
Program ogólnopolskiej konferencji 
„Duża nowelizacja KPC z 4 lipca 2019 r. - założenia aksjologiczne”

28 listopada 2019 r.
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 8/12,  90-232 Łódź

9.30   Otwarcie konferencji

9.30 - 9.45  prof. dr hab. Sławomir Cieślak, kierownik CBAPC UŁ 
   - prezentacja idei powołania Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych     

   Uniwersytetu Łódzkiego - cele i zadania Centrum

   
   - informacja o uruchomieniu przy Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA UŁ 
   Sieci Naukowej Prawa Procesowego Cywilnego „PROcessUS” - cele platformy

Panel I.
Moderator - prof. dr hab. Janusz Jankowski (UŁ) 
godz. 9.45-11.00

9.45 - 10.00  Dr Michał Rupniewski (UŁ) 
   „Elementy kreacjonizmu i determinizmu prawnego w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r.”

10.00 - 10.15  Dr Łukasz Korporowicz (UŁ) 
   „Kilka uwag o trwałości zasad rzymskiego procesu cywilnego”

10.15 - 10.30  Dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG/radca prawny
   „Ewolucja zasad postępowania cywilnego”

10.30 - 10.45  Prof. dr hab. Sławomir Cieślak (UŁ/UJ/adwokat)
   „Postępowanie cywilne - wyłącznie technika udzielania ochrony prawnej w sprawach cywilnych    

   czy działalność człowieka oparta na wartościach płynących z zewnątrz?”

10.45 - 11.00  Dyskusja



Panel II.
Moderator Dr hab. Marta Romańska, prof. UJ/SSN, 
godz. 11.00 - 12.15

11.00 - 11.15  Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (UWr/SSA we Wrocławiu)
   „Nadużycie prawa procesowego a zasady postępowania cywilnego” 

11.15 - 11.30  Dr hab. Tadeusz Zembrzuski (UW/radca prawny)
   „Badanie właściwości sądu po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a zasady postępowania cywilnego”

11.30 - 11.45  Dr hab. Izabella Gil, prof. UWr/radca prawny 
   „Powództwo oczywiście bezzasadne w świetle nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r.”

11.45 - 12.00  Dr Grzegorz Sikorski (UG/adwokat) 
   „Posiedzenie przygotowawcze w świetle zasad postępowania cywilnego”

12.00 - 12.15  Dyskusja

12.15 - 12.30  Przerwa kawowa

Panel III.  
Moderator prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (UWr/SSA we Wrocławiu)
godz. 12.30. - 13.45.

12.30 - 12.45  Dr hab. Marta Romańska, prof. UJ/SSN
   „Zażalenie po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a zasada dwuinstancyjności 

   i zaskarżalności orzeczeń w postępowaniu cywilnym”

12.45 - 13.00  Dr hab. Anna Kościółek (URz)
   „Forum rozpoznania apelacji a zasada jawności postępowania cywilnego 

   w świetle nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r.”

13.00 - 13.15  Dr hab. Krzysztof Knoppek, prof. UAM
   „Umowy dowodowe w postępowaniu w sprawach gospodarczych a cele procesu cywilnego”

 13.15 - 13.30  Dr hab. Andrzej Jarocha (UAM/ radca prawny) 
   „Postępowanie w sprawach gospodarczych a postulat szybkości postępowania”

13.30 - 13.45  Dyskusja

13.45 - 14.30  Lunch



Panel IV.
Moderator Dr hab. Krzysztof Knoppek, prof. UAM, 
godz. 14.30-16.00

14.30 - 14.45  Dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, 
   Wprof. O.P Jindal Głobal University, Sonipat, Indie, sędzia WSA w Warszawie 

   „Zmiany dotyczące orzeczeń w świetle nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a prawo stron do sądu”

14.45 - 15.00  Dr hab. Maciej Muliński, prof. UŁ
   „Zmiany w postępowaniu klauzulowym a bezpieczeństwo obrotu prawnego 

   oraz prawo do szybkiego i skutecznego załatwienia sprawy cywilnej”

15.00 - 15.15  Dr hab. Michał Krakowiak, prof. UŁ/SSR w Łodzi 
   „Zmiany w zakresie ogłaszania i uzasadniania orzeczeń a prawo do rzetelnego procesu” 

15.15 - 15.30  Dr Marcin Kostwiński (UŁ, adwokat)
   „ Postępowanie nakazowe i upominawcze po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a zasada równości 

   oraz postulat szybkości postępowania cywilnego

15.30 - 15.45  Dr Joanna May (UMK w Toruniu)
   „Zarzut potrącenia i sposób uwzględnienia przedawnienia po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. 

   w kontekście prawa do ochrony prawnej”

15.45 - 16.00  adw. Jarosław Pączek 
   (Izba Adwokacka w Warszawie/członek Chartered Institute of Arbitrators w Londynie)

   „Postępowanie delibacyjne a zasada jawności”

16.00 - 17.00  Podsumowanie konferencji i dyskusja

Sieć Naukowa Prawa Procesowego Cywilnego przy Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA UŁ. Jej celem jest ułatwienie współpracy 

naukowej pomiędzy specjalistami z zakresu postępowania cywilnego z różnych ośrodków naukowych, zapewnienie przepływu informacji  

o prowadzonych badaniach oraz realizowanych i planowanych projektach naukowych, jak również umożliwienie wymiany poglądów na 

temat bieżących problemów procesowych. 

Ponadto Sieć ma na celu wspieranie działań podejmowanych w ramach Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych UŁ działającego 

przy Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.


