
 

 

Szanowni Państwo! 

  

Z przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że Katedra Postępowania Cywilnego na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje  

w dniu 9 kwietnia 2014 r. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Współczesne problemy 

prawa cywilnego procesowego. Doświadczenia polskie i litewskie 

 i jednocześnie serdecznie podziękować za wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu.   

 Zamierzeniem organizatorów seminarium jest pogłębienie dyskusji na temat zmian 

zachodzących w ostatnich latach na gruncie polskiej i litewskiej procedury cywilnej, 

nowoczesnych rozwiązań w zakresie informatyzacji postępowania sądowego oraz innych 

trendów i kierunków rozwoju prawa cywilnego procesowego. 

 W załączeniu przesyłam program seminarium. 

Jednocześnie informuję, że na kanwie problematyki dyskutowanej w ramach obrad 

powstanie recenzowana monografia o tej samej tematyce. Mogą wziąć w niej udział również 

osoby niewystępujące w trakcie obrad. Propozycje tematów rozdziałów monografii prosimy 

nadsyłać do 25 marca 2014 r. na adres: 

Katedra Postępowania Cywilnego WPiA US 

ul. Narutowicza 17a, pok. 407 

70-240 Szczecin 

 z dopiskiem monografia 2014 lub na e-mail: katedrakpc@gmail.com  

Pełne teksty rozdziałów należy przesłać na podany adres do dnia 31 maja 2014 r. 

Organizator nie przewiduje wypłaty honorarium autorskiego za teksty wygłoszone podczas 

konferencji lub zgłoszone do planowanej publikacji. Publikacja dla osób wygłaszających referaty 

podczas Seminarium jest bezpłatna.  

Opłata za umieszczenie rozdziału w monografii dla osób niewygłaszających referatu na 

seminarium wynosi 150 zł. Opłatę tę należy uiścić do dnia 15 kwietnia 2014 r. na konto Instytutu 

Przedsiębiorczości i Służb Publicznych Stowarzyszenia o nr 52 1950 0001 2006 0372 5661 

0002 z dopiskiem monografia 2014.  

Z poważaniem,  

 

Szczecin, dnia 10 marca 2014 r.  

mailto:katedrakpc@gmail.com


 

 

 

 

 
 

9:00 – 9:10 

Przywitanie Gości 
 

dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US 
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US 

 

Panel I  
Moderator: dr hab. Izabella Gil  

 (Uniwersytet Wrocławski)  

 
 

9:10 – 9:20  

 Wprowadzenie  
 

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US  
(Uniwersytet Szczeciński) 

 

 
 

9:20 – 9:40  
 

Rozwój systemu środków zaskarżenia w polskim procesie cywilnym - wybrane 
zagadnienia 

 
dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska prof. SWPS 

(SWPS w Warszawie) 
 

 
 

9:40 – 10:00 

Przyszłość litewskiego prawa cywilnego procesowego – wybrane zagadnienia 
 

Prof. dr hab. Vytautas Nekrošius 
(Uniwersytet Wileński) 

 

10:00 – 10:15  Przerwa kawowa 

Panel II  
Moderator: dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska prof. SWPS 

(SWPS w Warszawie) 

 
 

10:15 – 10:35 

Nowy model koncentracji materiału dowodowego – próba oceny 
 

dr Tomasz Radkiewicz 
(Uniwersytet Szczeciński) 

 

 
 

10:35 – 10:55 

 Kierunki rozwoju postępowania upadłościowego – przyczynek do dyskusji  
 

dr hab. Izabella Gil 
(Uniwersytet Wrocławski) 

 

 
 

10:55 – 11:15 

Zaskarżenie czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem masy 
upadłości 

 
dr Piotr Gil 

(Uniwersytet Opolski) 

11:15 – 11:45  Przerwa kawowa 

Współczesne problemy prawa cywilnego procesowego.  

Doświadczenia polskie i litewskie 

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Szczecin 9 kwietnia 2014 r. 

Program 

 



 

Panel III 
Moderator: Prof. dr hab. Vytautas Nekrosius 

(Uniwersytet Wileński) 

 
 
 

11:45 – 12:15 

Informatyzacja postępowania cywilnego – szanse i zagrożenia 
 

dr hab. Dariusz Szostek prof. UO 
(Uniwersytet Opolski) 

 
dr Berenika Kaczmarek-Templin 

(Politechnika Wrocławska) 
 

 
 

12:15 – 12:35 

Ochrona osób trzecich w postępowaniu rozpoznawczym 
 

dr Joanna Studzińska 
(Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie) 

 

 
 

12:35 – 12:55 

Owoc zatrutego drzewa (fruit of the poisonous tree) – problematyka dowodowa 
na gruncie polskiego postępowania cywilnego 

 
dr Marcin Białecki 

(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 
 

 
 

12:55 – 13:15 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim procesie cywilnym – 
rozwój czy stagnacja? 

 
dr hab. Łukasz Błaszczak 
(Uniwersytet Wrocławski) 

 

13:15 – 13:25  Podsumowanie seminarium 
 

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US 

 

 

 


