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TEMATYKA CYWILNA I USTROJOWA 
 

 
dr Roman Trzaskowski 
Problematyka fundacji w perspektywie de lege ferenda 
Temat zgłoszony przez Departament Prawa Cywilnego MS 
 
dr Michał Warciński 
Zasiedzenie słu żebności gruntowych oraz przesyłowych  
Temat zgłoszony przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego 
 
dr Jacek Sadomski 
Skarga o uchylenie wyroku s ądu polubownego jako forma nadzoru 
państwowego nad s ądami polubownymi  
Temat zgłoszony przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru 
Sprawiedliwości MS  
 
dr Jacek Sadomski 
Wybrane rodzaje kurateli w praktyce s ądowej 
Temat zgłoszony przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka 
oraz Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS  
 
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska 
Orzekanie o zezwoleniu na dokonanie czynno ści bez zgody drugiego mał żonka 
i o pozbawieniu mał żonka samodzielnego zarz ądu maj ątkiem wspólnym (art. 39 
i 40 k.r.o.) 
Temat zgłoszony przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego 
 
dr Jerzy Słyk 
Powództwa przeciwegzekucyjne mał żonka z art. 840 § 1 pkt 3 i art. 840 1 k.p.c. 
Temat zgłoszony przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego 
 
dr Maciej Domański 
Orzekanie o ubezwłasnowolnieniu 
Temat zgłoszony przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka MS 
 
dr Grażyna Laszuk 
Przyczyny niedostatecznego wykorzystania instytucji  mediacji w sprawach 
cywilnych, rodzinnych i gospodarczych 
Temat zgłoszony przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka MS 
 
dr Grażyna Laszuk 
Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia dzia łalno ści 
gospodarczej 
Temat zgłoszony przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego 



 2

mgr Marek Jaślikowski 
Oddłu żenie upadłych przedsi ębiorców b ędących osobami fizycznymi na 
podstawie art. 369, 370 pr. up. i n. w praktyce s ądowej 
Temat zgłoszony przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego 
 
dr Rafał Morek 
Regulacje mediacji w sprawach cywilnych w wybranych  krajach Unii 
Europejskiej (zarys studium porównawczego) 
Temat zgłoszony przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka MS 
 
dr Rafał Morek 
Implementacja dyrektywy UE o mediacji w Polsce  
Temat zgłoszony przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka MS 
 
dr Piotr Rylski, mgr Mikołaj Wild 
Status prawny zawodu s ędziego w świetle regulacji wybranych pa ństw 
europejskich  
Temat zgłoszony przez Departament Prawa Cywilnego MS  
 
mgr Mikołaj Wild 
Pomini ęcie post ępowania likwidacyjnego i upadło ściowego przy wykre ślaniu z 
Krajowego Rejestru S ądowego podmiotów, które zaprzestały  działalno ści - 
analiza prawno-porównawcza rozwi ązań prawnych przyj ętych w wybranych 
krajach Unii Europejskiej  
Temat zgłoszony przez Departament Prawa Cywilnego oraz Departament Sądów, 
Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS 
 
mgr Mikołaj Wild 
Obowi ązek zapewnienia jawno ści dokumentów rejestrowych w świetle art. 2 
Dyrektywy 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Ra dy z dnia 16 wrze śnia 
2009 r.  
Temat zgłoszony przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru 
Sprawiedliwości MS 
 
dr Piotr Rylski 
Przedmiotowy zakres nadzoru judykacyjnego S ądu Najwy ższego nad 
uchwałami samorz ądu notarialnego  
Temat zgłoszony przez Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy 
Prawnej MS 
 
dr Maciej Domański, dr Jacek Sadomski, dr Jerzy Słyk, dr Roman Trzaskowski, mgr 
Mikołaj Wild 
Propozycje zmian wykazu spraw podlegaj ących symbolizacji – sprawy cywilne, 
gospodarcze i rodzinne 
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TEMATYKA KARNA I KRYMINOLOGICZNA 
 
 

prof. dr hab. Marek Mozgawa 
Racolage - natarczywe proponowanie innej osobie czynu nierz ądnego (art. 142 
k.w.) 
 
prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Agnieszka Szczekala 
Lichwa (analiza prawnokarna i praktyka ścigania) 
 
prof. dr hab. Eleonora Zielińska 
Zasadno ść nowelizacji Ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym 
poprzez wprowadzenie do art. 1 ust. 2 Ustawy przepi su art. 189a k.k. 
Temat zgłoszony przez Pana Michała Królikowskiego – Podsekretarza Stanu w MS 
 
prof. dr hab. Eleonora Zielińska 
Transpozycja do prawa polskiego art. 8 Dyrektywy 20 11/36/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania handlow i lud źmi i zwalczania 
tego procederu oraz ochrony ofiar  
Temat zgłoszony przez Pana Michała Królikowskiego – Podsekretarza Stanu w MS 
 
prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka 
Postępowanie ze skazanymi, którzy popełnili przest ępstwo w zwi ązku z 
zaburzeniami osobowo ści, w aspekcie potrzeby stosowania środków 
zabezpieczaj ących po wykonaniu kary 
Temat zgłoszony przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji MS 
 
prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka 
Wpływ zmiany przepisu art. 203 § 1 kpk na niemo żność ostatecznego ustalenia 
stanu zdrowia psychicznego oskar żonego oraz stosowania wobec niego 
środków zabezpieczaj ących  
Temat zgłoszony przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru 
Sprawiedliwości MS  
 
