
VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych 
Wydziałów Prawa i Administracji -

Lublin 2013

             „Prawo sądowe w czasach przemian. 
              Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość”

Godzina CZWARTEK, 14 marca 2013 r.
Wydział Prawa i Administracji UMCS

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Sala Posiedzeń Rady Wydziału (Sala nr 202)

9.00 – 10.30 Rejestracja uczestników

10.30 – 11.00 Przywitanie uczestników przez władze Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej
11.00 – 12.15 Wykłady zaproszonych gości honorowych, dyskusja

12.15 – 14.00

Wystąpienia 
wyróżnionych 

referentów

1. Joanna Niedojadło (UJ) – Ostatnia nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego - nowe konstrukcje, jak działają 
w praktyce?
2. Klaudia Mazur (UJ) – Skutki uchylenia szczególnego postępowania w sprawach gospodarczych
3. Aleksandra Szymańska (UWM) – Stosowanie środka tymczasowego aresztowania w świetle projektu nowelizacji kodeksu 
postępowania karnego
4. mgr Monika Próbka (UMK) – Pozbawienie życia a rozkład ciężaru dowodu w orzecznictwie strasburskim
5. Izabela Prager (UW) – Nadużycie prawa podmiotowego. Ekonomiczno-prawna analiza regulacji i proponowanych zmian
6. mgr Aneta Makowiec (UJ) – Zapis windykacyjny - rozważania de lege lata i de lege ferenda
7. Krystian Brzeziński (UJ) – Prawo zabudowy - nowa forma korzystania z nieruchomości
8. Adam Karpiński (UW) –  Dozwolony użytek prywatny a portale społecznościowe
9. mgr Krzysztof Tusiński (UJ) – Środki procesowe w dyrektywie w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej i ich 
implementacja w prawie polskim
10. Przemysław Brzuszczak, Sebastian Wijas (UW) – Wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  na 
wznowienie postępowania podatkowego
11. mgr Łukasz Jurek, mgr Justyna Jurek (KUL) – Kilka uwag o pojęciu zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych - uwagi de  
lege lata i de lege ferenda

14.00 – 14.50 Obiad
15.00 – 15.30 Przemówienie Przewodniczącego Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych
15.30 – 16.30 Prezentacje kół naukowych
16.30 – 18.00 Wybory do władz Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych



Godzina PIĄTEK, 15 marca
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

PANEL
CYWILISTYCZNY

PANEL
PUBLICZNOPRAWNY

PANEL
KARNISTYCZNY

10.00 – 10.10 Kinga  Kobylińska  (UPH)  –  Prawo  do 
prywatności w dobie dzisiejszego postępu 
cywilizacyjnego

Adrian  Sypnicki  (UW)  – Nadużycie 
prawa  jako  podstawa  skargi  do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego

Bartosz  Zalewski  (UMCS)  – Fałszywe 
oskarżenie w rzymskim prawie karnym na 
tle art. 234 polskiego Kodeksu karnego

10.10 – 10.20 Jacek  Zębala  (UW)  – Spółdzielcze 
rewolucje.  Nowe  tendencje  w  zakresie 
regulacji  spółdzielczego  własnościowego 
prawa do lokalu

mgr  Dominik  Borek  (KUL)  – 
Rozstrzygnięcia  sądowe  w  dostępie  do 
informacji  publicznej  na  tle  uchylonego 
art.  22 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej   i obecnej regulacji

Krzysztof  Chmielewski,  mgr  Łukasz 
Gołaszewski (UW) – Karanie dyscyplinarne 
więźniów  w  polskim  prawie 
penitencjarnym  w  ujęciu  historyczno-
prawnym

10.20 – 10.30 Wiktor  Krzymowski  (UW)  –  Fikcja 
prawna  przyjęcia  spadku  z  dobro-
dziejstwem inwentarza

Katarzyna Marchocka (UW) - Europejski 
impuls  zmian:  nowelizacja  ustawy 
prawo zamówień publicznych - wybrane 
zagadnienia 

Edyta  Biardzka  (UPH)  – Zasada  jawności 
procesu karnego w toku jego historycznych 
zmian

10.30 – 10.40 Grzegorz  Siedlecki  (UMCS)  – Zadośću-
czynienie za zmarnowany urlop

Sebastian  Wijas,  Przemysław 
Brzuszczak (UW) – Skarga o stwierdzenie 
niezgodności  z  prawem  prawomocnego 
orzeczenia sądu administracyjnego. Analiza 
i ocena instytucji

Małgorzata  Pietrzak  (UMCS)   Obrona 
obligatoryjna w procesie karnym

10.40 – 10.50 Karolina  Alama-Osmólska,  Anna  Rak 
(UW)  – Kręte  drogi  do  zgody  (prezentacja 
poszczególnych stylów mediacji  z  odniesieniem 
do  obserwacji  z  międzynarodowego  konkursu 
mediacji  gospodarczej  8th  ICC  International 
Mediation Competition 2013)

Anna Archacka (UW) - Wpływ zmian w 
systemie kontroli koncentracji na procesy 
fuzji i przejęć

Jakub  Znamierowski  (UW)  – Mediacja  w 
sprawach  karnych  w  obliczu  projektu 
nowelizacji  Kodeksu  postępowania  karnego 
przygotowanego  przez  Komisję  Kodyfikacyjną 
Prawa Karnego

10.50 – 11.00 Ariel  Mucha (UJ)  –  Ekonomiczna analiza 
instytucji  nadużycia  prawa  procesowego 
na gruncie polskiej procedury cywilnej

Maciej Pisz (UW) – Kilka uwag na temat 
zagadnienia  bezpośredniego  stosowania 
Konstytucji  jako  podstawy  rozstrzy-

Dorota  Kołtun  (UMCS)  – Mediacja  w 
sprawach nieletnich. Zarys problematyki



gnięcia  w  postępowaniu  sądowo-
administracyjnym

11.00 – 11.10 Anna Gembicka (UW) – Litigation PR jako 
nowoczesny  instrument  obrony  klienta 
przed sądem opinii publicznej

mgr  Mariusz  Krawczyk  (UJ)  – Czy 
potrzebne  nam  merytoryczne 
sądownictwo administracyjne?

