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Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe jako nowe narzędzie w pracy prawnika zwiększa bezpieczeństwo obrotu 
nieruchomościami, poprawia skuteczność rejestracji oraz podnosi wiarygodność ksiąg wieczystych. odejście od ręcznych me-
tod na rzecz zastosowania technik informatycznych stanowi ogromne ułatwienie dla wszystkich zaangażowanych w postępo-
wanie stron, ale niesie za sobą także pasmo wyzwań.

Zapraszamy na VI już konferencję z cyklu Informatyzacja postępowań sądowych, podczas której podejmiemy dyskusję na te-
mat aktualnie procedowanych oraz planowanych projektów związanych z procedurami wieczystoksięgowymi.

do szacownego grona naszych ekspertów i wykładowców należą współpracownicy: ministera sprawiedliwości, ministera spraw 
wewnętrznych,  ministera Zdrowia, a także sędziowie, pracownicy naukowi, w tym profesorowie i doktorzy m.in.: Uniwersytetu 
warszawskiego, Uniwersytetu wrocławskiego, Uksw, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu ekonomicznego w katowicach, Uni-
wersytetu opolskiego i innych, pracownicy administracji, praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach.

w trakcie referatów zostaną przedstawione najnowsze regulacje a także projekty zmian, które mają na celu usprawnienie postę-
powań dotyczących ksiąg wieczystych.

do kogo kierowana jest 
konferencja?

pełnomocnicy procesowi oraz przedstawicie-
le największych polskich kancelarii prawnych: 

adwokackich, 
radcowskich, 
notarialnych,
komorniczych,

sędziowie
przedstawiciele sektora publicznego
przedstawiciele sektora bankowego



program konferencji
1. Otwarcie Minister Sprawiedliwości

2. Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, 
Koordynator Krajowy ds. koordynacji wdrożeń systemów 
informatycznych w sądach powszechnych 

Koncepcja i projektowane zmiany w postępowa-
niu wieczystoksięgowym. (30 min.)

3. Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek, 
 dr Berenika Kaczmarek-Templin,  

Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji Postępo-
wań Sądowych, Kancelaria Prawna Szostek_Templin_Bar

Jawność ksiąg wieczystych w dobie Internetu. Do-
stęp do ksiąg wieczystych w Polsce i innych Krajach 
UE. Elektroniczny odpis NKW. (30 min.)

4. Wykład partnera konferencji (30 min.)

PRZERWA KAWOWA 20 min.

5. Nazwisko prelegenta zostanie potwierdzone wkrótce

Księgi wieczyste w systemie litewskim. Czy w po-
stępowaniu wieczystoksięgowym konieczny jest 
udział sądu? (30 min.)

6. dr Paweł Litwiński, 
Instytut Allerhanda 

Jawność ksiąg wieczystych a ochrona danych oso-
bowych. (20 min.)

7. Tomasz Janik, 
Prezes Krajowej Rady Notarialnej 

Elektroniczne rejestry notarialne de  lege lata i de 
lege ferenda. (20 min.)

8. Wykład partnera konferencji (20 min.)

PRZERWA KAWOWA 45 minut

9. Nazwisko prelegenta zostanie potwierdzone wkrótce

eNotariat – wzory obce (20 min.)

10. dr Gabriela Bar, 
Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. elektronicznego 
postępowania upominawczego. 
Kancelaria Prawna Szostek_Templin_Bar

Ułatwienie dostępu do ksiąg wieczystych a obrót 
wierzytelnościami zabezpieczonymi hipotecznie. 
(20 min.)

11. Wykład kancelarii partnera konferencji (20 min.)

12. Dyskusja. MS, NRA, KRRP, KRN, ZBP, Koordynator 
Krajowy – Moderator dr Gabriela Bar, 



prof. dr hab. jacek gołaczyński 
profesor nauk prawnych, wykładowca akademicki, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwosci – Koordynator Krajowy do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszech-
nych, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Od 1994 r. sędzia Sądu Rejonowego, od 2000 r. Sądu Okręgowego we Wrocławiu, a od 2010 r., Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Od 
2002 r. jest kierownikiem Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii i w ramach tego centrum prowadził szereg 
projektów badawczych dotyczących informatyzacji sądownictwa. Efektem tych prac było m.in. przygotowanie koncepcji prawnych i informatycznych elektronicznego postępowania upomi-
nawczego, e-protokołu, dostępu do danych o sprawie sądowej przez Internet, informatyzacji postępowania egzekucyjnego, klauzulowego.  W latach 2012-2013 pełnił funkcję Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

prof. nadzw dr hab. dariusz szostek
radca prawny
Specjalizuje się w zakresie: prawa nowych technologii, eCommerce, eAdministracji, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego. Członek Komisji Nauk 
Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Członek zespołów eksperckich Ministra Sprawiedliwości: m.in. do spraw informatyzacji postępowań sądowych. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach 
legislacyjnych. Prowadzi wykłady i szkolenia.

tomasz janik
prezes krajowej rady notarialnej
Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zawód notariusza wykonuje od września 1998 roku. W latach 2003 - 2006 pełnił funkcję wiceprezesa Katowickiej Izby 
Notarialnej a w latach 2009 - 2012 był członkiem Krajowej Rady Notarialnej. Tomasz Janik pełni funkcję Prezesa Krajowej Rady Notarialnej od kwietnia 2012r. Jako Prezes Krajowej Rady No-
tarialnej inicjuje i włącza się w prace legislacyjne na nowo określające ustrojową pozycję notariusza. Angażuje się także w działalność przybliżającą społeczeństwu pracę notariuszy poprzez 
prowadzenie kampanii edukacyjnych i społecznych.

dr gabriela bar
radca prawny
Specjalizuje się w zakresie: prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii (środki komunikacji elektronicznej, handel elektroniczny), prawa własności intelektu-
alnej oraz prawa handlowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń, doradztwa związanego z nabywaniem portfeli wierzytelności i ich wyceną (badania due 
diligence), obrotu wierzytelnościami, w tym nabywania i obsługi wierzytelności przez fundusze sekurytyzacyjne oraz przenoszenia zabezpieczeń na cesjonariusza. Współpracownik Centrum 
Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi wykłady i szkolenia.

dr berenika kaczmarek-templin
adwokat
Specjalizuje się w zakresie: własności  intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa euro-
pejskiego. Współpracownik Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, WPAiE, Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek zespołów eksperckich Mini-
stra Sprawiedliwości: m.in. do spraw informatyzacji postępowań sądowych, oraz powołanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego zespołu problemowego ds. dokumentu i formy 
dokumentowej. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych Prowadzi wykłady i szkolenia.

dr paweł litwiński
adwokat
partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw 
ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Autor i współautor licznych publikacji naukowych 
i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobo-
wych, monografii Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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ImIę I naZwIsko: 

(UcZestnIk):

stanowIsko:

osoba kontaktowa:

telefon:

e-maIl:

faks:

dane do faktUry:

jednostka:

UlIca:

kod I mIejscowoŚć:

nUmer nIp:

UwagI:

formularz  zgłoszeniowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VNT Law&Communications w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 
o  Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawdo wglądu i zmiany swoich danych jak też ich usunięcia z bazy.

Data: ....................................................................................... Podpis: .....................................................................................................

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od VNT Law&Communications zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”. 
W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Data: ..................................................................................... Podpis: ..................................................................................................      Pieczątka: ...........................................................................................
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