
SESJA WPROWADZAJĄCA – (Sala Papieska)
Przewodniczy – dr Adam Pązik (IPE UP Kraków)

10:00 – 10:15 dr hab. Grzegorz Krawiec prof. UP (IPE UP) – „Prawo do sądu w okresie pandemii w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich –  
wybrane problemy”

10:15 – 10:30 dr Barbara Dudzik (UMCS) – „Ograniczenia w zakresie dostępu do akt postępowania karnego w czasie pandemii”
10:30 – 10:45 dr Jakub Kosowski (UMCS) – „Jawność procesu karnego w dobie pandemii – uwagi de lege lata i del lege ferenda”
10:45 – 11:00 dr Jarosław Kasiński (UŁ) – „Pandemia COVID-19 a skład sądu odwoławczego”
11:00 – 11:15 mgr Beata Neudeck (IPE UP) – „Sprawność wymiaru sprawiedliwości i organizacja postępowań a pandemia COVID-19. 
 Wpływ pandemii na ustawodawstwo i praktykę w procesie karnym”
11:15 – 11:30 dr Monika Skowrońska (IPE UP) – „Rozwiązania prawne związane z epidemią COVID-19 w postępowaniu sądowoadministracyjnym”
11:30 – 12:00  DYSKUSJA
12:00 – 12:30 PRZERWA KAWOWA

Program Konferencji  
I.  „Prawo do sądu w perspektywie dwóch lat pandemii”

9:00 – 9:45 Rejestracja uczestników (parter – obok Sali Papieskiej)
9:45   Powitanie uczestników – dr Damian Gil (IPE UP Kraków – inicjator konferencji)
 Otwarcie konferencji – dr Monika Skowrońska – Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa i Ekonomii  

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

PANEL I – (Sala Papieska) 
Przewodniczy – mgr Beata Neudeck (IPE UP)

12:30 –12:45 dr Magdalena Makieła (IPE UP) – „Postępowanie sądowe w dobie Stanu 
epidemii obowiązującego w Polsce od 20 marca 2020 r. zgodnie z ustawą  
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”

12:45 –13:00 dr Damian Gil (IPE UP) – „Prowadzenie rozpraw zdalnych jako  
ograniczenie dostępu do sądu”

13:00 – 13:15 mgr Grzegorz Śliwa (UŚ, WSA w Gliwicach) – „Zasada jawności  
a tryb orzekania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w stanie epidemii 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2” 

13:15 – 13:30 dr Wioletta Niemiec (UG) – „Zasada koncentracji procesu, odroczenie,  
a problemy techniczne podczas rozprawy zdalnej” 

13:30 – 14:00 DYSKUSJA, PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE 
14:00 – 14:45   PRZERWA OBIADOWA

PANEL II – (Sala Papieska)
Przewodniczy – dr Wioletta Niemiec (UG)

14:45 – 15:00 dr Małgorzata Maliszewska (AFiB Vistula Warszawa) –  
„Ograniczenia jawności postępowania w sprawach cywilnych w dobie  
pandemii – perspektywa ubezpieczyciela”

15:00 – 15:15 dr Magdalena Zamroczyńska (U. Medyczny w Poznaniu) – 
„Sąd karny online – komunikacja elektroniczna z sądem po dwóch latach 
pandemii”

15:15 – 15:30 dr Adam Pązik (IPE UP) – „Art. 952(1) § 5 k.p.c. jako ograniczenie 
praw wierzyciela w ramach egzekucji z nieruchomości” 

15:30 – 15:50 DYSKUSJA
      
      PODSUMOWANIE KONFERENCJI – dr Damian Gil

II. Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości XI nt.  
„Przewlekłość postępowania i problemy organizacyjne  

Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce”
15:45 – 16:00 Rejestracja uczestników (parter – obok Sali Papieskiej)
16:00   Otwarcie konferencji – dr Damian Gil (IPE UP Kraków – inicjator konferencji)

SESJA GŁÓWNA – (Sala Papieska)
Przewodniczy – dr Damian Gil (IPE UP Kraków – inicjator konferencji)

16:00 – 16:15 dr Wioletta Niemiec (UG) – „Doręczenia elektroniczne a przewlekłość postępowania karnego”
16:15 – 16:30 dr Jakub Kosowski (UMCS) – „Czy elektronizacja jest w stanie rozwiązać problemy organizacyjne wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych”
16:30 – 16:45 dr Magdalena Zamroczyńska (U. Medyczny w Poznaniu) – „Informatyzacja postępowania karnego sposobem na problemy organizacyjne”
16:45 – 17:00 mgr Adrianna Niegierewicz-Biernacka (U. w Białymstoku) – „Ekspertyza prywatna – usprawnienie czy utrudnienie postępowania karnego? 

Garść refleksji w oparciu o wyniki badań ankietowych”
17:00 – 17:15 mgr Grzegorz Śliwa (UŚ, WSA w Gliwicach) – „Wpływ prawa pomocy na szybkość załatwienia sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny”
17:15 – 17:30 mgr Daniel Barczak (UR) – „Przerwa lub odroczenie rozprawy a problem przewlekłości procesu karnego”
17:30 – 18:00 DYSKUSJA
 PODSUMOWANIE KONFERENCJI – dr Damian Gil 
19:30 OGNISKO DLA UCZESTNIKÓW OBU KONFERENCJI (Pl. Św. Wojciecha 1, tereny przy Kościele Św. Józefa w Sandomierzu (Domu Rekolekcyjnym)


