prawo turystyczne, zwłaszcza czarter 

lotniczy, odpowiedzialność biur podróży z tytułu umowy o podróż, odpowiedzialność biur 

podróży z tytułu umowy przewozu,  odpowiedzialność biur podróży w USA.  

Kolejnym obszarem zainteresowań są zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza 

w kontekście europejskim, który obejmuje prawo cywilne poszczególnych krajów i który 

rozwijam zwłaszcza we współpracy z ośrodkami badawczymi we Francji (Universite Pantheon-

Assas w Paryżu, Universite Lumiere w Lyon), w Hiszpanii (Universidad de Zaragoza, 

Universidad Complutense de Madrid)
1
, w Austrii (Center for International Legal Studies w 

Salzburgu) oraz w Stanach Zjednoczonych (Boston University).  

Moim obszarem zainteresowań jest także prawo porównawcze (m.in. odpowiedzialność 

eksploatującego statek powietrzny w prawie wewnętrznym poszczególnych państw, programy 

ubezpieczeniowe na wypadek terroryzmu w różnych krajach, systemy kompensacji ofiar 

przestępstw w rożnych krajach, ubezpieczenia lotnicze w różnych krajach, prawo lotnicze w 

Hiszpanii, odpowiedzialność biur podróży w USA a w Polsce, odpowiedzialność obiektywna w 

Hiszpanii, kompensacja szkód niemajątkowych w prawie francuskim, pozwy zbiorowe w 

Hiszpanii i w Polsce). 

Zajmuję się także zagadnieniami z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego, a 

w szczególności prawem materialnym Unii Europejskiej, prawem międzynarodowym 

publicznym, prawem dyplomatycznym i konsularnym, prawem stosunków międzynarodowych. 

Zagadnienia te stanowią kolejny obszar moich badań, który rozwijam zwłaszcza we współpracy z 

                                                           
1
 Zob. A.Konert, Odpowiedzialność obiektywna w hiszpańskim prawie cywilnym, Ius Novum nr 3/2010 oraz tenże 

Class action in Poland and Spain, International Journal of Private Law Vol 5 no 4 2012 (współautorzy Regina 

Garcimartin oraz Joanna Łojkowska-Papropcka). Pracuję także nad dwoma projektami, w których dokonuję analizy 

przepisów prawa francuskiego w zakresie komensacji szkod niemajątkowych (Wyrównanie szkody niemajątkowej 

przy naruszeniu zdrowia w prawie francuskim) oraz prawa hiszpańskiego w zakresie reglamentacji 

administracyjnoprawnych działalności lotniczej (Prawo lotnicze w Hiszpanii). Oba projekty są na etapie końcowym. 

Ich publikacja powinna nastąpić w 2014 r.  
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ośrodkami badawczymi we Francji (Universite Paris XII w Creteil, Universite Pantheon-Assas w 

Paryżu, Universite Lumiere w Lyon) oraz w Polsce (UKSW w Warszawie, UMK w Toruniu).  

 

 

III. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE UZYSKANE PO OTRZYMANIU STOPNIA DOKTORA 

NAUK PRAWNYCH, STANOWIĄCE ZNACZNY WKŁAD W ROZWÓJ DYSCYPLINY 

NAUKOWEJ „PRAWO” 

 

Do osiągnięć naukowych uzyskanych po otrzymaniu stopnia doktora spełniających w 

moim przekonaniu kryteria określone w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595 

ze zm.), a więc stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej „prawo”, zaliczyć 

należy przede wszystkim osiem omówionych poniżej publikacji książkowych z zakresu prawa 

cywilnego, prawa lotniczego, prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego tj.: 

 

1. A.Konert, Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku 

powietrznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 

2. A.Konert, Ubezpieczenia lotnicze, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 

3. A.Konert, La circulation des personnes sur le plan international et européen, 

Editions universitaires europeennes, Paryż 2012 

4. A.Konert (red.), European Civil Code – against or pro from experienced 

lawyers perspective, Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2012 

5. A.Konert (red.), Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle 

Rozporządzenia 996/2010, Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, Warszawa 

2013 

6. A.Konert, European Vision for Air Passengers, Wydawnictwo Uczelni 

Łazarskiego, Warszawa 2014 

7. A.Konert, New progress and challenges in the air law – air crash victims 

families protection, Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2014 

8. A.Konert (red.), Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego, 

Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2014 

 

 



10 

 

Ad.1. A.Konert, Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku 

powietrznego, Warszawa 2014 

 

Książka powstała dzięki funduszom z grantu habilitacyjnego MNiSW– Projekt 

„Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane na ziemi przez ruch statku powietrznego” 

(Wniosek Nr rejestracyjny N N110 332740. Umowa nr 3327/B/H03/2011/40). Był to 40 konkurs 

na projekty badawcze (własne, doktorskie, habilitacyjne) MNiSW. (zał. nr 14 – decyzja 

MNiSW). 

 

Konsekwencje wypadków lotniczych związane są z odpowiedzialnością cywilną oraz 

ubezpieczeniową. Wypadek lotniczy może bowiem spowodować szkody na osobach i w mieniu, 

będących w bezpośrednim związku z podróżą (pasażerowie, załoga samolotu, osoby działające za 

przewoźnika, bagaże, towary, poczta itd.)
2
, lecz również szkody na osobach (osoby trzecie) i w 

mieniu znajdujące się na ziemi. W pierwszej sytuacji strony łączy stosunek zobowiązaniowy w 

postaci umowy przewozu. Idea unifikacji przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej 

przewoźnika lotniczego w stosunku do pasażerów powstała tuż po unormowaniu strony 

organizacyjnej międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Państwa zdały sobie sprawę z faktu, iż, 

jako że lotnictwo cywilne ma w istocie charakter ponadnarodowy, prawo je regulujące musi być 

owocem współpracy między państwami. W takim też celu uchwalona została Konwencja 

Warszawska z 1929 r.,
3
 która jest najstarszym i najbardziej powszechnie przyjętym 

międzynarodowym traktatem prawa prywatnego. Zrealizowała ona taki stopień unifikacji, 

jakiego domagały się najbardziej pilne potrzeby obrotu lotniczego.  Stanowi ponadto kompromis 

zarówno pomiędzy prawem anglosaskim a prawem kontynentalnym, jak i pomiędzy sprzecznymi 

interesami przewoźników i pasażerów. Została ona udoskonalona przez przepisy Konwencji 

montrealskiej z 1999r.
4
, która to postrzegana jest jako sprawiedliwy i właściwy kompromis 

między państwami oraz jako ogromne udoskonalenie reżimu odpowiedzialności przewoźnika i 

stanowi przełom w międzynarodowym lotnictwie cywilnym, godząc interesy wszystkich 

zainteresowanych stron. Kwestia odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w przewozie 

lotniczym została kompleksowo uregulowana na szczeblu międzynarodowym, europejskim oraz 

uzupełniona przepisami prawa krajowego, tworząc reżim kontraktowy tej odpowiedzialności.   

                                                           
2
 A. Konert, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Warszawa 2010. 

3
 Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z 12 

października 1929 r. (Dz.U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49). 
4
 Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z 28 maja 

1999 (Dz. U. z 2007 r. Nr 37 poz. 235.) 
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W drugiej z opisanych sytuacji strony nie łączy żaden stosunek zobowiązaniowy, zatem 

źródłem obowiązku odszkodowawczego będzie cywilistyczny delikt. Odpowiedzialność za 

szkody spowodowane osobom trzecim na ziemi jest zatem odpowiedzialnością deliktową, w 

większości krajów opartą na zasadzie ryzyka, bowiem zastosowanie będą miały przepisy 

dotyczące odpowiedzialności za szkody spowodowane ruchem mechanicznego środka 

komunikacji (również w Polsce, art. 436 k.c.). Powstała także potrzeba uregulowania tego 

zagadnienia na szczeblu międzynarodowym jednocześnie zastanawiając się, czy poszkodowani 

na ziemi powinni korzystać z większej ochrony i praw do rekompensaty niż pasażerowie na 

pokładzie samolotu?  

Po wydarzeniach z 11 września 2001 r. powstało jeszcze jedno pytanie – jak pokryć 

ryzyko szkód spowodowanych atakiem terrorystycznym? Terroryzm przyjął obecnie cechy 

zjawiska globalnego. Tragiczne w skutkach wydarzenia z 11 września 2001 roku unaoczniły 

wszystkim w sposób niezwykle brutalny luki w programach zarządzania ryzykiem, 

niedoskonałość dotychczas stosowanych strategii underwritingowych, lecz przede wszystkim 

udowodniły, że branża asekuracyjna zmuszona jest stawić czoła wyzwaniu jeszcze większemu 

aniżeli niszczycielska moc katastrof naturalnych. Kto i w jaki sposób powinien pokryć ryzyko 

powstania tak ogromnych szkód? Czy tradycyjne ubezpieczenia lotnicze są w stanie to uczynić? 

Kto powinien ponieść odpowiedzialność i czy w ogóle może być tu mowa o „odpowiedzialności” 

w sensie prawnym? 

W związku z odmiennością tych zagadnień zaproponowano ich rozdzielenie i 

umieszczenie w dwóch oddzielnych projektach konwencji: pierwszym – dotyczącym ryzyk 

ogólnych oraz drugim – dotyczącym kompensacji szkód powstałych w wyniku aktów bezprawnej 

ingerencji, który stał się, z uwagi na zagrożenia terrorystyczne na świecie, priorytetem ICAO 

(International Civil Aviation Organization – Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa 

Cywilnego). Książka ma na celu dokonanie analizy problematyki kompensacji szkód 

spowodowanych osobom trzecim przez ruch statku powietrznego, zarówno z udziałem 

terrorystów – ze szczegółowym omówieniem skutków prawnych ataków z 11 września 2001 r. 

(Część II), jak i bez ich ingerencji (Część I). 

Taki podział pracy znajduje uzasadnienie po pierwsze w powyższym rozdzieleniu tych 

problematyk przez samą ICAO, zaś po drugie – z uwagi na fakt, iż charakter tego typu zdarzeń, 

jak również wielkość skutków, są odmienne, a wobec tego poszczególne państwa często 

poszukują także odmiennych rozwiązań. Z uwagi na brak możliwości pociągnięcia do 

odpowiedzialności samych terrorystów, nie należy tu mówić o „odpowiedzialności”, lecz raczej o 
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poszukiwaniu dróg kompensacji szkód. Wreszcie, z uwagi na złożoność i specyfikę problemu 

aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, uznałam za stosowne osobne omówienie tej 

problematyki. Traktowanie aktów terrorystycznych jako zbrodni międzynarodowych, połączone z 

międzynarodową współpracą państw i organizacji międzynarodowych oraz regionalnych w 

zakresie prewencji i zwalczania terroryzmu, niewątpliwie przyczyniło się do zahamowania 

ekspansji tego niebezpiecznego zjawiska, niemniej jednak jest ono wciąż obecne i stanowi istotny 

element zagrożenia w lotnictwie cywilnym.  

 Celem pracy jest przede wszystkim podjęcie próby nowego spojrzenia na tak ważną 

problematykę (na płaszczyźnie doktrynalnej i praktycznej), jaką jest pokrycie szkód 

spowodowanych przez wypadki lotnicze na ziemi, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z aktem 

terrorystycznym na ogromną skalę, oraz pokazanie istniejących w tym zakresie tendencji 

międzynarodowych, europejskich i krajowych, zwłaszcza w świetle toczącej się dyskusji o tym, 

czy to państwo każdorazowo powinno ponosić ryzyko tego typu zdarzeń.  

