Katedra Postępowania Cywilnego
i
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zapraszają na V konferencję naukową pt.

Aktualne problemy wymiaru
sprawiedliwości
na temat

Środki prawne kreowania
wizerunku sądów w społeczeństwie
w dniu 4 grudnia 2012 roku
w sali CN-208 w budynku Collegium Norvidianum przy ul. Al.
Racławickie 14 w Lublinie

Program konferencji
9.00-9.30 – Rejestracja uczestników
9.30 – Otwarcie konferencji
Ks. Prof. dr hab. Piotr Stanisz – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji KUL
Prof. dr hab. Karol Klauza - Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej KUL
SSO Adam Czerwiński - Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury

Sesja I (10.00-11.45)
Iustitia civitatis fundamentum – społeczne obrazy wymiaru
sprawiedliwości w kontekście medialnych raportów
i sondaży dr Monika Torczyńska (WFiS UMCS)
Szacunek dla sądów – należny czy zasłużony? Rozważania
nad obowiązkiem poszanowania władzy sądowniczej
w dwóch orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w sprawach polskich dr hab. Joanna MisztalKonecka (WPPKiA KUL)
Etos w retoryce a problem kreowania wizerunku dr Maria
J. Gondek (WNS KUL)
Nieskazitelność charakteru jako kwalifikacja zawodowa
sędziego dr Joanna Bodio (WPiA UMCS)
Kreowanie swojego wizerunku - prawo czy obowiązek
sędziego? dr Anna Korzeniewska-Lasota (WPiA UWM)
Kreowanie pozytywnego wizerunku sądów w oparciu
o przepisy postępowania cywilnego prof. dr hab. Krzysztof
Knoppek (WPiA UAM, Uczelnia Łazarskiego)
Obowiązki związane z zapewnieniem ochrony porządku na
sali sądowej elementami wpływającymi na autorytet
sędziego i powagę wymiaru sprawiedliwości dr Wojciech
Lis (WZNPiE KUL)
Obywatel z kolejce po sprawiedliwość - oczekiwania pod
adresem nowelizacji postępowania karnego mgr Maciej
Andrzejewski (WPiA UJ)
dyskusja
przerwa kawowa

Sesja II (12.00-13.45)
Upowszechnianie elektronicznej informacji o działalności
sądów a społeczny obraz wymiaru sprawiedliwości
dr Edyta Gapska (WPPKiA KUL)
Orzeczenia i pisma procesowe doręczane pozwanemu w EPU
jako
element
kreowania
wizerunku
sądów
w społeczeństwie dr Piotr Telusiewicz (WPPKiA KUL)
Nowa generacja wymiaru sprawiedliwości- społeczny odbiór
informatyzacji mgr Marzena Andrzejewska (WPiA UJ)
Sądownictwo administracyjne – odbiór społeczny realizacji
prawa do sądu mgr Katarzyna Grzelak-Bach (WPiA UWM)
Wpływ skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy cywilnej w rozsądnym terminie na wizerunek
sądu dr Jarosław Szczechowicz (WPiA UWM)
Prawne gwarancje dostępu mediów do rozprawy sądowej
a sprawozdawczość prasowa dr Krystyna Szczechowicz,
dr Robert Dziembowski (WPiA UWM)
Prawo mediów jako czynnik kształtujący obraz wymiaru
sprawiedliwości w świadomości społecznej dr Grzegorz
Tylec (WNS KUL)
Obraz wymiaru sprawiedliwości w telewizyjnym serwisie
informacyjnym TVP 1 "Wiadomości" w latach 2008 2012 mgr Maria Kołtunowska (WNS KUL)
Rola rzecznika prasowego w kreowaniu wizerunku sądu
dr Monika Bartnik (WZNPiE KUL)
dyskusja
przerwa kawowa

Panel dyskusyjny – Praktyka kreowania wizerunku
sądów (14.00-15.00)
SNSA Marek Zalewski (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie)
SSO Artur Ozimek (Sąd Okręgowy w Lublinie)
red. Anna Kurzępa (TVP)
Prof. dr hab. Jacek Dąbała (WNS KUL)
15.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Patronat medialny:

Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.

