
 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

„PRAWO RODZINNE I SPADKOWE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZJAWISK 

TECHNOLOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH” 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI  

Budynek A0 na ul. Profesora S. Pigonia 1, tzw. Aula „JAJO” 

 

Dzień I – 9.11.2017 

8.00 – 9.00  - Rejestracja Uczestników 

9.00 – 9.15 – Uroczyste otwarcie konferencji 

Panel I – Małżeństwo oraz zagadnienia wprowadzające  

Moderator : prof. dr hab. A.Sylwestrzak (UG) 

9.15 – 9.35 – Prof. dr hab. J.Gołaczyński (UWr) Dowody zakazane w postępowaniu w sprawach 

rozwodowych 

9.35 – 9.50 – Dr A.Lutkiewicz-Rucińska (UG) – Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody  

za osobiste osiągnięcia małżonka jako składniki jego majątku osobistego 

 

9.50 – 10.10 – Prof. nadzw. dr hab. J.Gajda (UJK), Kilka słów o braku potrzeby „nadążania” za wszelką 

cenę przez polskie prawo rodzinne  

10.10 – 10.20 – Dyskusja 

10.20-10:40 – Przerwa kawowa 

Panel II – Sytuacja prawna osób starszych i dzieci (cz.I) 

Moderator : prof. dr hab. J.Gołaczyński (UWr) 

10.40-11.00 – Prof. nadzw. dr hab. M.Balwicka – Szczyrba (UG) Sytuacja osób starszych w prawie 

rodzinnym 

11.00 – 11.20 - Dr A.Juryk (UP) Międzynarodowa ochrona osób dorosłych, które nie mogą same prowadzić 

swoich interesów 

11.20 – 11.40 - Dr A.Ogrodnik-Kalita (UP) Prawne aspekty przedwczesnych narodzin dziecka 

11.40 – 11.50 – Dyskusja 

11.50 – 12.10 – Przerwa kawowa 



Panel III – – Sytuacja prawna osób starszych i dzieci (cz.II) 

Moderator: prof. dr hab. M.Szczyrba-Balwicka (UG) 

12.10-12.30 – Prof. dr hab. J.Krzynówek (UWM)- Pater Vero est queam nuptiae demonstrant. Refleksje 

 na temat ustalenia ojcostwa w dobie postępów biotechnologii. 

12.30-12.50 - Prof. nadzw. dr hab. A.Sylwestrzak (UG) Więź prawna między rodzeństwem 

12.50- 13.10- Dr A.Urbańska – Łukaszewicz (PAN) Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w następstwie 

procedury medycznie wspomaganej prokreacji  

13.10-13.20 – Dyskusja 

13.20-13.40 – Przerwa kawowa 

 

Panel IV – – Sytuacja prawna osób starszych i dzieci (cz.III) 

Moderator: prof. dr hab. J.Gajda (UJK) 

13.40 – 14.00 –Dr K.Szpyt – Wybrane dylematy prawa rodzinnego i opiekuńczego w kontekście rozwoju  

i popularyzacji gier komputerowych 

14.00- 14.20- Dr J.M.Łukasiewicz (UR) Zarząd środkami o szczególnym przeznaczeniu w zakresie zarządu 

majątkiem dziecka   

14.20- 14.40- Dr P.Cybula (AWF) Dobro dziecka a żywienie dzieci podczas wycieczek szkolnych 

14.40 – 14.50 – Dyskusja 

15.00 – Obiad w Grein Hotel –u. Aleja T.Rejtana 1 

 

 

GODZINA 19:00 UROCZYSTA KOLACJA W STARYM BROWARZE NA RYNKU  

W RZESZOWIE 

 

 

Dzień II  – 10.11.2017 

9:00-9:15 – Otwarcie obrad   

  

Panel V – Dylematy prawa spadkowego (cz.I) 

Moderator: Prof. dr hab. M.Załucki (UR) 

9.15 – 9.35 – Dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk (ALK) Sukcesja treści cyfrowych publikowanych  

a platformach internetowych 

9.35 – 9.55 – Dr Mariusz Zelek (UAM) Dziedziczenie deliktowych roszczeń odszkodowawczych de lege lata  

i de lege ferenda. 

9.55 – 10.15 – Dr K.Dadańska (US) Sukcesja przedsiębiorstw – uwagi de lege lata i de lege ferenda  

10.15-10-25 – Dyskusja 

10.25-10.45 – Przerwa kawowa 



Panel VI – Dylematy prawa spadkowego (cz.II) 

Moderator: Prof. dr hab. H.Witczak (KUL) 

10.45 – 11.05 – Prof. nadzw. dr hab. J.Misztal-Konecka (KUL) Obniżenie należnego spadkobiercy 

zachowku na podstawie art. 5 K.c. w praktyce sądowej (w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów 

powszechnych)  

11.05 – 11.25 – Dr P.Wrzaszcz (KUL) Rejestr spadkowy jako ochrona praw spadkobierców – ocena regulacji  

11.25-11.45 - SSA T.Nowakowski - Zachowek - wybrane zagadnienia na tle praktyki sądowej 

11.45-11.55 – Dyskusja 

11.55-12.15 – Przerwa kawowa 

Panel VII – Wokół problematyki rodzinno-prawnej (cz.I) 

Moderator: Prof. dr hab. J.Misztal-Konecka (KUL) 

12.15 – 12.35 – Dr P.Sławicki (KUL) Prawo rodzinne w kontekście postępowania wieczystoksięgowego  

– wybrane zagadnienia 

12.35-12:55 - Dr M.Gołowskin-Hudała (UO), Dr A.Wilk (UO) Odpowiedzialności dorosłych dzieci  

za ponoszenie opłat za pobyt w domach pomocy społecznej ich rodziców 

12.55- 13.15 -  Dr P.Janda (UR) Status wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego w postępowaniu 

upadłościowym 

13.15-13.25 – Dyskusja 

13.25-13.45 – Przerwa kawowa 

Panel VIII – Wokół problematyki rodzinno-prawnej (cz.II)  

Moderator: Prof. dr hab. R.Świrgoń-Skok (KUL) 

13.45-14.05 - Mgr R.Łukasiewicz (UR) – Pozycja prawna rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej  

w sprawach o przysposobienie  

14.05-14.25 -  Mgr J.Kajmowicz (UR) Problematyka rozliczeń majątkowych wynikających z konkubinatu  

w prawie polskim  ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa   

14.25 – Dyskusja i podsumowanie konferencji 

 

 


