
 „Postępowanie cywilne Plan krajowej konferencji naukowej 

u progu zmian” 10 grudnia 2018 r. WPIA UKSW w Warszawie 

8:00 – 

9:00 

Rejestracja uczestników 

9:00 – 

9.40 

Uroczyste otwarcie konferencji  

 

PANEL I Aula im. R. Schumana, Auditorium Maximum  

Moderator - dr Marcin Białecki 

 

  Prelegent Temat Uczelnia 

09:40 dr hab. Grzegorz 

Jędrejek, prof. 

UKSW 

Postępowanie rozpoznawcze w świetle 

nowelizacji przepisów kodeksu postępowania 

cywilnego 

UKSW 

09:55 dr Krzysztof 

Drozdowicz 

Wpływ zmian w przepisach o apelacji na 

rozpoznanie sprawy przed sądem drugiej 

instancji 

UAM 

10:10 dr Aleksandra 

Stopva Kozioł 

O instytucji nadużycia prawa procesowego w 

polskim postępowaniu cywilnym 

GWSH w 

Katowicach 

10:25 dr Magdalena 

Skibińska 

Dowód z zeznań świadka w świetle projektu 

ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw 

Uniwersytet 

Zielonogórski 

10:40 r.pr. Katarzyna 

Łukasiewicz 

Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego, 

aktualna praktyka i propozycje zmian 

- 

10:55 dr Joanna May Zarzut potrącenia w procesie cywilnym w 

obliczu nadchodzących zmian  w kodeksie 

postępowania cywilnego 

UMK 

11:10 dr Marcin Białecki Mediacja w sprawach o wydanie dziecka na 

podstawie Konwencji haskiej z dnia 25 

października 1980 r. dotyczącej cywilnych 

aspektów uprowadzenia dziecka za granicę 

(Dz.U.1995 r. Nr 108, poz. 528) 

UKSW 

11:25 adw. Mikołaj 

Ostrowski 

O konieczności zmian postępowania 

odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy 

- 

 11:40 – 

12:15 

DYSKUSJA     

12:15 – 

13:00 

PRZERWA 

OBIADOWA 

  

 

PANEL II Aula im. R. Schumana, Auditorium Maximum 

Moderator - dr Marcin Białecki 

  
Prelegent Temat Uczelnia 

13:00 dr hab. 

prof. nadzw. UWr 

Izabella Gil 

Pojęcie sprawy gospodarczej i odrębności 

postępowania w sprawach gospodarczych 

według projektowanych zmian Kodeksu 

postępowania cywilnego 

UWr 

13:15 dr Piotr Gil Wymagalność roszczenia jako nowy element 

pozwu 

Uniwersytet 

Opolski 

13:30 mgr Sławomira 

Kotas 

Realizacja zasady szybkości postępowania w 

polskim postępowaniu cywilnym 

UKSW 

13:40 mgr Filip 

Manikowski 

Oczywista bezzasadność pozwu w świetle 

nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego 

UKSW 

13:50 mgr Elżbieta 

Szczepanowska 

Nowelizacja przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w Kodeksie postępowania 

cywilnego wchodząca w życie 1.1.2019 

UKSW 



14:00 mgr Barbara Cis Dochodzenie roszczeń w postępowaniu 

grupowym w świetle projektu ustawy o 

zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

(UD309). 

UŚ 

14:10 mgr Adrian Borys Umowa dowodowa i jej praktyczne 

wykorzystanie w perspektywie 

projektowanych zmian Kodeksu postępowania 

cywilnego 

UWr 

14:20 mgr Paweł 

Bobrowicz 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów z 

perspektywy poklasycznej koncepcji procesu 

- 

14:30 mgr Janusz 

Roszkiewicz 

Skarga nadzwyczajna - geneza, istota, pierwsze 

doświadczenia 

UW, SN 

14:40 – 

15:00 

DYSKUSJA   

15:00 ZAKOŃCZENIE 

OBRAD 

  

   

PANEL III sala 205, Auditorium Maximum 

Moderator dr - Aleksandra Syryt  

  
  Prelegent Temat Uczelnia 

    

9:50 mgr Paweł Banul Obowiązkowa odpowiedź na pozew - novum w 

postępowaniu cywilnym? 

