
Program Konferencji Naukowej nt.: 
„Prawo cywilne – wyzwania legislacyjne i problemy praktyczne” 

Warszawa, dnia 3 czerwca 2016 roku. 
 
 
Godz. 9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników. 
 

Godz. 10.00 - 10.05 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników i zaproszonych gości.  
 

Godz. 10.05 - 10.20 Wystąpienia gości.  
                                 
Godz. 10.20 – 10.40 Prezentacja publikacji pt.:„Komparatystyka w służbie jakości prawa ” – prof. 
dr hab. Arkadiusz Wudarski . 
 

Godz. 10.40 - 11.50 PANEL I: Zasadnicze rozwiązania – wykład wprowadzający – prof. dr hab. 
Jerzy Pisuliński.  
A) Jednolita formuła naruszenia zobowiązania (projekt) v. typizacja przypadków naruszenia  

             zobowiązania. Kodeks cywilny bez rękojmi? 

B) Prawo drugiej szansy dla dłużnika (Right to cure). 

C) Wstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia. 

D) Odstąpienie od umowy i obniżenie świadczenia. 

E) Naprawienie szkody. 

Godz. 11.50 - 12.10 Przerwa kawowa. 
 

Godz. 12.10 - 14.00 PANEL II: Ćwiczenia praktyczne. 
Stan faktyczny wzorowany na orzeczeniu SN z dnia 24 czerwca 2014 r. I CSK 392/13 – prof. dr hab. 
Fryderyk Zoll. 
- pokazanie sposobu „klauzurowego” rozwiązania kazusu według kodeksu cywilnego, 
- pokazanie sposobu „klauzurowego” rozwiązania kazusu według projektu, 
- analiza orzeczenia Sądu Najwyższego. 
 

Godz. 14.00 - 15.00 Dyskusja panelowa koordynowana przez prof. dr hab. Karola Weitza, z udziałem 
przedstawicieli środowiska akademickiego oraz praktyków (m.in.: prof. dr hab. Wojciech Katner, prof. dr 
hab. Adam Olejniczak, prof. dr hab. Wojciech Popiołek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, prof. dr hab. 
Ewa Rott – Pietrzyk, prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, prof. UŚ dr hab. Monika Jagielska). 
 

Godz.15.00 – 15.40 Lunch. 
 

Godz.15.40 – 16.40 Dyskusja. 
 

Godz. 16.40 - 17.45 PANEL III: Wyzwania czasu. Dekonstrukcja prawa cywilnego. 
 
A) Czy instytucja umowy ma przyszłość? - dr hab. Marlena Pecyna, adwokat,  
B) Prawo dostępu w miejsce praw rzeczowych? - prof. dr hab. Roman Trzaskowski, 
C) Forma czynności w czasie digitalizacji – prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, 
D) Czy prawo konsumenckie ma przyszłość? – dr Aneta Wiewórowska - Domagalska,  
E) Prawo spadkowe a zmiany społeczne. – prof. UW dr hab. Jacek Wierciński, 
 
 

Godz. 17.45 - 18.00 Podsumowanie. 
 


