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PANEL I         

POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE 

(ZASADY PROCESOWE) 

Moderator: dr hab. Andrzej Olaś 

 

9.20 – 9.30 

mgr Marianna Iaroslavska (Uniwersytet Warszawski), Wpływ stanu zagrożenia epidemicznego na hierarchię zasad 
procesowych 

9.30 – 9.40 

mgr Karolina Badurowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Stan zagrożenia epidemicznego a prawo 
do sądu w kontekście regulacji dotyczących tzw. spraw pilnych 

9.40 – 9.50 

mgr Aleksandra Rudkowska (Uniwersytet Jagielloński), Wpływ przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na jawność postępowania cywilnego 

9.50 – 10.00 

mgr Katarzyna Kajmowicz (Uniwersytet Rzeszowski), Ograniczenie udziału czynnika społecznego w sprawach 
rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym - na skutek zmian wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

10.00 – 10.10 

dr Magdalena Skibińska (Uniwersytet Zielonogórski), Kilka refleksji na temat zasadności utrzymywania przepisu art. 
15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy antycovidowej po odwołaniu stanu epidemii i wprowadzeniu stanu zagrożenia 
epidemiologicznego z perspektywy zasady proporcjonalności 

10.10 – 10.30: dyskusja 

10.30 – 11.00: przerwa kawowa 

 

 

PANEL II 

POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE 

(POSIEDZENIA SĄDOWE) 

Moderator: dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW 

 

11.00 – 11.10 

dr Joanna May (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym na 
podstawie art.  148(1) k.p.c. po odwołaniu stanu epidemii i wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego 

11.10 – 11.20 

mgr Zofia Kubicka-Grupa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), O szczególnej wadze informowania stron 
o czynnościach sądu w kontekście możliwości zamknięcia rozprawy i wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym 

11.20 – 11.30 

dr Aleksandra Budniak-Rogala (Uniwersytet Wrocławski), Rozprawa odmiejscowiona w postępowaniu cywilnym w dobie 
pandemii COVID 

11.30 – 11.40 

mgr Karol Hylewski (Uniwersytet Jagielloński), Analiza prawnoporównawcza posiedzeń zdalnych uregulowanych w 
KPC oraz w ustawie covidowej 



 

11.40 – 11.50 

mgr Aleksandra Pawełko (Uniwersytet w Białymstoku), Obligatoryjność rozpraw zdalnych – studium przypadku 

11.50 – 12.00 

mgr Tomasz Piotrowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Jawność rozprawy w postępowaniu 
cywilnym w związku z upowszechnieniem rozprawy zdalnej w dobie pandemii koronawirusa oraz po jej zakończeniu 

12.00 – 12.10 

mgr Karolina Iskierka (Uniwersytet Warszawski), Przyszłość posiedzeń zdalnych w świetle doświadczeń arbitrażowych 

12.10 – 12.20 

Maciej Zielepucha (Uniwersytet Warszawski),  Zdalna rozprawa w postępowaniu przed trybunałem arbitrażowym – czy 
jej przeprowadzenie pomimo sprzeciwu jednej ze stron może stanowić podstawę uchylenia wyroku sądu polubownego 

12.20 – 12.50: dyskusja 

12.50 – 13.20 przerwa kawowa   

 

PANEL III        

  POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE 

(VARIA) 

Moderator: dr Joanna Derlatka 

 

13.20 – 13.30 

dr Jarosław Stasiak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia Piotrków Trybunalski), Dodatkowe wymogi 
pism procesowych w okresie stanu epidemii i perspektywy ich utrzymania po jego zakończeniu 

13.30 – 13.40 

dr Aneta Mendrek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Doręczanie pism sądowych za pośrednictwem portalu 
informacyjnego w świetle orzecznictwa SN – zagadnienia wybrane 

13.40 – 13.50 

dr Fillip Manikowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Uwagi na tle zmian dotyczących 
doręczeń przewidzianych w projekcie nowelizacji k.p.c. z 26.08.2021 r. 

13.50 – 14.00 

mgr Joanna Szumańska (Uniwersytet Jagielloński), Wprowadzanie nowych rozwiązań cyfrowych do postępowania 
dowodowego jako wyzwanie proceduralne po pandemii 

14.00 – 14.10 

dr Kinga Dróżdż-Chmiel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Kilka słów o stosowaniu instytucji zasadniczych 
powodów rozstrzygnięcia (art. 357 § 5 k.p.c.) 

14.10 – 14.20 

mgr Rafał Stronk (Uniwersytet Warszawski), Usprawiedliwienie niestawiennictwa strony w świetle prawa jednostki do 
obrony swych praw w postępowaniu cywilnym. Refleksje na tle art. 2141 k.p.c. w związku z art. 91 tzw. ustawy covidowej 

14.20 – 14.30 

dr Marcin Kostwiński (Uniwersytet Łódzki), Kilka uwag o usprawiedliwieniu niestawiennictwa na wezwanie lub 
zawiadomienie sądu 

14.30 – 14.40 

dr Aleksander Wróbel (Uniwersytet Jagielloński), Szczególne postępowanie o zakaz odwiedzania ośrodków hazardu w 
kodeksie postępowania cywilnego Ukrainy 

14.40 – 15.10: dyskusja 

15.10 – 15.40: przerwa kawowa 



 

 

PANEL IV         

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE 

Moderator: dr Robert Frey 

 

15.40 – 15.50 

dr Joanna Derlatka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Funkcja osłonowa art. 9521 KPC a europejski 
standard ochrony dłużnika 

15.50 – 16.00 

dr Arkadiusz Sadza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Licytacja nieruchomości służącej zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych dłużnika po 15.04.2022 r. 

16.00 – 16.10 

mgr Elżbieta Szczepanowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Uchylenie zakazu licytacji 
nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika a sprawność egzekucji i efektywność 
instrumentów ochrony interesów dłużnika i wierzyciela 

16.10 – 16.20 

mgr Maria Jantczak (Uniwersytet Łódzki), Zmiany podmiotowego zakresu ograniczeń egzekucji z wynagrodzenia za pracę 
obowiązujących w okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego 

 

16.20 – 16.50: dyskusja 

16.50: podsumowanie konferencji  


