
 

 

 

 

 

Harmonogram Konferencji 

Wydział Prawa i Administracji UW | Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4 | sala A3 

Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW 

Dzień  pierwszy / 4 grudnia 2021 (Sobota) 

 

OD 8:15 – REJESTRACJA GOŚCI 

9:00 – OTWARCIE KONFERENCJI, PRZYWITANIE GOŚCI  

• dr Andrzej Bielecki, Prodziekan ds. Studenckich WPiA UW 

• Jakub Ferek, Prezes KNPProces WPiA UW  

• dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW, Opiekun KNPProces WPiA UW 

 

PANEL EKSPERCKI 

moderacja: SSN w st. spocz. prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski (Akademia Leona 

Koźmińskiego) 

 

prof. dr hab. Ewa Łętowska  

Co to znaczy  „rzetelny” proces? (9:30-9:55) 

 

SSN w st. spocz. Jacek Gudowski  

Kodeks postępowania cywilnego anno domini 2021. Co ważniejsze – Konstytucja czy 

postmodernizm, obskurantyzm albo jeszcze coś gorszego? (9:55-10:20) 

 

dr Marcin Szwed (Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UW) 

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego a kompetencje sądów powszechnych (10:20-10:45) 

 

10:45-11:30 – DYSKUSJA  

 

11:30-12:00 – PRZERWA KAWOWA 



 

PANEL I – Prawo do sądu i jego granice 

moderacja: dr hab. Agnieszka Góra Błaszczykowska, prof. A.Sz.Woj. (Akademia Sztuki 

Wojennej w Warszawie) 

 

Patrycja Knerek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Sądy pokoju a realizacja konstytucyjnej zasady prawa do sądu (12:00 – 12:15) 

 

Dominik Kołodziej (Uniwersytet Warszawski) 

Konstytucyjne prawo do sądu a oddalenie powództwa oczywiście bezzasadnego  (12:15-12:30) 

 

Marianna-Elizabet Iaroslavska (Uniwersytet Warszawski) 

Bezwzględny przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym nie ogranicza ani prawa 
do sądu, ani jego wykonania (12:30-12:45) 
 

Anna Przybyła (Uniwersytet SWPS) 

Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego a realizacja konstytucyjnego prawa do 

sądu (12:45-13:00) 

 

mgr Konrad Rydel (Uniwersytet Warszawski) 

Skuteczne postępowanie egzekucyjne jako element konstytucyjnego prawa do sądu (13:00 - 

13:15) 

 

13:15-13:45 – DYSKUSJA 

 

13:45-14:30 – PRZERWA LUNCHOWA  

 

 

 



 

PANEL II – Dowód w procesie a konstytucja 

moderacja: dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska (Uniwersytet Warszawski) 

 

Dominika Kuna (Uniwersytet Warszawski) 

Dowód w optyce Konstytucji. O dowodzeniu sprzecznym z ustawą zasadniczą (14:30-14:45) 

 

Piotr Dąbrowicz (Uniwersytet Jagielloński) 

Związek dyspozycyjno–kontradyktoryjnego modelu procesu cywilnego z konstytucyjną zasadą 

wolności jednostki na przykładzie umowy dowodowej (14:45-15:00) 

 

Łukasz Hawrylak (Uniwersytet Śląski) 

Aspekty dowodowe w procesie kontroli sądowej informacji IPN o pełnieniu służby 

w organach bezpieczeństwa PRL. Uwagi na kanwie prawa do sądu (15:00-15:15) 

 

Franciszek Podłęcki (Uniwersytet Jagielloński) 

Realizacja konstytucyjnej zasady ochrony praw dziecka na gruncie instytucji wysłuchania 

małoletniego w postępowaniu cywilnym (15:15-15:30) 

 

15:30-16:00 – DYSKUSJA 

 

16:00 – ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI 

• Rafał Stronk, Wiceprezes KNPProces WPiA 

 



 

Dzień drugi / 5 grudnia 2021 (Niedziela)  

 

10:00 – OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI 

• dr hab. Piotr Grzebyk, Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy 

międzynarodowej WPiA UW 

• Jakub Ferek, Prezes KNPProces WPiA UW 

 

PANEL III – Z problematyki niezawisłości sędziowskiej 

moderacja: dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) 

 

Jakub Ferek (Uniwersytet Warszawski) 

Skutki wadliwości powołania sędziego sądu powszechnego w procesie cywilnym w świetle 

orzecznictwa sądów krajowych i europejskich (10:00-10:15) 

 

mgr Jakub Grygutis (Uniwersytet Jagielloński) 

Instytucja pouczenia o przewidywanym wyniku postępowania w świetle Konstytucji RP (10:15-

10:30) 

 

Rafał Stronk (Uniwersytet Warszawski) 

Skutek interwencyjny i skutek przypozwania w świetle zasad konstytucyjnych (10:30-10:45) 

 

Franciszek Koszelnik (Uniwersytet Warszawski) 

Zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego przez zawieszenie związanego ze sprawą 

postępowania rejestrowego – perspektywa konstytucyjna (10:45-11:00) 

 

11:00-11:30 – DYSKUSJA 

  

11:30-12:00 – PRZERWA KAWOWA 

 

 



 

PANEL IV – Pandemia jako wyzwanie powszechne 

moderacja: prof. dr hab. Sławomir Cieślak (Uniwersytet Łódzki) 

 

Szymon Staszak (Uniwersytet Szczeciński) 

Zmiany w postępowaniu cywilnym wprowadzone w związku ze stanem epidemiologicznym a 

konstytucyjne prawo do sądu (12:00-12:15) 

 

mgr Jakub Spiechowicz (Uniwersytet Warszawski) Realizacja zasady bezpośredniości w 

polskim procesie cywilnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku 

oraz przepisów wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 (12:15-12:30) 

 

Sebastian Traczyk (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) 

Publiczność na sali rozpraw – martwy przepis, czy konstytucyjne prawo obywateli? – analiza 

prawna posiedzeń sądowych w dobie pandemii (12:30-12:45) 

 

Paweł Wieczorek (Uniwersytet Warszawski) 

Konsekwencje wprowadzenia art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 Ustawy covidowej w świetle zasady udziału 

obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa pracy (12:45-

13:00) 

 

13:00-13:30 – DYSKUSJA  

 

13:30-14:15 – PRZERWA LUNCHOWA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANEL V – Instytucje prawa materialnego wobec konstytucyjnych aspektów procesu 

moderacja: dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski) 

 

Mateusz Sierzan (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

Kolizja praw konstytucyjnych na przykładzie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w 

postępowaniu cywilnym (14:15-14:30) 

 

Bartłomiej Kugacz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Wyrok pauliański jako tytuł wykonawczy a gwarancje konstytucyjne (14:30-14:45) 

 

Marcin Kopacki (Uniwersytet Wrocławski) 

Pactum de non petendo w świetle konstytucyjnej i konwencyjnej ochrony prawa do sądu (14:45-

15:00) 

 

15:00-15:30 – DYSKUSJA  

 

15:30 – ZAMKNIĘCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI 

• Dominika Kuna, Wiceprezes KNPProces WPiA UW 

 