 Część I pracy dotyczy kwestii odpowiedzialności za szkody spowodowane przez statki 

powietrzne osobom znajdującym się na ziemi (tzw. ryzyko ogólne). Czy odpowiedzialność 

wobec takich osób powinna opierać się na takich samych zasadach co odpowiedzialność wobec 

pasażerów? Czy osoby będące na ziemi związane są w jakimkolwiek stopniu z tzw. ryzykiem 

powietrznym? Ponadto należy zastanowić się, czy istnieje tu potrzeba regulacji 

ponadnarodowych? Gdy spada statek powietrzny na terytorium danego państwa i powoduje tam 

szkody, czy występuje tu element międzynarodowy? Zwykle poszkodowanymi są obywatele 

państwa, w którym miał miejsce wypadek. Celem tej części pracy jest dokonanie analizy 

międzynarodowych i krajowych przepisów regulujących te zagadnienia, a także udzielenie 

odpowiedzi na pytanie, czy przepisy krajowe są wystarczające i czy istnieje potrzeba stworzenia 

jednolitych, międzynarodowych rozwiązań. 

 W Części II została przedstawiona problematyka kompensacji szkód spowodowanych 

osobom trzecim przez statki powietrzne zawładnięte przez terrorystów. O ile przed atakami z 11 

września 2001 r. terroryzm miał raczej charakter „lokalny”, o tyle w dzisiejszej jego postaci 

pojawia się akcent międzynarodowy, a w związku z tym rozwiązań tego problemu zaczęto szukać 

także na szczeblu międzynarodowym. Ponadto poszczególne państwa tworzą wewnętrzne 

przepisy, ustalające sposób rekompensowania szkód wyrządzonych przez terrorystów. Akt 

terrorystyczny stanowi jednocześnie delikt w pojęciu cywilistycznym oraz przestępstwo według 

prawa karnego, a w związku z tym – w razie powstania szkody spowodowanej aktem 

terrorystycznym – może zrodzić się obowiązek naprawienia szkody z różnych źródeł. Mogą tu 
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wchodzić w grę specjalne systemy cywilnoprawne kompensacji szkód oraz specjalne systemy 

kompensacji dla ofiar przestępstw, a także, dodatkowo, specjalne systemy kompensacji dla ofiar 

(w sensie prawnokarnym) terroryzmu. Celem tej części pracy jest analiza powyższych przepisów 

i próba znalezienia optymalnego rozwiązania problemu kompensacji tego typu szkód, zwłaszcza 

z uwagi na trudności w pociągnięciu do odpowiedzialności samych sprawców. Wreszcie, celem 

tej części pracy jest także pokazanie, na przykładzie wydarzeń z 11 września 2001 r., w jaki 

sposób tak ogromne szkody mogą być pokryte i czy rozwiązanie przyjęte przez rząd USA należy 

powielać. Poznanie sposobu „funkcjonowania” systemu rekompensat w następstwie ataków z 11 

września 2001 r. powinno pomóc politykom i zainteresowanym stronom w opracowaniu 

podstawowych założeń odszkodowawczych w razie przyszłego ataku terrorystycznego na taką 

skalę oraz w zidentyfikowaniu problemów, które mogą powstać w razie atatku terrorystycznego. 

Czy istnieje tu gotowa odpowiedź? Czy istnieje możliwość skompensowania tego typu szkód bez 

ingerencji państwa i bez tzw. solidarity of the states? 

 Praca może stanowić istotną pomoc w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań prawnych w 

ciągle dyskutowanych sprawach: czy wprowadzić zunifikowany system kompensacji szkód, 

tworzony ze składek wszystkich państw, czy też pozostawić swobodę w podjęciu decyzji 

poszczególnym państwom? Celem jest znalezienie systemu, który stanowiłby kompromisowe 

rozwiązanie zarówno dla poszkodowanych, przewoźników, eksploatujących statki powietrzne, 

jak również dla firm ubezpieczeniowych oraz dla samych zainteresowanych państw.   

W badaniach zastosowana została przede wszystkim metoda formalnodogmatyczna, 

oparta na logiczno-językowej analizie materiału prawnego, która wydawała się najwłaściwsza 

przy analizie rodzimych regulacji związanych z kwestią odpowiedzialności za szkodę 

spowodowaną przez ruch statku powietrznego. Metoda ta posłużyła w wykładni przepisów 

prawnych z uwagi na cel ich wprowadzenia. W zakresie odniesień komparatystycznych
5
, 

dotyczących obcych systemów prawnych, użyta została metoda prawnoporównawcza, także w 

ujęciu historycznym, w celu porównania rozwiązań istniejących w innych systemach prawnych, a 

dotyczących zarówno aspektów cywilnoprawnych, jak i ubezpieczeniowych, gwarancyjnych, z 

polskimi uwarunkowaniami szeroko pojętego prawa lotniczego. 

W monografii dominuje wykładnia językowa, a dopiero w razie konieczności 

zastosowana została wykładnia teleologiczna oraz systemowa. 

                                                           
5
 Monografia zawiera obszerne fragmenty komparatystyczne, odnoszące się do rozwiązań przyjętych w systemach 

prawnych kilkudziesięciu państw ( przykładowo rozwiązania dotyczące odpowiedzialności cywilnej za szkodę 

spowodowaną przez ruch statku powietrznego oraz specjalne systemy kompensacji szkód cywilnych oraz dla ofiar 

przestępstw, czy też specjalne programy ubezpieczeń na wypadek terroryzmu).   
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Pracę cechuje duża konkluzywność. Badania starałam się przeprowadzić jak najbardziej 

rzetelnie, zaś ich wyniki i wnioski końcowe formułować w sposób klarowny i jednoznaczny, aby 

mogły one stanowić wartościowy materiał do dalszych prac badawczych.  

Monografia została oceniona wysoko przez recenzenta wydawniczego, Prof. dr hab. 

Adama Olejniczaka, który stwierdził. iż „Autorka podjęła się ambitnego zadania. Rezultat jej 

pracy badawczej jest ważnym głosem w obecnie toczonej w kraju i zagranicą dyskusji nad 

regulacją prawną odpowiedzialności odszkodowawczej za zdarzenia lotnicze i może być 

przydatny w prowadzonych pracach nad nowym kodeksem cywilnym. Publikacja opracowania, 

obejmującego analizę zagadnienia w ujęciu polskiego i obcego prawa jest zawsze pożądana, gdy 

dzieło przedstawia wartość naukową i należy liczyć, że zainteresuje czytelników.” 

 

 

Ad. 2. A.Konert, Ubezpieczenia lotnicze, Warszawa 2014 

 

Przedmiotem monografii są zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń 

oraz prawa lotniczego. Ubezpieczenie lotnicze jest ściśle związane z eksploatacją statków 

powietrznych oraz z różnego rodzaju zagrożeniami związanymi z lotnictwem. Celem 

opracowania jest dokonanie charakterystyki ubezpieczeń lotniczych (Rozdział I) oraz 

poszczególnych ich rodzajów: ubezpieczenie aerocasco (Rozdział II), ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej (Rozdział III), ubezpieczenie ryzyka wojny i terroru (Rozdział IV) 

oraz ubezpieczenia indywidualne (Rozdział V). Charakterystyka poszczególnych wyłączeń z 

zakresu odpowiedzialności wraz z analizą licznych orzeczeń jest przedmiotem Rozdziału VI. 

Ubezpieczenie aerocasco obejmuje zniszczenie lub utratę statku powietrznego, włączając 

szkody w silniku i innych komponentach statku powietrznego. Obejmuje ono zwykle wszelkie 

szkody fizyczne statku powietrznego (pożar, dym, śnieg, grad, piorun, wandalizm itp.). 

Obowiązkowe ubezpieczenia lotnicze to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

operatora lotniczego / użytkownika statku powietrznego oraz przewoźnika lotniczego. Obecnie 

popularnym jest łączenie w jednej polisie wszelkich ryzyk związanych z odpowiedzialnością 

cywilną. Jest to tzw. Combined Single Limit. CSL łączy odpowiedzialność wobec osób trzecich i 

odpowiedzialności wobec pasażerów w jednej polisie z jednym limitem ogólnym za zdarzenie. 

Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia większą elastyczność w spłacie roszczeń. 

Rynek ubezpieczeń lotniczych w dalszym ciągu zapewnia ochronę dla wszystkich 

konwencjonalnych ryzyk „nie-wojennych”. Pełne pokrycie ryzyk wojennych jest zapewnione dla 
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aerocasco (hulls) i odpowiedzialności wobec pasażerów. Ze względu na niespotykaną dotąd skalę 

wydarzeń z 11 września, komercyjne ubezpieczenie pasażerów od wojny i terroru teraz kosztuje 

znacznie więcej. Ważne jest, aby zrozumieć, że rynek ubezpieczeń lotniczych jest wolnym 

rynkiem, w związku z tym szczegółowe warunki dotyczące ubezpieczenia ryzyka wojny będą się 

różnić w zależności od indywidualnego sposobu widzenia rynku przez ubezpieczyciela oraz 

profilu ryzyka danego ubezpieczonego. Jest prawdopodobne, że rodzaje i zakres dostępnych polis 

wzrośnie w najbliższym czasie. 

Szeroka oferta ubezpieczeń indywidualnych świadczy o wzrastającej świadomości 

prawnej społeczeństwa. Obecnie ubezpieczenia indywidualne dostępne są zarówno on-line, jak i 

w specjalnych automatach (vending lub slot machine) na lotniskach. 

W umowach ubezpieczeń lotniczych znajdują się zawsze wyłączenia z zakresu 

odpowiedzialności obowiązujące dla wszystkich ubezpieczanych ryzyk. Wyłączenia te stanowią 

klauzule zawarte w polisach ubezpieczeniowych, które wykluczają odpowiedzialność 

ubezpieczającego za niektóre rodzaje szkód wynikających z niektórych rodzajów ryzyk. 

Poszczególne zakłady ubezpieczeniowe stosują różnego rodzaju wyłączenia. Niemniej jednak 

niektóre wyłączenia obecne są w każdej polisie ubezpieczeniowej, jak na przykład wina umyślna 

ubezpieczonego. W monografii dokonuję analizy licznych orzeczeń, która ukazuje różnorodność 

interpretacji tychże „wyłączeń”.  

Początkowo jedynie rynki brytyjski i amerykański zdecydowały się na pokrycie 

ubezpieczeniem ryzyk lotniczych. Obawa innych była związana z faktem, że ryzyka te były 

bardzo trudne do oszacowania. Dopiero po II wojnie światowej ubezpieczenia lotnicze stały się 

coraz bardziej popularne. Lata 60. XX w. natomiast to okres ogromnego wzrostu zarówno firm 

ubezpieczeniowych, jak i samych ubezpieczonych. Ubezpieczenia lotnicze stały się 

konkurencyjną działalnością zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych. W miarę 

rozwoju sektora ubezpieczeń lotniczych wykształciło się pojęcie tzw. rynku ubezpieczeń 

lotniczych. Rynek ubezpieczeń lotniczych odnosi się do grupy ubezpieczycieli na świecie, którzy 

oferują pokrycie ryzyk istniejących w zakresie lotnictwa. Termin ten również odnosi się do 

ubezpieczycieli lotniczych zlokalizowanych w konkretnym miejscu (np. w Londynie) lub kraju 

(np. w Stanach Zjednoczonych), którzy zapewniają ochronę przed takim ryzykiem. Obecnie 

największym rynkiem jest londyński rynek ubezpieczeń lotniczych, znajdujący się na City of 

London. Rynek ubezpieczeń lotniczych w Polsce jest stosunkowo nowy i mało rozpoznawalny. 