Paweł Świder (UWM) –  Lekarz psychiatra 
jako biegły sądowy wczoraj, dziś i jutro

11.10 – 11.20 Karolina Grydz (UMK) –  Ciężar dowodu 
w  procesach  cywilnych  o  zakażenia 
szpitalne

Joanna  Stylska  (UMCS)  –  Wpływ 
wykładni  Europejskiej  Konwencji  Praw 
Człowieka  na  interpretację  prawa 
polskiego

Kinga  Drażba (KUL)  – Świadek  koronny- 
ewolucja  instytucji  w systemie prawa oraz 
jej znaczenie dla procesu karnego

11.20 – 11.30 Adrian Bielecki, Bartłomiej Sasin (UW) – 
Wojewódzkie  Komisje  do  Spraw  Orzekania 
o Zdarzeniach Medycznych - szansa na szybkie 
i  skuteczne  dochodzenie  roszczeń  cywilnych 
za tzw. szkody medyczne?

Marek  Porzeżyński  (UW)  – 
Problematyka  dotycząca  ustanowienia 
jednolitego  sądu  patentowego  i  jego 
miejsce  w  polskim  systemie 
sądownictwa

Remigiusz  Skiba  (UMCS)  – Ułaskawienie 
w polskiej  procedurze  karnej  od II  RP  do 
dziś

11.30 – 11.40 Kamil  Galas,  Jakub  Skowronek  (UJ)  – 
Analogiczne  stosowanie  art.  108  k.c.  w 
stosunku  do  organów  spółek  prawa 
handlowego  a  przeprowadzania  transakcji  w 
stukturach holdingów kapitałowych – obecna 
praktyka i przyszłość stosowania

Tymoteusz  Mądry  (UAM)  – 
Homoseksualizm  w  świetle  norm 
prawnych – wczoraj, dziś i jutro

Jakub Karczewski  (UW)  – Wprowadzenie 
przepisów dotyczących pomocy koniecznej i 
przepisów  pokrewnych  do  Kodeksu 
karnego - analiza technicznolegislacyjna

11.40 – 11.50 Sławomir  Marciniak  (UAM)  –  Zasada 
kontradyktoryjności  a  ewolucja  i 
współczesny  kształt  postępowania 
cywilnego

Paweł  Pawłowski  (UKSW)  –  Zmiany 
ustrojowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii  i  Irlandii  Północnej  w  związku  z 
członkostwem  we  Wspólnotach 
Europejskich i Unii Europejskiej

Marcin  Jędrejek  (KUL)  –  Przestępstwo  z 
art. 190a jako przykład dostosowania prawa 
do wymogów czasów

11.50 – 12.00 Magdalena  Mroczek  (UW)   –  Sprosto-
wanie   w  prasie  w  prawie  polskim  i  w 
świetle  wyroku  Trybunału 
Konstytucyjnego  z  dnia  1  grudnia  2010 
roku

mgr  Kamil  Dobosz,  Marika  Scheibe 
(UJ)  – Zmiany  nieustawodawcze  w 
polskim  postępowaniu 
sądowoadministracyjnym pod wpływem 
prawa Unii Europejski

Grzegorz Czapski (UPH) –  Kara śmierci w 
Polsce

12.00 – 12.10 Jerzy Gabriel Wróbel (UJ) – Czy pozbawić 
sądy  omnipotencji  w  zakresie  ustania 
małżeństwa?

Maciej  Balcerowski (UW) – Szczególna 
ochrona  ubezpieczonych  w  ramach 
umów o prowadzenie IKE i IKZE

mgr  Rafał  Rejmaniak  (UwB)  – 
Prowadzenie  pojazdu  niemechanicznego 
w stanie nietrzeźwości - wczoraj, dziś i jutro 



12.10 – 12.20 Diana  Bożek  (UW)  – Ciężar  dowodu  w 
sprawach  z  zakresu  ubezpieczeń 
gospodarczych

Remigiusz  Chęciński  (UAM)  – 
Uprawnienia  pracownika  w  sporach 
sądowych z pracodawcą w perspektywie 
rozwojowej

Andrzej  Janiak  (UMCS)  –  Ogólne 
i  szczególne  dyrektywy  orzekania 
przepadku

12.20 – 12.30 Katarzyna  Fortuna  (UW)  –  Skarga  o 
stwierdzenie  niezgodności  z  prawem 
prawomocnego orzeczenia

Agnieszka  Szufarska  (UW)  – 
Wojewódzkie  komisje  ds.  orzekania  o 
zdarzeniach  medycznych  -  regulacja, 
praktyka i perspektywy

12.30 – 12.40 Aneta Serowik (UW)  – Materialnoprawne 
skutki  nadużycia  praw  procesowych  w 
postępowaniu cywilnym

Paweł  Szczęśniak  (UMCS)  –  Umowa  o 
udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej 
określona w ustawie o świadczeniach opieki 
zdrowotnej  finansowanych  ze  środków 
publicznych  w  orzecznictwie  Sądu 
Najwyższego  i sądów powszechnych