UŁ 

10:00 Maciej Homenda Zasada ustności i pisemności w projektowanej 

reformie Kodeksu postępowania cywilnego - 

dysproporcja czy równowaga? Uwagi na tle 

wprowadzonej możliwości zastępowania 

dowodów osobowych pisemnymi 

oświadczeniami 

UW 

10:10 mgr Łukasz Osiński 

mgr Paweł 

Pierzyński 

 

Uchylanie się od polubownego rozwiązania 

sporu według znowelizowanego Kodeksu 

postępowania cywilnego 

UMK 

10:20 mgr Dagmara Gut Wniosek o uzasadnienie wyroku w świetle 

planowanej nowelizacji Kodeksu postępowania 

cywilnego 

UKSW 

10:30 mgr Jolanta 

Kotfasińska 

Środki zaskarżenia  w  świetle  projektu 

ustawy z dnia 13 września 2018 r.  o zmianie 

ustawy Kodeks postępowania cywilnego 

UMK 

10:40 Bartosz Mielczarek Ocena projektu likwidacji przedsądu w 

postępowaniu ze skargi kasacyjnej 

UMK 

10:50 mgr Dariusz 

Szenkowski 

Zasada fail trial w kontekście prawa do obrony 

i kontroli instancyjnej w postępowaniu przed 

sądem II instancji na przykładzie spraw 

rodzinnych i opiekuńczych w Polsce 

- 

11:00 Jakub Dorosz - 

Kruczyński 

Zmienić albo wyrzucić. Co z postępowaniem z 

zakresu ubezpieczeń społecznych w Kodeksie 

postępowania cywilnego? 

UW 

11:10  Paulina Zaborowska Postępowanie uproszczone w świetle projektu 

ustawy z dnia 13 września 2018 roku  o 

zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

UW 



11:20 Klaudia Burdalska Egzekucja z rachunków bankowych UKSW 

11:30 Kaja Sień, Tomasz 

Wiliński 

Nowelizacja przepisów postępowania 

egzekucyjnego. Szansa dla wierzyciela czy 

dłużnika? 

UMCS 

 11:40 – 

12:00 

DYSKUSJA     

12:15 – 

13:00 

PRZERWA 

OBIADOWA 

  

 

PANEL IV sala 205, Auditorium Maximum 

Moderator - dr Aleksandra Syryt  

 

  Prelegent Temat Uczelnia 

13:00 mgr Diana Szwejser Analiza rozwiązań prawnych przewidzianych 

w projekcie ustawy zmieniającej kodeks 

postępowania cywilnego w zakresie 

posiedzenia przygotowawczego i ustalenia 

planu rozprawy - próba oceny i porównania 

UWr 

13:10 mgr Paweł Konrad 

Domagała 

Wpływ nowelizacji procedury cywilnej na 

postępowania z zakresu bezumownego 

korzystania z cudzej nieruchomości w związku 

z posadowieniem urządzeń przesyłowych 

UKSW 

13:20 mgr Olaf Hamberger Skutki naruszenia zakazu zbywania i 

obciążania nieruchomości lub spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu wbrew 

udzielonemu zabezpieczeniu. 

UWr 

13:30 mgr Magdalena 

Hudyma 

Właściwość miejscowa sądu w przypadku 

roszczeń z czynności bankowych 

UW 

13:40 Jan Krajewski Współczesna ekonomia procesowa a rygoryzm 

czynności kształtujących sytuację stron - 

ważenie dóbr w kontekście praw 

podmiotowych uczestników postępowania na 

gruncie obecnych i proponowanych norm 

Kodeksu postępowania cywilnego oraz 

wybranych rozwiązań zagranicznych 

UW 

13:50 Mateusz Gawroński Sankcje za celowe przewlekanie postępowań 

cywilnych - uwagi na tle tzw. dużej 

nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego 

UW 

14:00 Tomasz Baduła i 

Wojciech Rosicki 

Koszty sądowe w projekcie nowelizacji 

Kodeksu Postępowania Cywilnego 

UMCS 

14:10 Ariel Sławiński O konieczności rewizji zasad ponoszenia 

kosztów procesu w postępowaniu cywilnym 

UW 

14:20 Krzysztof Waszak Instytucja wyłączenia sędziego w świetle 

projektu nowelizacji kodeksu postępowania 

cywilnego. 

UMK 

14:30 Agnieszka 

Warsewicz 

Sytuacja stron i sądu wobec planowych zmian 

w postępowaniu dowodowym 

UW 

14:40 – 

15:00 

DYSKUSJA   

 