Istnieje niewielka liczba zakładów ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia lotnicze, a ich 

oferty również są zwykle ograniczone. Niemniej jednak ostatnio można zaobserwować większe 
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zainteresowanie ubezpieczeniami lotniczymi, zwłaszcza na sutek coraz to bardziej powszechnych 

sportów, zawodów i pokazów lotniczymi (Air Show), ale również ze strony samych pasażerów i 

ich wzrastającej świadomości prawnej. Ubezpieczenia lotnicze przeznaczone są głównie dla  

osób korzystających ze statków powietrznych w celach turystycznych, prywatnych, ratowniczych 

lub szkoleniowych. Podstawową zasadą tradycyjnych rynków ubezpieczeniowych jest to, że 

składki wielu osób pokryją straty niewielu. Rynek ubezpieczeń lotniczych zawsze różnił się od 

większości innych rynków ubezpieczeniowych, przede wszystkim tym, że zarówno podstawa 

składki i baza klientów są bardzo ograniczone, z niewielką liczbą ubezpieczonych, co wynika 

faktu, że IATA ma tylko około 270 członków. 

Do cech charakterystycznych zobowiązań odszkodowawczych regulowanych prawem 

lotniczym można zaliczyć: tendencja do jak najszerszego rozłożenia ryzyk wiążących się z 

żeglugą powietrzną, ogólnoświatowy zasięg żeglugi, a także szeroko rozbudowany system 

ubezpieczeń i reasekuracji. 

Rynek ubezpieczeń lotniczych z natury jest bardzo zmienny. Jednak rosnące 

zaangażowanie analityków oraz aktuariuszy powinno doprowadzić do opracowania bardziej 

skutecznych metod wyceny ubezpieczenia lotniczego. 

 

Ad. 3. A.Konert, La circulation des personnes sur le plan international et européen, Paryż 

2012 

Przedmiotem monografii są zagadnienia z zakresu prawa europejskiego i 

międzynarodowego, a w szczególności zasada swobody przepływu osób oraz prawo turystyczne.  

Książka ma na celu omówienie problematyki swobodnego przemieszczania się osób, 

ukazując historię (rozdział I), rodzaje migracji, ze szczególnym uwzględnieniem migracji do 

Francji, także polskich obywateli (Rozdział II), politykę prowadzoną przez poszczególne państwa 

w tym zakresie, zwłaszcza politykę wizową (Rozdział III), zasadę swobodnego przepływu osób 

w Unii Europejskiej (Rozdział IV) oraz zagadnienia dotyczące turystyki i prawa turystycznego 

(Rozdział V).  

 

Ad. 4. A.Konert (red.), European Civil Code – against or pro from experienced lawyers 

perspective, Warszawa 2012 
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W ramach współpracy zagranicznej od marca 2010 r.  wykładam w języku angielskim na 

studiach prawniczych LL.M organizowanych przez Uniwersytet w Bostonie (Boston University) 

we współpracy z Uczelnią Łazarskiego („Dual LL.M Program in Transnational Commercial 

Transactions with Boston University in America”), gdzie prowadzę zajęcia z przedmiotu 

„Comparative Legal Systems”. Studia te organizowane są w kooperacji z Center for International 

Legal Studies (CILS), gdzie miałam przyjemność wykładać jako profesor wizytujący  podczas 

pierwszej sesji tego programu, która miała miejsce w Salzburgu (13 - 26 marca 2011 r.). Analiza 

problematyki uchwalenia Europejskiego kodeksu cywilnego dokonana przez uczestników kursu 

(doświadczonych amerykańskich prawników) stała się inspiracją do stworzenia tej książki. 

Europejski kodeks cywilny stanowi próbę harmonizacji i ujednolicenia europejskiego 

prawa prywatnego oraz wyeliminowanie odrębności w zakresie poszczególnych systemów 

prawnych państw członkowskich, czyli usprawnienie funkcjonowanie wspólnego rynku. Pojawia 

się jednak wiele wątpliwości, na przykład w zakresie samego tłumaczenia i interpretacji. Czy 

możliwe jest stworzenie wspólnych reguł uwzględniając różnice kulturowe i historyczne 

poszczególnych systemów prawnych? Jaki rodzaj aktu prawnego ma stanowić EKC? Czy ma 

obowiązywać bezpośrednio? Czy możliwym jest ujednolicenie reguł systemu kontynentalnego i 

anglosaskiego? 

Celem książki jest analiza problematyki tworzenia tak ważnego i kompleksowego aktu 

prawnego z perspektywy amerykańskich prawników. 

 

Ad. 5. A.Konert (red.), Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 

996/2010, Warszawa 2013 

Przedmiotem monografii są zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa 

lotniczego, a w szczególności aspekty administracyjne, karne, cywilne oraz z zakresu procedury 

karnej.  

Podstawowym celem w lotnictwie jest zapewnienie bezpieczeństwa ażeby ograniczyć 

liczbę wypadków lotniczych. Szybkie przeprowadzanie badania zdarzeń lotniczych w lotnictwie 

cywilnym poprawia stan bezpieczeństwa lotniczego i pomaga zapobiegać występowaniu 

wypadków w przyszłości. Niezbędnym jest dokonanie w sposób niezależny i profesjonalny 

analizy okoliczności wypadku, której owocem powinno być opracowanie zaleceń odnoszących 

się do tych dramatycznych wydarzeń by zapobiec im ponownemu powstaniu. Badanie w sposób 

niezależny przyczyn wypadków ma ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa.  
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Książka zawiera analizę istniejących przepisów w zakresie badania wypadków lotniczych, 

porównując rozwiązania zawarte w Załączniku 13 do Konwencji chicagowskiej oraz w 

rozporządzeniu europejskim (996/2010), jak również analizę rozwiązań w prawie krajowym. 

W dniu 29 października 2009 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania wypadków i incydentów w 

lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im.
6
 Rozporządzenie to zastąpiło dyrektywę Rady 

94/56/WE ustanawiającą podstawowe zasady regulujące postępowanie w dochodzeniu przyczyn 

wypadków i zdarzeń w lotnictwie cywilnym.
7
 i weszło w życie 2 grudnia 2010 r. jako 

rozporządzenie europejskie 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie 

cywilnym oraz zapobiegania im.
8
 Celem rozporządzenia jest uaktualnienie istniejących regulacji 

w dziedzinie badania wypadków lotniczych. Przepisy rozporządzenia zobowiązują Polskę do 

dokonania odpowiednich zmian w polskich przepisach prawnych, zwłaszcza w zakresie 

współpracy pomiędzy Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych a Prokuraturą i 

innymi zaangażowanymi organami, wymiaru europejskiego badania wypadków lotniczych, 

udziału w badaniu EASA i innych państw członkowskich, ochrony danych osobowych w 

procesie badania zdarzeń lotniczych, profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa oraz krajowego 

planu działania w sytuacji nadzwyczajnej, jak również inne rozwiązania prawne.  

Obecnie w Polsce trwają prace nad projektem zmian do ustawy Prawo lotnicze w zakresie 

badania wypadków lotniczych. Ponadto nowelizacja prawa lotniczego z 2001 r. - ustawa z dnia 

30 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw
9
, 

dokonała zmian w zakresie funkcjonowania KBWLLP. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 140 

badanie wypadków i poważnych incydentów lotniczych w lotnictwie państwowym zaistniałych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej przestrzeni powietrznej prowadzi Komisja 

Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zwana dalej „Komisją Lotnictwa 

Państwowego”, powoływana przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych na okres jednego roku. W związku z tą zmianą zostało 

wydane rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie 

organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
10

. 

                                                           
6
 COM(2009) 611 wersja ostateczna. 

7
 Dz.U. L 319 z 12.12.1994, s. 14. 

8
 Dz. Urz. UE, seria L, nr 295 z 12 listopada 2010 r. 

9
 Dz.U. z 2011 r., Nr 170. 

10
 Dz.U. z 2012 r., Nr 724. 



19 

 

Decyzja Nr 254/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 sierpnia 2012 roku
11

, która 

weszła w życie 1 września określa imienny skład KBWLLP z uwzględnieniem stanowisk 

przewodniczącego, jego dwóch zastępców, sekretarza, siedzibę i inne kwestie dotyczące 

działania komisji.  

Ponadto 29 stycznia 2013 r. zostało wydane rozporządzenie Ministrów Obrony 

Narodowej oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie współpracy Komisji 

Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania 

Wypadków Lotniczych.
12

 

Istotnym osiągnięciem na szczeblu międzynarodowym, w którym swój udział miała także 

Polska
13

, było stworzenie 1 marca 2013 r.  ICAO Policy on Assistance to Aircraft Accident 

Victims and their Families. 

W książce omówione są aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle 

Rozporządzenia 996/2010 (Rozdział I - Krzysztof Kapis, Anna Konert).  Rozporządzenie 

996/2010 wprowadza nowe regulacje w wielu obszarach obszarach. Po pierwsze, chodzi o 

dopuszczenie do udziału w badaniu przedstawicieli EASA, umożliwienie im dostępu do 

informacji itp. Po drugie, rozporządzenie reguluje kwestię współpracy pomiędzy organem ds. 

badania wypadków lotniczych a wymiarem sprawiedliwości i innymi zaangażowanymi organami. 

(Rozdział II  - Anna Konert, Edmund Klich, Krzysztof Karsznicki, Michał Przybyłowski). Kolejna 

kwestia dotyczy stworzenia na szczeblu krajowym planu działania w sytuacji nadzwyczajnej w 

przypadku wystąpienia wypadku w lotnictwie cywilnym obejmującego pomoc ofiarom 

wypadków i ich rodzinom.   

W tworzeniu rozporządzenia wziął udział Mikołaj Ratajczyk, pracownik KE biorący 

udział w pracach nad rozporządzeniem przedstawił genezę i proces jego powstawania, omawiając 

także kluczowe założenia przyjęte w toku prac (Rozdział III - Mikołaj Ratajczyk, Edmund Klich). 

Ochrona informacji w procesie badania zdarzeń lotniczych to kolejna ważna kwestia, o której 

wspomina rozporządzenie. Nakłada ono obowiązek określenia zasad upublicznienia wyników 

badań i materiałów zebranych w trakcie procedury (ochrona informacji). Jeżeli chodzi o 

przechowywanie, w art. 14 przewiduje się konieczność zachowywania dokumentów, materiałów 

i nagrań z oczywistych powodów związanych z prowadzeniem badania. Rozporządzenie nie 

zawiera jednak żadnego wskazania odnośnie do czasu przechowywania tych informacji. Zgodnie 

z zasadami ochrony danych, dane osobowe należy przechowywać „w formie umożliwiającej 

                                                           
11

 Dz.U. MON z 2012 r., Poz. 383. 

