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WyDZIAł PRAWA, ADmINIstRAcjI I EkONOmII uNIWERsytEtu WROcłAWskIEgO

kONfERENcjA: 
ZAstAW W PRAWIE POlskIm. tERAŹNIEjsZOśĆ I PRZysZłOśĆ

Tematem konferencji będzie obecna regulacja zastawu zwykłego i rejestrowego jak i projektowane zmiany, w tym w szcze-
gólności efekt prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego nad Ksiegą III Kodeksu Cywilnego poświęconej między innymi 
prawom zastawniczym. Organizatorami konferencji są członkowie KKPC, reprezentanci środowisk naukowych jak również sę-

dziowie, radcowie prawni i notariusze. Założeniem konferencji jest dyskusja na temat zastawu zwykłego, rejestrowego oraz zastawu 
finansowego łącząca teoretyczne rozwiązania środowisk naukowych z doświadczeniem i wiedzą praktyków.
Patronat nad konferencją objęli: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Związek Banków Polskich, 
Bank Zachodni WBK SA oraz Izba Komornicza we Wrocławiu.

PROgRAm:
Sala im. prof. W. Świdy WPAiE
Tematy referatów mają charakter wstępny; mogą ulec zmianie według wyboru Autorów.

Dzień I
Część pierwsza – miejsce prawa zastawu i jego przedmiot w systemie prawa cywilnego
09.00. – 09.20. Uroczyste otwarcie konferencji przez Rektora UW oraz Dziekana WPAiE
09.20. – 09.50. Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – „Koncepcja przepisów ogólnych o prawach zastawniczych w nowym kodeksie cywilnym”
09.50. – 10.20. Dr Bartłomiej Swaczyna – „Hipoteka a zastaw w nowym kodeksie cywilnym”
10.20. – 10.50. Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – „Zastaw zwykły na rzeczach ruchomych”
10.50. – 11.20. Dr Kamil Zaradkiewicz – „Zastaw na przedsiębiorstwie”
11.20. – 11.50. Przerwa na kawę
Część druga – Zastaw na prawach
11.50. – 12.20. Dr Anna Stangret-Smoczyńska – „Zastaw zwykły na prawach”
12.20. – 12.50. Prof. dr hab. Jacek Górecki – „Zastaw na akcjach”
12.50. – 13.20. Dr Monika Drela – „Zastaw na licencji”
13.20. – 13.50. Dyskusja
13.50. – 14.50. Przerwa na obiad
Część trzecia – Zastaw zwykły i finansowy – zagadnienia praktyczne
14.50. – 15.20. Referat przedstawiciela praktyki – Związek Banków Polskich – „Zastaw zwykły w praktyce”
15.20. – 15.50. Referat przedstawiciela praktyki – Bank Zachodni  – „Zastaw finansowy w praktyce”
15.50. – 16.20. Dyskusja. Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

Dzień II
Część pierwsza – Zastaw rejestrowy – współczesne problemy prawne
09.00. – 09.10. Otwarcie drugiego dnia konferencji – organizator
09.10. – 09.40. Dr Marek Leśniak – „Zastaw rejestrowy de lege lata”
09.40. – 10.10. Dr hab. Jacek Widło – „Zastaw rejestrowy de lege ferenda” lub „Rejestr zastawów”
10.10. – 10.40. Referat przedstawiciela Izby Komorniczej – „Zastaw rejestrowy w praktyce”.
10.40. – 11.10. Dyskusja
11.10. – 12.40. Przerwa na kawę
Część druga – Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu
12.40. – 13.10. Dr Zbigniew Woźniak – „Zaspokojenie zastawnika”
13.10. – 13.40. Prof dr hab. Tomasz Stawecki – „Zaspokojenie zastawnika w postępowaniu egzekucyjnym”
13.40. – 14.10. Dr hab. Wojciech Klyta – „Zaspokojenie zastawnika w postępowaniu upadłościowym”
14.10. – 15.10. Przerwa na obiad
Część trzecia
15.10. – 15.40. Sędzia Jarosław Horobiowski – „Zastaw w postępowaniu upadłościowym” 
15.40. – 16.10. Mgr Iwona Gredka – „Zastaw w umowach ubezpieczenia dobr kultury”
16.10. – 16.40. Dyskusja
16.40. Podsumowanie konferencji i zakończenie – organizator.
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