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W dniu 21 kwietnia 2015 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicz-
nego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawo cywilne - wczoraj 
i dziś. Jej organizatorami byli: Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kancelaria Prawna Filipek 
& Kamiński spółka komandytowa oraz Fundacja Rozwoju Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencja dotyczyła kwestii 
związanych z licznymi nowelizacjami prawa cywilnego i gałęzi jemu po-
krewnych. Zasadniczym celem konferencji było przedstawienie tendencji 
zmian, jakie zostały wprowadzone do prawa cywilnego materialnego, po-
stępowania cywilnego, prawa rodzinnego czy handlowego. Patronatem 
honorowym konferencję objęli: Prezydent Miasta Lublin - Krzysztof Żuk, 
Rzecznik Praw Obywatelskich - Irena Lipowicz, Marszałek Województwa 
Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Krajowa Izba Radców Prawnych oraz 
Lubelska Izba Komornicza. W konferencji udział wzięli wybitni przedsta-
wiciele polskiego prawa cywilnego, prelegenci z wielu ośrodków nauko-
wych oraz reprezentanci zawodów prawniczych. 

Otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. 
KUL, Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
KUL. Wprowadzenia w tematykę konferencji dokonała dr Joanna Stu-
dzińska (KUL). Konferencja została podzielona na trzy panele; ekspercki 
moderowany przez dr Joannę Studzińską i dwa panele studencko – dok-
toranckie moderowane przez mgr Marcina Jędrejka oraz przez studenta 
Pawła Mącika. 

Jako pierwszy wystąpił dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W referacie pt. Postulaty de lege ferenda 
dotyczące dochodzenia roszczeń przez pracowników poddanych mobbingowi za-
uważył, jak istotne jest zagadnienie mobbingu w dzisiejszym życiu, oraz 
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jak bardzo rozsiane jest ono po różnych dziedzinach prawa. Wskazał, że 
dochodzenie roszczeń w tym aspekcie jest bardzo trudne ze względu na 
niejednorodną definicję znaczeniową tego pojęcia, a także zasadę doty-
czącą ciężaru dowodu, zgodnie z którą pracownik musi sam wykazać, iż 
został poddany mobbingowi. W swoim wystąpieniu zaakcentował istnie-
nie dwóch rodzajów roszczeń, których pracownik poddany mobbingowi 
może dochodzić – pierwsze z nich na podstawie przepisów prawa pracy 
i postępowań odrębnych, a drugie na podstawie kodeksu cywilnego. 

Dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, w swoim referacie pt. 
O funkcjach postępowania cywilnego i problemach z poszukiwaniem majątków 
dłużnika zwróciła uwagę na problem odnalezienia przez wierzyciela skład-
ników majątkowych dłużnika. Zgodnie z art. 7911 kodeksu postępowania 
cywilnego, poszukiwania te wierzyciel może nakazać komornikowi. Refe-
rentka wskazała na liczne utrudnienia z tym związane.

Kolejnym prelegentem był dr Ryszard Czerniawski, zastępca Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, który, wygłaszając referat pt. Wpływ częstych 
zmian prawa cywilnego na życie obywateli, podkreślił, jak duży wpływ na 
dezorganizację życia codziennego obywateli polskich mają częste zmiany 
prawa, oraz jak długo przystosowujemy się do wprowadzonych zmian. 
Prawo cywilne reguluje życie społeczne, porządkuje i promuje dobro 
wspólne. Od jego znajomości zależy ład i bezpieczeństwo w społeczeń-
stwie. .

Lubelski Rzecznik Praw Konsumenta – mgr Lidia Baran-Ćwirta 
w swoim wystąpieniu pt. O znaczeniu nowelizacji ustawy prawo o konsumen-
tach ukazała charakter zmian, jakie zostały wprowadzone nowelizacją, 
która weszła w życie  dnia 25 grudnia 2014 roku. Zmiany te dotyczyły 
między innymi umów zawieranych na odległość, doprecyzowania obo-
wiązków informacyjnych dotyczących umów konsumenckich, formy ich 
zawierania, wymogów formalnych, jakie powinny spełniać, oraz trybu 
odstąpienia. Nowela wynika z konieczności dostosowania przepisów pra-
wa polskiego do prawa unijnego i ma na celu ujednolicenie warunków 
sprzedaży na odległość we wszystkich państwach członkowskich UE. 

Przedostatnim prelegentem w panelu eksperckim była dr hab. Hanna 
Witczak, która w  swym referacie pt. Testament XXI wieku. O potrzebach 
zmian przepisów Kodeksu cywilnego  o formie testamentu omówiła, jak powi-
nien wyglądać i jakie wymagania spełniać „nowoczesny” testament. Re-
ferentka wskazała, jak przepisy kodeksu cywilnego z 1964 roku, znacznie 
odbiegają od współczesnych realiów w sferze cywilnoprawnej. Wskazała 
również na  problem powszechnie rozwijającej się informatyzacji i cyfry-
zacji oraz ich skutki w sferze prawa spadkowego. Postawiła m.in. pytanie, 
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czy jest zatem możliwy testament w formie wideo? Podkreśliła, że obecnie 
doktryna jest rozbieżna w tej kwestii, jednak nie można wykluczyć takiej 
możliwości w przyszłości.  

Ostatnim uczestnikiem pierwszego panelu omawianej konferencji był 
dr Jakub Łukasiewicz, dyrektor Podkarpackiego Centrum Mediacji w Rze-
szowie, który swoim wystąpieniem pt. Cechy prawne domownika na gruncie 
regulacji cywilnoprawnych zachęcał do bliższego zapoznania się z zagad-
nieniami, które występują na gruncie przepisu art. 43 k.c. oraz 134§1 k.p.c. 
i dotyczą pojęcia domownika oraz sposobu i trybu doręczeń. 

W panelach studencko-doktoranckich tematyka wystąpień zarysowy-
wała się następująco: prelegenci prezentowali zmiany, jakie zaszły w pra-
wie cywilnym materialnym, postępowaniu cywilnym, prawie handlo-
wym, konsumenckim, spadkowym, rodzinnym i opiekuńczym, ustawie 
prawo o aktach stanu cywilnego czy prawie własności intelektualnej i in-
nych prawach rzeczowych. Przybyli studenci i doktoranci reprezentowali 
ośrodki naukowe z całej Polski – między innymi z Uniwersytetu w Bia-
łymstoku, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
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