12
 Dz.U.2013.187. 

13
 Z ramienia Departamentu lotniczego Ministerstwa ds. transportu do udziału w Grupie Zadaniowej ICAO ds. 

wsparcia rodzin ofiar wypadków lotniczych wyznaczony został Michał Fronczak. W Grupie Zadaniowej znalazła się 

również Anna Konert. 
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identyfikację osób, których dane dotyczą, przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, 

dla których dane zostały zgromadzone lub dla których są dalej przetwarzane”. Z tego powodu 

dane osobowe należy z zasady usuwać niezwłocznie po zakończeniu badania lub przechowywać 

je w formacie anonimowym, jeśli całkowite usunięcie nie jest możliwe. Ponadto, należy wziąć 

pod uwagę przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy 

ustaw ją zmieniających. (Rozdział IV - Magdalena Rycak, Agata Kaczyńska). 

Kolejna kwestia poruszona w książce to kwestia kultury lotniczej. Kultura lotnicza to 

tworzenie atmosfery zaufania zachęcającej do dostarczania informacji służących poprawie 

bezpieczeństwa. Dotykamy tu problematyki tzw, Just Culture, która charakteryzuje się 

ograniczaniem stosowania odpowiedzialności jako sankcji na rzecz działań podnoszących 

poziom bezpieczeństwa. Jej praktycznym przejawem jest tak zwany system zgłaszania zdarzeń 

lotniczych, który gwarantuje brak pociągnięcia od odpowiedzialności w sensie prawnym pod 

warunkiem, że zdarzenie to zostanie odpowiednio zgłoszone i nie można przypisać podmiotowi 

„odpowiedzialnemu” rażącego niedbalstwa. Termin Just Culture stanowi część pojęcia Safety 

Culture i jest to coraz popularniejsza w lotniczym świecie metodyka analizowania postępowania i 

oznacza atmosferę wzajemnego zaufania, w której zachęca się do dzielenia  z innymi 

informacjami mającymi znaczenie dla bezpieczeństwa. Ich analiza powinna skłaniać nie do 

wyciągania konsekwencji w stosunku do osób, które popełniły błąd, ale do identyfikacji 

okoliczności podczas których ten błąd został popełniony. Just Culture jest to jeden z 

najtrudniejszych problemów w lotnictwie. Trzeba dokonać liberalizacji mentalności prawno-

lotniczej, by zrozumieć czym jest bezpieczeństwo w lotnictwie. (Rozdział V - Edmund Klich, 

Wojciech Netkowski, Piotr Kaczmarczyk, Hubert Adamczyk). 

Od strony merytorycznej istnieje pilna potrzeba zmiany obecnych przepisów  dotyczących 

badania wypadków lotniczych. Należy zmienić przepisy rozdziału 3 „Badanie wypadków i 

incydentów lotniczych” ustawy Prawo lotnicze oraz uchylić przepisy rozporządzenia Ministra 

Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych
14

. (Rozdział 

VI - Marek Żylicz, Agata Kaczyńska, Piotr Kasprzyk). 

Należy dążyć do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa wśród 

istniejących zagrożeń w obecnym „świecie lotniczym”.  Dążenie do jak najwyższego poziomu 

bezpieczeństwa zdaje się bowiem przemawiać za stworzeniem systemu zapewniającego 

obiektywne określenie przyczyn wypadków i wydanie zaleceń profilaktycznych, aby w ten 

sposób zapobiegać im w przyszłości (bez orzekania co do winy lub odpowiedzialności). 

                                                           
14

 Dz. U. Nr 35. poz. 225, z późn. Zm.  
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Ad. 6. A.Konert, European Vision for Air Passengers, Warszawa 2014 

 

Przedmiotem monografii są zagadnienia z zakresu prawa cywilnego (prawa 

konsumentów) i prawa lotniczego.  

Książka dotyczy problematyki praw pasażerów podróżujących drogą lotniczą. 

Przedmiotem jest analiza kwestii wydawania koncesji wspólnotowym przewoźnikom lotniczym, 

prawo wspólnotowych przewoźników lotniczych do wykonywania wewnątrzwspólnotowych 

przewozów lotniczych oraz ustalanie taryf wewnątrzwspólnotowych przewozów lotniczych, 

zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku wypadku lotniczego, problemów z 

bagażem lub towarem, odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów 

a także kwestia specjalnych praw dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej podróżujących drogą lotniczą.  

Z uwagi na fakt, iż przepisy rozporządzenia (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. 

ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy 

przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów uważane są za najbardziej 

kontrowersyjne ze wszystkich dotychczasowych uregulowań prawnych dotyczących praw 

pasażerów i doczekały się licznych interpretacji przez sądy krajowe oraz Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, większość miejsca w książce zajmuje analiza tej 

problematyki.  

Jednym z podstawowych problemów jest istnienie tzw. grey zones, które charakteryzują 

się niejednoznacznością i które mogą prowadzić do rozbieżnych interpretacji i nieporozumień 

pomiędzy przewoźnikiem a pasażerami. Taką szarą strefą jest m.in. relacja między opóźnieniem i 

odwołaniem lotu i brak tych kluczowych definicji, brak terminów do wnoszenia skarg, czy też 

brak definicji pojęcia “nadzwyczajnych okoliczności”. 

Obecnie jesteśmy świadkami toczących się prac nad zmianą rozporządzenia. Komisja 

Europejska wszczęła proces konsultacji społecznych dotyczących ewentualnych zmian 

rozporządzenia 261/2004. Do 11 marca 2012 r. zainteresowani mogli zgłaszać swoje uwagi za 

pośrednictwem strony internetowej, wypełniając online questionnaire. A następnie przedstawiła 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady 

odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 

odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w sprawie 
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odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną 

pasażerów i ich bagażu, który stanowi postęp w egzekwowaniu paw pasażerów: lepiej 

zdefiniowano rolę krajowych organów wykonawczych, a jej rozszerzony zakres objął również 

roszczenia związane z bagażem; wprowadzono procedurę składania skarg wraz z wyraźnie 

określonymi terminami i rolą nowego organu, który ma zostać utworzony w celu rozpatrywania 

skarg; wprowadzono nowe przepisy dotyczące przypadków odmowy przyjęcia na pokład, utraty 

lotu łączonego lub dużych opóźnień; stworzono niewyczerpujący wykaz nadzwyczajnych 

okoliczności w celu wyraźnego określenia, którzy przewoźnicy są zwolnieni z wypłaty 

odszkodowań; zaostrzono spoczywający na przewoźniku obowiązek należytego informowania 

pasażerów w odpowiednim terminie; wprowadzono nowe przepisy w sprawie przewozu sprzętu 

służącego do poruszania się i instrumentów muzycznych. 

Niekompletne i niespójne wdrażanie dotychczasowego rozporządzenia zarówno przez 

przewoźników, jak i przez organy krajowe powoduje, że zdezorientowani są zarówno 

pasażerowie, jak i branża. 

Brak pewności prawa doprowadził do wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej szeregu kontrowersyjnych wyroków, a w konsekwencji do stworzenia przez lata 

obszernego orzecznictwa na temat praw pasażerów, które jest szczegółowo skomentowane w 

książce.  

5 lutego 2014 r. odbyło się głosowanie w Parlamencie Europejskim nad projektem 

Komisji, które potwierdziło stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu. Zgodnie z procedurą 

współdecyzji, Rada może przyjąć pozycję Parlamentu, lub przedstawić własne stanowisko, do 

dalszych rozmów z Parlamentem.
15

 

 

Ad. 7. A.Konert, New progress and challenges in the air law – air crash victims families 

protection, Warszawa 2014 

 

Przedmiotem monografii są zagadnienia z zakresu prawa lotniczego (międzynarodowego, 

europejskiego i krajowego). 

Książka dedykowana jest śp. Hansowi Emhraimson-Abt, Prezesowi stowarzyszenia Air 

Crash Victims Families Group, który znacznie pomógł mi w przygotowaniu monografii. Istotnym 

osiągnięciem tej ACVFG było stworzenie 1 marca 2013 r.  ICAO Policy on Assistance to 

                                                           
15

 Problematyka ta była żywo dyskutowana w San Francisco dniach 23-25 luty 2014 r. podczas corocznego IATA 

Legal Symposium, gdzie zostałam zaproszona jako ekspert europejski w celu przedstawienie stanowiska Polski oraz 

postępu w zakresie nowelizacji tego rozporządzenia.  
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Aircraft Accident Victims and their Families, które zostało przyjęte jako rekomendacja na 38 

sesji Zgromadzenia ICAO. Hans Emhraimson-Abt , którego córka zmarła w katastrofie Korean 

Air Lines Flight 007 w 1983 r. był znany na świecie jako międzynarodowy adwokat 

poszkodowanych w wypadkach lotniczych. W 2011 r. Narodowa Rada ds Bezpieczeństwa 

Transportu USA nazwała go „Ojcem Lotnictwa” . W 2013 r. Prezydent Joachim Gauck 

uchonorował go Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Jego wkład w tworzenie prawa 

lotniczego jest bezcenny.  

Celem książki jest przedstawienie aktualnych problemów prawa lotniczego: 

międzynarodowego, europejskiego oraz krajowego w zakresie ochrony praw poszkodowanych w 

wypadkach lotniczych oraz wskazanie na istniejące problemy i powstające tendencje w zakresie 

ochrony poszkodowanych w wypadkach lotniczych.  Po pierwsze, zauważalne są zmiany prawa 

uwzględniające z jednej strony postępy techniki, z drugiej – nowe zagrożenia i wzrastające 

ryzyko szkód. Kolejna to tendencja do rozszerzania w związku z tym zakresu regulacji 

międzynarodowych na zagadnienia ochrony interesów jednostek w zakresie wyrównywania 

szkód powstających w związku z działalnością lotnictwa oraz zaspakajania wzrastających 

oczekiwań konsumentów usług lotniczych. Ważnym jest rozszerzanie prawnych instrumentów 

nie tylko prewencji i ścigania lecz także kompensowania skutków aktów bezprawnych 

(terrorystycznych) dotykających w coraz to nowych postaciach i w coraz większych rozmiarach 

lotnictwa cywilnego, jego użytkowników i osób trzecich. W książce wskazuję także na wpływ 

wywierany na kształtowanie (przez ICAO) rozwoju międzynarodowego prawa lotniczego przez 

organizacje regionalne, w szczególności UE, organizacje pozarządowe i korporacje nie tylko 

lotnicze (jak IATA) czy ubezpieczeniowe, lecz także zrzeszenia osób zainteresowanych. 

Wskazuję też na ścierające się interesy całej społeczności międzynarodowej i interesy państw 

przodujących w dziedzinie lotnictwa, które dotychczas nie wykazują solidarności z resztą 

społeczeństw blokując regulacje mogące chronić słabszych partnerów. Powstają także nowe 

problemy na styku prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego – publicznego i prywatnego 

– np. gdy chodzi o powstające kolizje praw lub status statków powietrznych państwowych i 

cywilnych, czy też stosowanie pojęć siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności.  

 

Ad. 8. A.Konert (red.), Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego, Warszawa 2014 

 

 

Książka “Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego” to księga pamiątkowa Prof 

dr hab. Marka Żylicza, która dzięki funduszom otrzymanym przez Polską Agencją Żeglugi 
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Powietrznej jest w trakcie publikacji w Wydawnictwie Uczelni Łazarskiego i zostanie wydana w 

2014 r.  

 

Księga stanowi okazję dla środowiska naukowego do wymiany poglądów i doświaczeń w 

zakresie prawa lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu jego ewolucji pod wpływem 

uregulowań prawa międzynarodowego i europejskiego. To również okazja do uczczenia 

jubileuszu 90-tych urodzin oraz 65 lecia pracy zawodowej Pana Profesora Marka Żylicza - 

niekwestionowanego autorytetu w polskiej nauce prawa lotniczego. 

