
ZAPROSZENIE 
 NA IV OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ  

„Transgraniczny wymiar postępowania  
cywilnego – kiedyś, dziś i w przyszłości” 

  

 

Szanowny Panie Profesorze,  

Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Katedrą Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić Pana do 

czynnego udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu postępowania cywilnego. W tym 

roku chcielibyśmy skoncentrować temat obrad Konferencji wokół zagadnień dotyczących transgranicznego 

wymiar postępowania, stąd tytuł naszego wydarzenia: „Transgraniczny wymiar postępowania cywilnego – 

kiedyś, dziś i w przyszłości”. Konferencja odbędzie się w dniach 13 - 14 grudnia 2021 roku - z daleko 

posuniętej ostrożności z naszej strony - w trybie zdalnym.  

Tytuł planowanej Konferencji ma zachęcić prelegentów i uczestników do rozważań na temat szeroko 

rozumianego transgranicznego wymiaru postępowania cywilnego na przełomie ostatnich dziesięcioleci, 

współczesnych zagadnień z nim związanych oraz wyzwań, jakie czekają na nas w przyszłości. Zmieniający 

się świat cechuje duża mobilność człowieka, stajemy się „globalną wioską”, nawiązujemy coraz szersze, 

międzynarodowe kontakty i relacje zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Postępowanie cywilne 

musi nadążać za wyzwaniami, jakie wskazane zmiany niosą ze sobą. Prawo krajowe oraz międzynarodowe 

zna wiele rozwiązań z tym związanych. Warto zatem zastanowić się jak regulacje dotyczące szeroko 

rozumianego transgranicznego postępowania cywilnego sprawdzają się w praktyce i czy stanowią właściwą 

odpowiedź na potrzeby uczestników obrotu prawnego. Zależy nam także na uchwyceniu zmian obecnie 

obowiązujących regulacji i wskazaniu kierunków ich udoskonalenia bądź modyfikacji.  

 

Będziemy wdzięczni za mailowe potwierdzenie udziału w Konferencji do dnia 30 października  

2021 roku. Temat wystąpienia chcielibyśmy otrzymać do dnia 15 listopada 2021 roku. Potwierdzenie i temat 

wystąpienia prosimy przesłać na adres: s.kotas@uksw.edu.pl. 

Pozostałe informacje organizacyjne będziemy przekazywać Prelegentom w późniejszym terminie.  

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o Konferencji osobom, które zainteresowałaby tematyka 

wystąpień, a do których nie udało nam się dotrzeć bezpośrednio. Zwracamy się także o przekazanie nam 

preferencji w zakresie terminu swojego wystąpienia, przy uwzględnieniu obowiązków zawodowych  

i pozazawodowych.  
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