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9.00-9.10 Otwarcie konferencji 

dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US 

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego 

dr hab. Magda Tarnowska-Sobecka prof. US – Kierownik Katedry Postępowania Karnego  

 

I Panel 

Moderator: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US 

 

9.10-9.25 „Informatyzacja postępowania a ochrona tajemnicy w postępowaniu cywilnym” 

prof. dr. hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski) 

9.25-9.40 „Zasada jawności postępowania a ochrona tajemnicy w postępowaniu cywilnym” 

dr Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski) 

9.40-9.55 „Ochrona tajemnicy w postępowaniu cywilnym w orzecznictwie SN i sądów 

powszechnych”  

dr Joanna Studzińska (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) 

09.55-10.10 „Ochrona tajemnicy w postępowaniu egzekucyjnym” 

dr hab. Monika Michalska-Marciniak prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)  

10.10-10.25„Wybrane aspekty tajemnicy zawodowej lekarza w procesie karnym” 

dr Małgorzata Żbikowska (Uniwersytet Szczeciński) 

10.25-10.40 „Ochrona tajemnicy spowiedzi w postępowaniu cywilnym”  

dr Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski) 

 

10.40-11.10 Przerwa kawowa 

II Panel 

Moderator: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński  

 

11.10-11.25 „Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego w postępowaniu cywilnym” 

dr hab. Jarosław Szczechowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie) 

11.25-11.40 „Ochrona tajemnicy adwokackiej i radcowskiej w postępowaniu karnym” 

dr hab. Krystyna Szczechowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie) 

11.40-11.55 „Poufność postępowania mediacyjnego”  

dr Aneta Arkuszewska (Uniwersytet Rzeszowski) 

11.55-12.10 „Tajemnica mediatora w mediacji karnej”  

dr Marta Jasińska (Uniwersytet Szczeciński) 

12.10-12.25 „Poufność postępowania arbitrażowego”  

dr hab. Włodzimierz Głodowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu) 

12.25-12.40 „Realizacja przez wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa 

kontroli na skutek orzeczenia sądu rejestrowego a tajemnice przedsiębiorstwa” 

dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

 

 

 

12:40 – 13:10 Przerwa kawowa 



 

 

III Panel 

Moderator: dr hab. Magda Tarnowska-Sobecka prof. US 

 

13.10-13.25 „Odmowa zeznań w procedurze karnej oraz cywilnej” 

dr hab. Piotr Sowiński prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) 

 

13.25-13.40 „Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej jako okoliczność 

uzasadniająca odmowę zeznań w trybie art. 180 § 2 k.p.k.” 

dr hab. Ewa Kruk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

 

13.40-13.55 „Tajemnice w postępowaniu karnym skarbowym” 

dr hab. Radosław Olszewski prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) 

 

13.55-14.10 „Karnoprocesowe możliwości zapoznania się z informacjami objętymi 

tajemnicą telekomunikacyjną i tajemnicą korespondencji” 

dr Alfred Staszak (Uniwersytet Zielonogórski) 

 

14.10-14.25 „Rodzaje tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym” 

mgr Dominika Boniecka (Uniwersytet Szczeciński) 

 

Podsumowanie konferencji 

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US 

 

 