 

Dla całego środowiska lotniczego Profesor Marek Żylicz pozostaje niekwestionowanym 

autorytetem w zakresie prawa lotniczego. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych w języku 

polskim, angielskim, francuskim i niemieckim, autorem licznych wystąpień na konferencjach 

naukowych oraz redaktorem prac zbiorowych.  

 

Poza redakcją książki jestem także autorem rozdziału pt. “Prawotwórcza moc trybunału 

sprawiedliwości Unii Europejskiej - clara non sunt interpretanda?, w którym ukazuję jak daleko 

może posunąć się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w interpretacji przepisów 

wynikających z rozporządzeń europejskich analizując wyroki Trybunału w następujących 

sprawach: (trzecia izba) z dnia 6 maja 2010 r. (Sprawa C-63/09)
16

, (czwarta izba) z dnia 19 

listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07
17

 Sturgeon v. Condor i Böck v. 

Air France, (wielka izba) z dnia 23 października 2012 r. w sprawie Nelson v. Deutsche Lufthansa 

AG
18

, oraz (wielka izba)  z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Air France przeciwko Heinz-Gerke 

Folkerts i Luz-Tereza Folkerts
19

  

Trybunał nie posiada kompetencji prawodawczych. Wprawdzie orzeczenia Trybunału 

mają charakter quasi-precedensów i sądy wydając wyroki w podobnych sprawach nie zmieniają 

wytyczonego już kierunku interpretacji, niemniej jednak nie jest to równoznaczne z 

wykluczeniem możliwości modyfikacji tego stanowiska. W opracowaniu wskazuję, iż działanie 

Trybunału polegające na tak daleko idącej interpretacji przepisów prawnych i w rzeczywistości 

na tworzeniu prawa, stanowi naruszenie fundamentalnej zasady ogólnej prawa UE, zasady 

pewności prawa. 

                                                           
16

 Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 maja 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 

złożony przez Juzgado de lo Mercantil nr 4 — Hiszpania) — Axel Walz przeciwko Clickair S.A., Sprawa C-63/09 

(2010/C 179/15) 
17

 Dz.U. C 283 z 24.11.2007. 
18

 C-581/10 i C-629/10 
19

 Sprawa C-11/11. 
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IV. POZOSTAŁE OSIĄGNIĘCIA I FORMY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ ORAZ 

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZUJĄCA NAUKĘ 

 

Do pozostałych osiągnięć i form aktywności naukowej oraz działalności popularyzującej 

naukę zaliczyć należy przede wszystkim: 

1. artykuły i glosy mojego autorstwa opublikowane w czasopismach prawniczych, 

2. udział w konferencjach i seminariach krajowych, 

3. współpracę zagraniczną, 

4. realizację grantów badawczych. 

Ad. 1. Artykuły i glosy opublikowane w czasopismach prawniczych 

Poza publikacjami książkowymi o tematyce prawniczej jestem także autorką dwudziestu 

dwóch artykułów z zakresu prawa cywilnego, prawa lotniczego oraz prawa europejskiego 

napisanych w języku polskim, angielskim i hiszpańskim oraz osiemnastu glos do orzeczeń 

sądowych, które opublikowane zostały po uzyskaniu przeze mnie stopnia doktora nauk 

prawnych. 

Artykuły: 

1. A.Konert, Zakres zastosowania Rozporządzenia 261/2004 - glosa do wyroku TS (czwarta izba) 

z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie C-173/07 Emirates Airlines Direktion für Deutschland v. 

Dietherowi Schenkelowi, Europejski Przegląd Sądowy nr 4/2014 

2. A.Konert, Odpowiedzialność biura podróży w USA w świetle orzecznictwa (przyjęte do 

druku) 

3. A.Konert, Odpowiedzialność producenta w przypadku zderzenia statków powietrznych ze 

zwierzętami, Ius Novum nr 3/2014 (współautorzy: Katarzyna Jaworek, Paweł Szarama, Jakub 

Sznajder) 

4. A.Konert, Swissair 111 Crash - Crisis Management Cooperation Where There Is No 

Contingency Plan - How To Turn A Tragedy Into A Success, Ius Novum nr 2/2014 (współautor 

Hans Ephraimson-Abt) 
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5. A.Konert, Problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz innych podmiotów za szkody 

wyrządzone na skutek zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami, Ius Novum 1/2014  

(współautorzy: Katarzyna Jaworek, Paweł Szarama, Jakub Sznajder) 

6. A.Konert, „Nadzwyczajne okoliczności”  jako przesłanka zwalniająca z odpowiedzialności 

przewoźnika lotniczego (w:) Aktualne problemy prawa lotniczego (red.) A. Tomczyk, Rzeszów 

2014  

7. A.Konert, De la compensacion lucri cum damno en derecho polaco, Anuario de la Facultad de 

Derecho de la Universidade da Coruña Vol. 17, 2013.  

8. A.Konert, Wycieczki lotnicze – aspekty prawne (w:) Odpowiedzialność biur podróży a 

ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej (red.) M. Nesterowicz, Toruń 2013 

9. A.Konert, Odmowa przyjęcia na pokład statku powietrznego według przepisów 

rozporządzenia 261/2004, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2013. 

10. A.Konert, Damages Resolution for the Victims of the Presidential Flight, Air and Space Law 

Air & Space Law Vol. 38 2013, Issue 2. 

11. A.Konert, Terroryzm lotniczy – problematyka kompensacji szkód, Państwo i Prawo nr 3, 

2013 

12. A.Konert, Zryczałtowane odszkodowanie za opóźniony lot - glosa do wyroku TS (czwarta 

izba) z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07
20

 Sturgeon v. 

Condor i Böck v. Air France, Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 

2/2013 

13. A.Konert, International court of civil aviation - the best hope for uniformity?, Indian Journal 

of International Law  vol.  no.5/  2012 

14. A.Konert, Class action in Poland and Spain, International Journal of Private Law Vol 5 no 4 

2012 (współautorzy Regina Garcimartin oraz Joanna Łojkowska-Papropcka) 

15. A.Konert, Pojęcie odwołania lotu – glosa do wyroku TS (trzecia  izba) z dnia 13 października 

2011 r. w sprawie C-83/10 Rodriguez v. Air France, glosa Europejski Przegląd Sądowy  nr 8, 

2012 

16. A.Konert, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową spowodowaną utratą bagażu – glosa do 

wyroku TS (trzecia izba) z 6.05.2010 r. w sprawie C-63/09 Axel Walz v. Clickair S.A., glosa 

Europejski Przegląd Sądowy nr 10, 2011 

                                                           
20

 Dz.U. C 283 z 24.11.2007. 
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17. A.Konert, Plan pomocy rodzinom ofiar wypadków lotniczych – Sprawozdanie z konferencji 

Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu w Waszyngtonie 28 – 29.03. 2011, Ius Novum 

4/2011 

18. A.Konert, Air carriers liabilities for passengers, International Journal of Private Law Vol.4 no 

3 2011 

19. A.Konert, Operations of embarking and disembarking as a condition of air carrier liability 

under Warsaw/Montreal Convention”, Indian Journal of International Law  vol. 50 no. 4 2010 

20. A.Konert, Odpowiedzialność obiektywna w hiszpańskim prawie cywilnym, Ius Novum nr 

3/2010 

21. A.Konert, Air carrier liability under Polish Air Law, Indian Journal of International Law  vol. 

50 no. 2 2010 

22. A.Konert, Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego w przypadku turbulencji na gruncie 

orzecznictwa amerykańskiego", Ius Novum nr1/2010 

 

Glosy (wszystkie zostały opublikowane w SIP LEX): 

 

1. Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 1 kwietnia 1980 r. I CR 429/78, 

OSNCP 1981/2-3 poz. 28. 

2. Glosa do Wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 sierpnia 2004 r. XVII 

Amc 40/2003 

3. Glosa do Wyroku TSUE z dnia 10 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 

prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Niemcy) - Emirates 

Airlines Direktion für Deutschland przeciwko Dietherowi Schenkelowi 

4. Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 1991 r. III CZP 44/91 OSP 1992/2 poz. 

36 i OSNCP 1992/1 poz. 13. 

5. Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1971 r. I CR 330/70 OSPiKA 1972/3 

poz. 31 

6. Glosa do Wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 6 maja 2010 r. Axel Walz przeciwko Clickair 

S.A.(Sprawa C-63/09) 

7. Glosa do Wyroku TSUE (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2009 r. (wnioski o wydanie 

orzeczeń w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesgerichtshof, Niemcy oraz Handelsgericht 
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Wien, Austria) — Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon i Alana Sturgeon przeciwko Condor 

Flugdienst GmbH (sprawa C-402/07) oraz Stefan Böck i Cornelia Lepuschitz przeciwko Air 

France SA (sprawa C-432/07) 

8. Glosa do Wyroku TSUE (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. – Friederike Wallentin-

Hermann  przeciwko Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA (Sprawa C-549/07) 

9. Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z 2007-07-

11, VI SA/Wa 648/07 

10. Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2004-10-06, I CK 168/04 

11. Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 września 2009 r. III CSK 14/09 

12. Glosa do wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 12 maja 2011 r. Eglītis i Ratnieks v. Air Baltic ( 

Sprawa C-294/10) 

13. Glosa do  wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 4 października 2012 r. w sprawie Germán 

Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor / Iberia, Líneas 

Aéreas de España SA (C-321/11) 

14. Glosa do wyroku TSUE (wielka izba) z dnia 23 października 2012 r. Nelson v. Lufthansa  

(sprawy połączone C-581/10 i C-629/10) 

15. Glosa do wyroku TSUE (wielka izba) z dnia 26 lutego 2013 r. Air France przeciwko Heinz-

Gerke Folkerts i Luz-Tereza Folkerts (Sprawa C-11/11) 

16. Glosa do  wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 22 listopada 2012 r. (C-139/11) 

17. Glosa do  wyroku TSUE (czwarta izba) z dnia 22 października 2009 r. w sprawie Bogiatzi 

przeciwko Deutscher Luftpool (C-301/08) 

18. Glosa do  wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 13 października 2011 r. (C-83/10) 

 

Wśród wskazanych wyżej publikacji nie ma pozycji zamieszczonych w czasopismach 

znajdujących się w bazie WoS lub na liście ERIH, gdyż jak zauważają prof. dr hab. Hubert 

Izdebski oraz mec. Jan Michał Zieliński w publikacji pt. „Ustawa o stopniach naukowych i tytule 

naukowym. Komentarz” (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013 s. 72-73), baza WoS 

nie obejmuje żadnego czasopisma polskiego z zakresu prawa, a baza ERIH programowo (poza 

odrębnie traktowanymi pracami z zakresu pedagogiki i psychologii) nie obejmuje pozycji z 

obszaru nauk społecznych, do których zalicza się nauki prawne.  

 

Ad. 2. Udział w konferencjach i seminariach krajowych 
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Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych uczestniczyłam w wielu konferencjach i 

seminariach, w których byłam referentem lub wykładowcą.  

Wykaz ważniejszych konferencji krajowych: 

1. Konferencja - „Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego”. Konferencja była 

okazją do uczczenia jubileuszu 90-tych urodzin oraz 65 lecia pracy zawodowej Pana 

Profesora Marka Żylicza - niekwestionowanego autorytetu w polskiej nauce prawa 

lotniczego. organizowana przez Uczelnię Łazarskiego,  Warszawa 11.10.2014 

(http://www.prawolotnicze.pl); Referat – Prawotwórcza moc Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej. 

