
I WROCŁAWSKIE SEMINARIUM CYWILNOPRAWNE

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski
Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu
Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu 

          

POSTĘPOWANIE DOWODOWE I REALIZACJA PRAWA DO DOWODU 
W PROCESIE CYWILNYM

I. Panel - Zagadnienie dowodów sprzecznych z prawem i ich dopuszczalność w procesie cywilnym -
problem ważenia wartości przez sąd przy ustalaniu stanu faktycznego.

II. Panel - Ciężar dowodu a probatio diabolica. Teoria utraconej szansy a kwestia dążenia do
ustalenia prawdy. Umowy dowodowe w postępowaniu gospodarczym.

III. PANEL - Koncentracja materiału procesowego a przeszkody postępowania dowodowego.

Moderator: SSA Sławomir Jurkowicz
Referaty:
1.r.pr. Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak –
            Konstrukcja dowodów sprzecznych z prawem w procesie cywilnym. Problem ważenia wartości konstytucyjnych.
2.SSR Sylwia Krajewska –
            Zagadnienie dowodów sprzecznych z prawem w praktyce orzeczniczej  na przykładzie postępowań rozwodowych. 

Moderator:  Dziekan OIRP r.pr. dr hab. Tomasz Scheffler
Referaty:
1.SSA Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński –

Ograniczenia dowodzenia z uwagi na umowę dowodową. Ułatwienie dla sądu, czy też ograniczenie procesu dowodzenia?
2.SSA Małgorzata Lamparska  –

Ograniczenia dowodzenia na przykładzie procesów w sprawach medycznych. Dowód prima facie, domniemania faktyczne
i inne kwestie - spojrzenie okiem Sędziego.

3.r.pr. dr hab. Bogusław Sołtys –
Tajemnica zawodowa (adwokata, radcy prawnego) a ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym z perspektywy świadka
oraz strony. Problem oceny tajemnicy zawodowej z uwagi na art. 233 § 2 k.p.c.

Moderator: Dziekan ORA adw. Sławomir Krześ 
Referaty:
1.SSO Katarzyna Wręczycka –

Uchybienia w zakresie postępowania dowodowego z perspektywy oceny sądu II instancji.
2.adw. Paweł Wójcik Esq., LL.M. –

Problemy zawodowych pełnomocników w formułowaniu właściwych wniosków dowodowych,
a nadmierny formalizm procesowy (z perspektywy praktyka).

IV. Panel - Dowód z zeznań świadka na piśmie i jego późniejsza ocena. Problem dopuszczalności
stosowania dowodu na piśmie w przypadku przesłuchania stron – dopuszczalność czy negacja?

Moderator: Wicedziekan OIRP we Wrocławiu r.pr. Krystian Mularczyk
Referaty:
1.SSO Grzegorz Karaś –

Problemy dowodu z zeznań świadka na piśmie z punktu widzenia oceny dowodów oraz praktycznych problemów.
2.SSR Tomasz Zawiślak – Problem dowodu na piśmie zagadnienia wybrane na przykładzie praktyki referendarzy sądowych.

PROGRAM KONFERENCJI:   

Uroczysta kolacja w dzień konferencji - Jako zwieńczenie konferencji planujemy organizację uroczystej kolacji
z muzyką taneczną, jednak – mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, szczegółowe informacje, to jest: 
godzinę rozpoczęcia, miejsce oraz koszt, zostaną podane w późniejszym terminie. 
Prosimy, aby wraz ze zgłoszeniem na konferencję, zaznaczyć chęć uczestnictwa w kolacji. Serdecznie zapraszamy!  

Termin: 15 października 2021 r. 8:30 - 16:00 (termin zgłoszeń: do 20.09.2021 r.)
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski  
Kontakt w sprawie zgłoszeń i pytań dotyczących konferencji: 1WSC151021@gmail.com
Więcej informacji: https://www.iustitia.pl/wroclaw/
Koszt: opłata konferencyjna 30zł (Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu, ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław,

rachunek bankowy nr: 86 1240 6768 1111 0010 4862 2474, tytuł: „imię i nazwisko uczestnika, „Seminarium Cywilnoprocesowe”)
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