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka 
Stosowanie przepisów Kodeksu post ępowania karnego w post ępowaniach 
dyscyplinarnych uregulowanych ustaw ą – Prawo o adwokaturze oraz ustaw ą o 
radcach prawnych 
Temat zgłoszony przez Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy 
Prawnej MS 
 
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka 
Odpowiedzialno ść dyscyplinarna w prawniczych zawodach zaufania 
publicznego - analiza orzecznictwa kar dyscyplinarn ych 
Temat zgłoszony przez Departament Prawa Karnego MS 
 
dr Marek Kulik 
Stosowanie środków zabezpieczaj ących w prawie karnym wybranych pa ństw 
Temat zgłoszony przez Departament Prawa Karnego MS 
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dr Stanisław Łagodziński 
Stosowanie w praktyce art. 45 § 2 k.k. i art. 412 k .c. 
Temat zgłoszony przez Departament Prawa Karnego MS 
 
dr Magdalena Budyn-Kulik 
Pornografia w Internecie jako czynnik brutalizacji i seksualizacji kultury 
Temat zgłoszony przez Departament Prawa Karnego MS 
 
dr Magdalena Budyn-Kulik 
Zmiana zasad ponoszenia odpowiedzialno ści za popełnienie czynów 
stanowi ących aktualnie wykroczenia 
Temat zgłoszony przez Departament Prawa Karnego MS 
 
dr Artur Kotowski 
Przestępstwo zgwałcenia ze szczególnym okrucie ństwem w kontek ście bada ń 
kryminologicznych – sprawcy, ofiary, czynniki ryzyk a 
Temat zgłoszony przez Departament Prawa Karnego MS 
 
dr Andrzej Ważny 
Orzekanie i wykonywanie środków zabezpieczaj ących wobec sprawców w 
związku z uzale żnieniem od alkoholu lub innego środka odurzaj ącego   
Temat zgłoszony przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego  
 
dr Andrzej Ważny 
Stosowanie art. 62a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii przez s ąd i prokuratur ę 
Temat zgłoszony przez Departament Prawa Karnego MS 
 
dr Artur Kotowski, Stanisław Momot – prok. w st. spoczynku 
Wymierzenie kary pozbawienia wolno ści z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania osobom skazywanym wcze śniej na tak wymierzone kary 
Temat zgłoszony przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji MS 
 
Stanisław Momot – prok. w st. spoczynku 
Orzekanie i wykonywanie środka zabezpieczaj ącego okre ślonego w art. 95 k.k. 
Temat zgłoszony przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego 
 
dr Michał Jankowski, mgr Konrad Buczkowski 
Postępowanie w sprawach o przest ępstwa „stadionowe” – trudno ści z 
ustalaniem sprawstwa i winy oraz ich wpływ na spraw ność procesu 
Temat zgłoszony przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru 
Sprawiedliwości MS 
 
dr Michał Jankowski, mgr Konrad Buczkowski 
Skuteczno ść „zakazów stadionowych” – analiza spraw o przest ępstwa 
okre ślone w art. 244 (co do naruszenia zakazu wst ępu na imprez ę masow ą) i 
244a k.k. 
Temat zgłoszony przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru 
Sprawiedliwości MS 
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mgr Paweł Bachmat 
Prokuratorska praktyka ścigania przest ępstwa z art. 171 ust. 1 prawa 
bankowego   
Temat zgłoszony przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru 
Sprawiedliwości MS  
 
mgr Paweł Bachmat 
Wielka korupcja na przykładzie przest ępstw z art. 228 § 5 i 229 § 4 k.k.   
 
prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, prof. nadzw. dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek 
Marczewski 
Przestępczość, polityka karna i penitencjarna w Polsce w latach 1990-2012 
(Atlas Przestępczości w Polsce 5) - kontynuacja 
 
prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka, prof. nadzw. 
dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, mgr Paweł Ostaszewski, mgr 
Anna Więcek-Durańska 
Spójno ść karania w poszczególnych okr ęgach s ądowych Polski - przyczyny 
rozbie żności w stosowaniu typów i rodzajów sankcji karnych za  przest ępstwa 
o podobnym charakterze i zagro żeniu   
Temat zgłoszony przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji MS 
 
prof. nadzw. dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, mgr Paweł 
Ostaszewski, mgr Anna Więcek-Durańska 
Community Service and Probation in Europe 
(Praca społecznie u żyteczna i probacja w Europie) - kontynuacja 
 
prof. nadzw. dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, mgr Konrad 
Buczkowski 
Obraz przest ępczości skarbowej w Polsce 
Temat zgłoszony przez Departament Prawa Karnego MS 
 
prof. nadzw. dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, mgr Paweł 
Ostaszewski, mgr Anna Więcek-Durańska 
Struktura kar orzekanych w Polsce w uj ęciu porównawczym 
Temat zgłoszony przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji MS 
 
prof. dr hab. Dobrochna Wójcik 
Programy korekcyjne w zakładach karnych – ocena i p róba ewaluacji 
 
dr Beata Czarnecka-Dzialuk 
Powrotno ść do przest ępstwa nieletnich zwalnianych z zakładów w wybranych  
krajach 
Temat zgłoszony przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji MS 
 
mgr Katarzyna Drapała, mgr Roman Kulma 
Profil byłego wychowanka zakładu poprawczego, który  popełnił przest ępstwo 
w ci ągu 5 lat po opuszczeniu placówki - kontynuacja 
Temat zgłoszony przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji MS 
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mgr Katarzyna Drapała 
Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew wol i opiekuna 
Temat zgłoszony przez Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru 
Sprawiedliwości MS 
 
 