2. Konferencja na temat bezpieczeństwa lotniczego organizowana przez Urząd Lotnictwa 

Cywilnego, Warszawa 20.06.2013; Referat –  Just culture Odpowiedzialność 

pracodawca-pracownik w umowach cywilnoprawnych. 

3. Konferencja na temat zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami organizowana przez 

Komitet ds. Zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 

Łódź 13-14.06.2013; Referat - Odpowiedzialność za „Bird strike”. 

4. Konferencja – “Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i 

Unii Europejskiej”, organizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 

Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, Toruń 21-22. 05.2013; Referat – Odpowiedzialność 

biur podróży za niewykonanie umowy przewozu lotniczego. 

5. Konferencja – „Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności 

lotniczej w Polsce” organizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy. 17.04.2013, Bydgoszcz; Referat – Przesłanki odpowiedzialności 

przewoźnika za szkody na osobie. Byłam także członkiem Rady Naukowej konferencji. 

(zał. nr 15 – certyfikat) 

6. Konferencja – Aktualne problemy prawa lotniczego, organizowana przez ELSA oraz 

Uniwersytet w Rzeszowie, 11-12.04.2013, Rzeszów; Referat – Nadzwyczajne 

okoliczności – jako przesłanka zwalniająca przewoźnika z odpowiedzialności. 

7. Konferencja na temat bezpieczeństwa lotniczego organizowana przez Urząd Lotnictwa 

Cywilnego, Warszawa 27.04. 2012; Referat – Terroryzm lotniczy. 

8. Konferencja - Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych – rozporządzenie 996/2010 , 

organizowana przez Uczelnię Łazarskiego,  Warszawa 9.12.2011; Referat – 

Odpowiedzialność za wypadki lotnicze. 

http://www.prawolotnicze.pl/
https://prawoturystyczne.wordpress.com/2013/04/25/odpowiedzialnosc-biur-podrozy-a-ochrona-klientow-w-prawie-polskim-i-unii-europejskiej-konferencja-naukowa-torun-21-22-maja-2013-r/
https://prawoturystyczne.wordpress.com/2013/04/25/odpowiedzialnosc-biur-podrozy-a-ochrona-klientow-w-prawie-polskim-i-unii-europejskiej-konferencja-naukowa-torun-21-22-maja-2013-r/
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9. Konferencja organizowana przez kancelarię Sójka-Maciak, Warszawa 26.10.2011; 

Referat - „Lotnicza” odpowiedzialność cywilna. Ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej,  

10. Konferencja - Bezpieczeństwo w Transporcie Publicznym organizowana przez Instytut 

Transportu Samochodowego 17.11.2011, Warszawa; Referat - Terroryzm lotniczy – 

odpowiedzialność cywilna. 

11. Konferencja - Podsumowanie Prezydencji Polski w UE, organizowana przez Uczelnię 

Łazarskiego,  6.12.2011, Warszawa; Referat - Jednolita Europejska Przestrzeń 

Powietrzna. 

12. Konferencja - Nauka Prawa w Aspekcie Globalnym, organizowana przez ELSA, 

Warszawa 1.12. 2010; Referat - Nauka Prawa we Francji i w Hiszpanii. (zał nr 16 – 

certyfikat). 

 

Ad. 3. Współpraca zagraniczna 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych uczestniczyłam w wielu konferencjach i 

seminariach międzynarodowych, a także w międzynarodowych zespołach eksperckich. 

Wygłosiłam  ponadto szereg wykładów w Uczelniach zagranicznych jako Visiting Professor. Za 

aktywność na tym polu otrzymałam wiele podziękowań (zał. nr 17). 

 

1. 14 października 2010 r. w Paryżu wzięłam udział w roli eksperta w seminarium na temat 

katastrofy AF 447 organizowanym przez Federation Nationale des Victimes d’Accidents 

Collectifs 

2. 15 października 2010 r. w Paryżu wzięłam udział w roli eksperta w seminarium na temat 

katastrofy AF 447 organizowanym przez Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la 

Sécurité de l’Aviation Civile 

3. 03-05 listopada 2010 r. uczestniczyłam w Barcelonie w konferencji p.t. “The LSPI-ILTC-

IPLC Conference 2010”, na której wygłosiłam referat p.t. “Air Carrier Liabilities for 

Passengers”. 

4. 10 lutego 2010 r. w Zaragozie wzięłam udział w spotkaniu dotyczącym stworzenia 

wspólnego projektu z zakresu lotnictwa cywilnego z dyrektorem Zaragoza Logistic 

Center Santiago Kraiselburd 



31 

 

5. W dniach 7-13 lutego.2010 r. przebywałam jako profesor wizytujący w Universidad de 

Zaragoza, gdzie przeprowadziłam cykl wykładów z polskiego prawa cywilnego (Derecho 

civil polaco) 

6. W dniach 29 października  03 listopada 2010 r. przebywałam jako profesor wizytujący w 

Universidad Complutense de Madrid, przeprowadziłam cykl wykładów z polskiego prawa 

cywilnego (Derecho civil polaco) 

7. W dniach 6-9 listopada 2010 r. przebywałam jako profesor wizytujący w Universidad de 

Zaragoza, gdzie przeprowadziłam cykl wykładów z polskiego prawa procesowego 

(Derecho proesal polaco) 

8. W ramach współpracy zagranicznej od marca 2010 r.  wykładam w języku angielskim na 

studiach prawniczych LL.M organizowanych przez Uniwersytet w Bostonie (Boston 

University) we współpracy z Uczelnią Łazarskiego („Dual LL.M Program in 

Transnational Commercial Transactions with Boston University in America”), gdzie 

prowadzę zajęcia z przedmiotu „Comparative Legal Systems”. Studia te organizowane są 

w kooperacji z Center for International Legal Studies (CILS), strona internetowa 

www.cils.org. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria) oraz w 

Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Trzyletni program studiów realizowany jest w 

systemie zjazdowym, a jego słuchaczami są zainteresowani prawem Unii Europejskiej 

prawnicy amerykańscy, z reguły adwokaci, rzecznicy patentowi oraz doradcy podatkowi, 

którzy pragnął poszerzyć swoją wiedzę kończąc drugi fakultet prawniczy. Słuchaczy 

kieruje na studia Uniwersytet w Bostonie. Ostatni cykl wykładów odbył się w kwietniu 

2013 r.  

9. W dniach 28-29 marca 2011 r. brałam udział w konferencji organizowanej przez National 

Transportation Safety Board w Waszyngtonie, na ktorej przedstawiłam stanowisko Polski 

na temat tworzenia planu pomocy ofiarom wypadków lotniczych.  

10. Od grudnia 2012 r. do marca 2013 r. byłam delegatem Polski w Task Force 285 

Upgrading of ICAO Circular 285 on Guidance on Assistance to Aircraft Accident 

Victims. Uczestniczyłam w grupie roboczej Task Force Międzynarodowej Organizacji 

Lotnictwa Cywilnego ICAO w celu stworzenia Poradnika na temat pomocy ofiarom 

wypadków lotniczych i ich rodzinom. ICAO jest organizacją regulującą bezpieczeństwo 

ruchu lotniczego poprzez opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów. 

Członkami ICAO jest 191 państw. 

11. W dniach 31 marca – 4 kwietnia 2011 r. odbyłam wizytę studyjną w Winnipeg – 

University of Manitoba w celu podjęcia współpracy z Uczelnią łazarskiego. W ramach 

http://www.cils.org/
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wizyty odbyły się seminaria m.in. z Dr. James Dean, Executive Director, Office of 

International Relations, z Dr. David Stangeland, Associate Dean & Mrs. Tara Cleve, 

International Exchange Coordinator I. H. Asper School of Business, z Dr. David Collins, 

Vice Provost (Academic Planning/Programs). 

12. W dniach 27 – 30 czerwca 2011 r. brałam udział w spotkaniu „5th meeting of the 

Preparatory Commission for the establishment of the International Civil Aviation 

Compensation Fund” rganizowanym przez Orgaizację Międzynarodowego Lotnictwa 

Cywilnego ICAO w Ottawie, Kanada, na którym przedstawiłam stanowisko Polski na 

temat tworzenia międzynarodowego funduszu kompensacji szkód spowodowanych przez 

wypadki lotnicze. 

13. W dniach 10 – 31 lipca 2011 r. odbywałam wizytę w Londynie w celu przeprowadzenia 

badań do pracy habilitacyjnej. Wyjazd odbył się dzięki funduszom z grantu 

habilitacyjnego MNiSW. W trakcie wyjazdu prowadziłam badania polegające na analizie 

literatury i orzecznictwa obu krajów, a także prowadziłam rozmowy ze specjalistami z 

dziedziny, z której przygotowuje rozprawę habilitacyjną. W ramach wyjazdu badania 

prowadzone były w  Institute of Advanced Legal Studies Library, University of London 

oraz w British Library. Ponadto przedstawiłam na seminariach naukowych wizytowanych 

instytucji następujące referaty: 

 

 „Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przez ruch statku 

powietrznego w Polsce”, w: International Union of Aerospace Insurers, Londyn, 

Lipiec 2011 

 „Ubezpieczenia lotnicze w Polsce”, w: Global Aerospace, Londyn, Lipiec 2011 

 

14. W dniach 29 sierpnia – 23 września 2011 odbywałam wizytę w Madrycie w celu 

przeprowadzenia badań do pracy habilitacyjnej. Wyjazd odbył się dzięki funduszom z 

grantu habilitacyjnego MNiSW. W trakcie wyjazdu prowadziłam badania polegające na 

analizie literatury i orzecznictwa obu krajów, a także prowadziłam rozmowy ze 

specjalistami z dziedziny, z której przygotowuje rozprawę habilitacyjną. W ramach 

wyjazdu badania prowadzone były w następujących bibliotekach:- Instituto 

Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial – 

biblioteca aeronautica; - Universidad Complutense de Madrid – biblioteca de la Faculdad 

de Derecho; - Universidad Comillas - biblioteca de la Faculdad de Derecho; - Universidad 

CEU San Pablo – biblioteca de la Faculdad de Derecho.  
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Ponadto przedstawiłam na seminariach naukowych wizytowanych instytucji następujące 

referaty: 

 

 „Prawo lotnicze w Polsce”, w: Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y 

del Espacio y de la Aviación Comercial, Aeronautica, Madryt, 19 września 2011 

 „Badanie wypadków lotniczych w Polsce”, w: La Comisión de Investigación de 

Accidentes o Incidentes de Aviación Civi, Ministerstwo Transportu Hiszpanii, 

Madryt 15 września 2011 

 „Bezpieczeństwo lotnicze w Polsce”, w: Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 

Ministerstwo Transportu Hiszpanii, Madryt 21 września 2011 

 „Rozporządzenie 996/2010”, w: Dirección General de Aviación Civil, 

Ministerstwo Transportu Hiszpanii, Madryt, 21 września 2011 

 „Plan pomocy rodzinom ofiar wypadków lotniczych”, w: Asociación de Víctimas 

del Spanair 5022 (AVJK5022), Madryt, 22 września 2011 

15. W dniach 07-09 września 2011 r. brałam udział w spotkaniu “ENCASIA European 

Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities” w Brukseli (jako członek 

delegacji Polski). 

16. W dniach 3-4 listopad 2011 r. uczestniczyłam w konferencji - EALA’s 23
rd

 Annual 

Conference w Rzymie, podczas której brałam udział w dyskusjach dotyczących 

aktualnych problemów europejskiego prawa lotniczego. 

17. W listopadzie 2011 r. odbyłam wizytę w Université Lumière Lyon 2, w ramach której 

spotkałam się z Prodziekan Wydziału Prawa, Profesor Sylvie BERNIGAUD 

(sylvie.bernigaud@univ-lyon2.fr). Owocem wizyty było podpisanie umowy o współpracy 

między Uczelnią Łazarskieigo oraz Université Lumière.  

18. W dniach 10-11 czerwca 2013 r. w Paryżu wzięłam udział w roli eksperta w seminarium 

na temat pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych organizowanym przez 

Federation Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs. 

19. W czerwcu 2013 r. zostałam przyjęta do grona wykładowców na studiach prawniczych 

LLM organizowanych przez Uniwersytet w Coventry (Wielka Brytania) w kooperacji z 

Uczelnią Łazarskiego. Przedmiot przeze mnie wykładany to „International Public Law” O 

zaakceptowaniu mojej kandydatury na stanowisko wykładowcy (Professor for LLM 

mailto:sylvie.bernigaud@univ-lyon2.fr
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Programme) zostałem poinformowany pismem kierownika studiów Dr Dominiki 

Harasimiuk. 

20. W dniach 08-09 maja 2013 r., brałam udział w kongresie - V Congreso Internacional de 

Derecho Aéreo, organizowanym przez Universita di Roma Sapienza w Rzymie, na której 

wygłosiłam referat po włosku z zakresu odpowiedzialności portów lotniczych za hałas. 

21. W dniach 05 – 23 września 2013 r. oraz 28 – 30.09. 2013 odbywałam wizytę w Nowym 

Jorku w celu przeprowadzenia badań do pracy habilitacyjnej. Wyjazd odbył się dzięki 

funduszom z grantu habilitacyjnego MNiSW. W ramach wyjazdu zostałam przyjęta jako 

Visiting Attorney do kancelarii Wilson Elsen Moskowitz  Edelman & Dicker LLP. W 

oddziale kancelarii w Nowym Jorku (150 E 42nd Street New York, NY 10017) zostało mi 

przydzielone biuro i pracowałam pod opieka George’a N. Tompkins’a, Jr, jednego z 

najlepszych na świecie prawników specjalizujących się w prawie lotniczym. George N. 

Tompkins specjalizuje się w prawie lotniczym od ponad 50 lat, reprezentuje interesy linii 

lotniczych we wszystkich aspektach ich działalności zarówno w Stanach Zjednoczonych i 

na całym świecie. To on stoi na czele zmian w prawie lotniczym międzynarodowym. Od 

1958 r. doradzał i reprezentował linie lotnicze i ich ubezpieczycieli w ponad 60 

największych katastrofach lotniczych na całym świecie. W kancelarii miałam dostęp m.in. 

do Westlaw, Lexis a także mogłam korzystać z biblioteki kancelarii oraz z uprzejmości 

departamentu ds informacji (research). Celem wyjazdu badawczego było zdobycie 

informacji dotyczących kompensacji szkód spowodowanych atakami terrorystycznymi z 

11 września 2001 r. (jeden z rozdziałów pracy habilitacyjnej). Pokrycie szkód 

spowodowanych atakami z 11 września 2001 r. może nastąpić w dwojaki sposób. Po 

pierwsze, istnieje możliwość pozasądowego dochodzenia roszczeń przed specjalnie 

stworzonym w tym celu funduszem Victims Compensation Fund (VCF), którym kieruje 

Special Master wyznaczony przez Prokuratora Generalnego i po drugie, można wszcząć 

zwykłą procedurę sądową, w trakcie której będą brane pod uwagę ogólne zasady 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek ruchu statku 

powietrznego w prawie amerykańskim. Właściwym jest sąd United States Federal Court 

for the Southern District of New York. Jedyny sędzia, który został powołany do 

rozstrzygnięcia tych spraw to Alvin K. Hellerstein. W trakcie mojego pobytu w Nowym 

Jorku spotkałam się z sędzią Hellerstein’em, od którego uzyskałam odpowiedzi na liczne 

pytania i dzięki którego uprzejmości mogłam również uczestniczyć w rozprawie 

dotyczącej kompensacji szkód (respiratory damages) związanych z atakami 9/11 w United 

States Federal Court for the Southern District of New York. Spotkałam się ponadto z 



35 

 

Deputy Special Master (Peter H. Woodin) stworzonego przez rząd amerykański funduszu 

Victims Compensation Fund (VCF), który wyjaśnił mi funkcjonowanie funduszu i jego 

praktyczne znaczenie.  W trakcie mojego pobytu w Nowym Jorku spotkałam się z 

adwokatami, którzy reprezentują poszkodowanych przedstawionych wyżej, a także z 

adwokatami pozwanych, co spowodowało kompleksowe zrozumienie tej problematyki 

(m.in.: Marc Moller Kreindler&Kreindler, Noah H. Kushlefsky, Kreindler&Kreindler, 

James P. Kreindler , Kreindler&Kreindler, Desmond T. Barry, Esq. Condon & Forsyth, 

Harry Cibak, Swiss Re, Andrew Harakas, Clyde & Co, Christopher Kende, Attorney at 

Law, Cozen o’Conor, Christopher Raleigh, Attorney at Law, Cozen o’Conor, Joan Gabel, 

United States Counsel, Legal Department Air France, Hans Ephraimson-Abt,  President 

Air Crash Victims families Group,) 

 

22. W dniu 24 września 2013 r. rozpoczęła się 38 Sesja Zgromadzenia Organizacji 

Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w Montrealu. Na Zgromadzeniu obecne były 

delegacje 191 krajów członkowskich ICAO.  Podczas Ceremonii Otwarcia gośćmi i 

prelegentami byli Pan John Baird - Minister Spraw Zagranicznych Kanady, Pani Pauline 

Maraois - Premier prowincji Quebec, Pan Laurent Blanchard – Burmistrz Montrealu oraz 

poprzez łącze video Pan Ban Ki-moon – Sekretarz Generalny Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. 38 Sesja Zgromadzenia ICAO jest historyczna dla Polski i przebywającej 

na Zgromadzeniu polskiej delegacji. Pani dr Małgorzata Polkowska została pierwszym 

polskim Stałym Przedstawicielem w Radzie ICAO na trzyletnią kadencję (Jest 

wykładowcą na moich studiach podyplomowych z prawa lotniczego), a Pan Piotr 

Ołowski – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego został Przewodniczącym Central 

European Rotation Group (CERG). W 65-letniej historii działania ICAO Polska nigdy nie 

miała swojego przedstawiciela w Radzie tej organizacji - mimo że nasz kraj jest jednym z 

państw, które podpisały Konwencję Chicagowską 7 grudnia 1944 roku. Zostałam 

wyznaczona jako delegat stowarzyszenia Air Crash Victims Families Group. Istotnym 

osiągnięciem ACVFG (w którym swój udział miała także Polska
21

) było stworzenie 1 

marca 2013 r.  ICAO Policy on Assistance to Aircraft Accident Victims and their 

Families, które zostało przyjęte jako rekomendacja na 38 sesji Zgromadzenia ICAO.  

23.  W dniu 26 września 2013 r. miałam zaszczyt wygłosić swój wykład jako Visiting 

Professor w najlepszym na świecie Instytucie Prawa Lotniczego i Kosmicznego dla 

                                                           
21

 Z ramienia Departamentu lotniczego Ministerstwa ds. transportu do udziału w Grupie Zadaniowej ICAO ds. 

wsparcia rodzin ofiar wypadków lotniczych wyznaczony został Michał Fronczak. W Grupie Zadaniowej znalazła się 

również Anna Konert. 



36 

 

studentów LL.M. na temat „Civil liability for Smoleńsk air crash”, na którym obecny był 

Dyrektor Instytutu: Dr. Paul Stephen Dempsey, Tomlinson Professor of Global 

Governance in Air and Space Law, Director, Institute of Air and Space Law McGill 

University w Montrealu. 

24. W dniach 12 – 14 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja w Bordeaux na temat 

"Evolutions contemporaines des droits des passagers", organizowana przez Uniwersytet w 

Bordeaux IV, na której został przedstawiony mój referat na temat “Transport aérien : une 

législation nouvelle ? “ 

25. 28 stycznia 2014 r. uczestniczyłam w seminarium zorganizowanym przez European 

Aviation Club w Brukseli, na którym przedstawiłam wyniki badań mojej rozprawy 

habilitacyjnej.  

26. W dniach 29-30 stycznia 2014 r. byłam delegatem Polski podczas obrad Komitetu 

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego EASA w Brukseli.  

27. W dniach 3-5 luty 2014 uczestniczyłam w Rzeszowie w międzynarodowych warsztatach 

poświęconych rozwojowi europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej 

generacji - SESAR. SESAR jest projektem Unii Europejskiej i Eurocontrol’u oraz 

europejskiego przemysłu lotniczego, dotyczącym modernizacji systemu zarządzania 

ruchem lotniczym w Europie. Opracowanie tego projektu powierzono Wspólnemu 

Przedsięwzięciu SESAR (SESAR JU). Program ten ma ogromne znaczenie dla 

przyszłości lotnictwa cywilnego na kontynencie europejskim, dla jego bezpieczeństwa, 

przepustowości, efektywności ekonomicznej oraz ochrony środowiska naturalnego. 

28. W dniach 20-27 lutego 2014 r. uczestniczyłam z referatem w konferencji IATA Legal 

Symposium w San Franscisco. Znalazłam się w gronie znakomitych prelegentów 

(http://eventmobi.com/ls14/speakers/48504). Symposium prawnicze Międzynarodowego 

Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych to najważniejsze wydarzenie każdego roku z 

zakresu prawa lotniczego, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich części 

świata. 

29. W dniach 27- 30 marca 2014 r. odbył się konkurs International Air Law Moot Court 

Competition w Bukareszcie, do udziału którego zostałam zaproszona w roli sędziego. Do 

finału zakwalifikowały się 24 drużyny z różnych krajów.  

 

 

Ad.4. Realizacja grantów badawczych 

http://eventmobi.com/ls14/speakers/48504
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Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych uczestniczyłam w realizacji kilku grantów 

badawczych: 

1. Grant habilitacyjny MNiSW– Projekt „Odpowiedzialność cywilna za szkody 

spowodowane na ziemi przez ruch statku powietrznego” (Wniosek Nr rejestracyjny N 

N110 332740, Umowa nr 3327/B/H03/2011/40) - 40 konkurs na projekty badawcze 

(własne, doktorskie, habilitacyjne) MNiSW. Grant zakończony został publikacją 

rozprawy habilitacyjnej w wydawnictwie Wolters Kluwer. 

2. W roku akademickim 2011/2012 w Uczelni Łazarskiego w Warszawie został 

ogłoszony I Konkurs Grantowy. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w Komunikacie 

Dziekana WPiA z dnia 19 marca 2012 r. Decyzją Komisji ds. badań, na podstawie 

złożonego w tym przedmiocie wniosku, otrzymałam dofinansowanie na realizację 

projektu badawczego p.t. ,,Przygotowanie publikacji pokonferencyjnej -Aspekty 

prawne badania zdarzeń,,”. Zgodnie z treścią wniosku, środki otrzymane w ramach 

grantu miały zostać przeznaczone na spisanie nagranych wystąpień na konferencji 

oraz wydruk książek w ramach Oficyny Wydawniczej stanowiącej finalny efekt 

badań. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego i Międzywydziałowe Koło 

Prawa Lotniczego AVION we współpracy z Ministerstwem Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej zorganizowali konferencję naukową p.t. Aspekty prawne 

badania zdarzeń lotniczych – rozporządzenie 996/2010, która odbyła się 9 grudnia 

2011 r., w siedzibie Uczelni w Warszawie. Konferencja dotyczyła problematyki 

badania zdarzeń lotniczych na gruncie Rozporządzenie   Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr  996/2010 z dnia 20 października 2010  r. w  sprawie badania 

wypadków  i incydentów  w  lotnictwie  cywilnym  oraz zapobiegania im  oraz 

uchylające dyrektywę 94/56/WE, którego przepisy zobowiązują Polskę do dokonania 

odpowiednich zmian w polskich przepisach prawnych. Grant zakończył się 

publikacją, która jest na polskim rynku wydawniczym pionierskim i przełomowym 

opracowaniem poświęconym prawnym aspektom badania zdarzeń lotniczych. 

Publikacja jest szansą na utrwalenie i udokumentowanie jednej z nielicznych dyskusji 

na temat aspektów prawnych badania zdarzeń lotniczych.   

3. Projekt badawczy finansowany z funduszy europejskich (Earsmus dla wykładowców) 

z Universidad de Zaragoza zakończony publikacją Class action in Poland and Spain, 

International Journal of Private Law Vol 5 no 4 2012 
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4. Grant norweski – otrzymany w lutym 2014 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjazne 

Latanie. Grant jest w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie – październik 

2014 r.  

 

Moje osiągnięcia naukowe zostały docenione przez Rektor Uczelni Łazarskiego: w roku 

akademickim 2010/2011 otrzymałem nagrodę rektora Uczelni Łazarskiego za wybitne 

osiągnięcia w nauce oraz przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego : w październiku 2012 r. 

zostało mi przyznane Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych 

Młodych Naukowców na 3 lata (byłam jedynym prawnikiem, który znalazł się w gronie 171 

laureatów konkursu). 

 

 

V. WYBRANE OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE 

 

1. Działalność dydaktyczną prowadzę w ramach Katedry Prawa Cywilnego Uczelni 

Łazarskiego w Warszawie, gdzie od 2009 r. wykładam: prawo zobowiązań, 

międzynarodowe prywatne prawo lotnicze, prawo rodzinne i spadkowe, umowy cywilne 

w administracji.  

Jak już wspominałam na wstępie jestem także członkiem Senatu tej Uczelni, 

członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji oraz członkiem Kolegium 

Dziekańskiego.  

 

2. W latach 2010 r. - 2012 r. wykładałam także na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzonym przeze 

mnie przedmiotami były: prawo materialne Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe 

publiczne, prawo dyplomatyczne i konsularne, Wspólna Polityka Zagraniczna i 

Bezpieczeństwa UE, Polskie prawo stosunków międzynarodowych. 

3. W roku akademickim 2010 /2011 wykładałam także w Wyższej Szkole Informatyki, 

Zarządzania i Administracji w Warszawie przedmiot: prawne aspekty informatyzacji 

administracji publicznej 

4. W latach 2010/2011 oraz 2011/2012 wykładałam w ramach programu Master in Public 

Administration organizowanego przez Uczelnię Łazarskiego dwa przedmioty: procedury 
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administracyjne i sądowe w Polsce i krajach UE, kontrola i odpowiedzialność w 

administracji publicznej  

5. W latach 2010/2011 oraz 2011/2012 wykładałam w ramach kursu uzupełniającego z 

prawa europejskiego organizowanego przez Uczelnię Łazarskiego przedmiot  Jednolity 

rynek europejski.  

6. Działalność dydaktyczną prowadzę także jako wykładowca oraz kierownik studium 

podyplomowego z prawa lotniczego w Uczelni Łazarskiego. 

7. Działalność dydaktyczną prowadzę także jako wykładowca oraz kierownik modułu 

specjalizacyjnego z prawa lotniczego w Uczelni Łazarskiego. W ramach modułu 

organizuję staże dla studentów w różnych instytucjach związanych z lotnictwem. 

Niektórzy stażyści zostali zatrudnieni w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz 

Departamencie Lotnictwa Ministerstwa ds. Transportu. 

8. Od 2009 r. prowadzę wykłady w języku angielskim dla studentów zagranicznych 

przyjeżdzających do Uczelni Łazarskiego w ramach programu Erasmus z następujących 

przedmiotów: Aviation Law, International Public Law, Comparative Legal Systems. 

9. W dniach 7-13 lutego.2010 r. przebywałam jako profesor wizytujący w Universidad de 

Zaragoza, gdzie przeprowadziłam cykl wykładów z polskiego prawa cywilnego (Derecho 

civil polaco) 

10. W dniach 29 października  03 listopada 2010 r. przebywałam jako profesor wizytujący w 

Universidad Complutense de Madrid, przeprowadziłam cykl wykładów z polskiego prawa 

cywilnego (Derecho civil polaco) 

11. W dniach 6-9 listopada 2010 r. przebywałam jako profesor wizytujący w Universidad de 

Zaragoza, gdzie przeprowadziłam cykl wykładów z polskiego prawa procesowego 

(Derecho proesal polaco) 

12. W ramach współpracy zagranicznej od marca 2010 r.  wykładam w języku angielskim na 

studiach prawniczych LL.M organizowanych przez Uniwersytet w Bostonie (Boston 

University) we współpracy z Uczelnią Łazarskiego („Dual LL.M Program in 

Transnational Commercial Transactions with Boston University in America”), gdzie 

prowadzę zajęcia z przedmiotu „Comparative Legal Systems”.  

13. Od 2010 r. z mojej inicjatywy powstało Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego 

AVION, które jest unikalnym podmiotem zrzeszającym pasjonatów lotnictwa i prawa 

lotniczego z licznych Uczelni w Polsce (Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Warszawski, 

UKSW, SGH, AON, Uniwersytet Śląski, UMK w Toruniu). Zainteresowanie ze strony 

studentów i wsparcie ze strony przedstawicieli doktryny i branży lotniczej z jakim 
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spotkała się ta inicjatywa pozwala sądzić iż przedsięwzięcie wkracza na ścieżkę 

dynamicznego rozwoju.Podstawowym celem AVION jest pogłębianie wiedzy z zakresu 

prawa lotniczego oraz rozwój tej dziedziny prawa w Polsce w szczególności poprzez: 

działalność naukową członków AVION, spotkania z ekspertami branży lotniczej, 

organizację warsztatów, spotkań, seminariów i konferencji, organizację wizyt studyjnych, 

wyjazdy na konferencje zagraniczne w celu poszerzania wiedzy oraz wszelkie inne 

działania mające na celu wymianę doświadczeń i podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu 

prawa lotniczego. Wsparcie ze strony branży lotniczej pozwala członkom AVION na 

aktywne uczestnictwo w tej dziedzinie. Przykładowo dzięki uprzejmości i zaproszeniom 

otrzymanym od   Boeing International Corporation (Central & Eastern 

Europe)  członkowie Międzywydziałowego Koła Prawa Lotniczego "AVION"   wzięli 

udział w VI Międzynarodowej Konferencji LOTNISKO 2013.  

 

14. Obecnie pełnię także funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr 

Marty Góry na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Promotorem jest 

prof. dr hab. Marek Żylicz. Tematem rozprawy jest „ Podstawy prawne systemu 

zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym”.  

15. Obecnie pełnię także funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr 

Marizy Aleksandrowicz na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Promotorem jest prof. dr hab. Marek Żylicz. Tematem rozprawy jest „ADR w lotnictwie 

cywinym”. 

16. Otrzymałam nagrodę Rektora Uczelni Łazarskiego za działalność organizacyjną na rzecz 

Uczelni za rok 2012/2013 (zał nr 18 – dyplom Rektora Uczelni łazarskiego). 

 

VI. PLANY NAUKOWE 

 

Obecnie pracuję nad sześcioma projektami naukowymi, w tym trzema międzynarodowymi (po 

francusku, po hiszpańsku i po angielsku). Zostałam zaproszona do zaszczytnego grona 

hiszpańskich specjalistów z prawa lotniczego do opracowania monografii na temat „La 

responsabilidad del transportista aéreo y la protección de los pasajeros”. Tytuł rozdziału, nad 

którym pracuje to :”La responsabilidad de las compañías por la seguridad de los pasajeros frente 

a actos de interferencia ilícita”.(zał nr. 19– projekt opracowania). Zostałam ponadto zaproszona 

do zaszczytnego grona niemieckich specjalistów z prawa lotniczego do opracowania kolejnego 
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wydania komentarza do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących 

międzynarodowego przewozu lotniczego (konwencji montrealskiej z 1999 r.). Jest to jeden z 

najbardziej cenionych komentarzy do wspomnianej konwencji na świecie.  

Wraz z Dr Vincent Correia z Universite Paris Sud pracuję nad opracowaniem zagadnienia 

dotyczącego badania wypadku lotniczego Air France 447 z Rio de Janeiro do Paryża oraz 

wypadku lotniczego Tu-154 z Warszawy do Smoleńska - L’investigation des accidents aeriens 

Air France 447 (2009) et Tu-154 Smoleńsk (2010). 

W listopadzie 2013 r. została stworzona grupa badawcza, której jestem czlonkiem, do 

opracowania komentarza do ustawy Prawo lotnicze z 2002 r. pod kierunkiem Prof dr hab. Marka 

Żylicza. Będzie to pierwszy komentarz od momentu uchwalenia ustawy.  

Pracuję także nad dwoma projektami, w których dokonuję analizy przepisów prawa francuskiego 

w zakresie komensacji szkod niemajątkowych (Wyrównanie szkody niemajątkowej przy 

naruszeniu zdrowia w prawie francuskim) oraz prawa hiszpańskiego w zakresie reglamentacji 

administracyjnoprawnych działalności lotniczej (Prawo lotnicze w Hiszpanii). Oba projekty są na 

etapie końcowym. Ich publikacja powinna nastąpić w 2014 r.  

Do października 2014 r. zamierzam zorganizować trzy konferencje, w tym jedną 

międzynarodową : zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, regulacje dotyczące 

bezzałogowych statków powietrznych oraz prawa pasażerów lotniczych.  

Wraz z Urzędem Lotnictwa Cywilnego organizujemy warsztaty EASA z czasu pracy w 

lotnictwie w dniach 15-16 maja 2014 r.  

 Ponadto, zostałam zaproszona na trzy konferencje międzynarodowe  (26 - 27 marzec 2014 r.  – 

konferencja - Bucharest Air Transport Conference – 100 Years of Commercial Aviation w 

Bukareszcie oraz 10-11 kwietnia 2014 r. konferencja – Sixth Annual McGill/PEOPIL Conference 

on International Aviation Liability & Insurance w Londynie oraz 25 – 26 września 2014 r. 

konferencja organizowana przez La Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y 

Espacial ALADA w Maladze) .  

W dniach 04-05 kwietnia 2014 r. będę uczestniczyła w spotkaniu Komitetu European Air Law 

Association w Oslo.  

 


