
  
 

 
Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  

Wyzwania współczesności w perspektywie prawa rzymskiego 
10-11 maja 2019 r., Uniwersytet Warszawski 

 
 
 

10 maja 2019 r. (piątek) – sala A3, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4 
 

 
11.00-11.30 – rejestracja uczestników 
 
11.30 – otwarcie konferencji przez Ks. Prof. Franciszka Longchampsa de Bérier 
 
Panel I (12.00-13.00) 
 

● Paulina Perkowska (Uniwersytet Warszawski), Uniwersalność mediacji i arbitrażu - ich funkcjonowanie w 
starożytnym Rzymie, a współczesna popularność 

● mgr Kamil Sorka (Uniwersytet Jagielloński), Prawda w procesie cywilnym – co na to Rzymianie? 
● Igor Korczak-Kubalski (Uniwersytet Warszawski), Tempus fugit, res manet. Czy długie terminy zasiedzenia 

przystają do współczesności?  

 
Dyskusja 
 
13.00-13.15 – przerwa kawowa 
 
Panel II (13.15-14.35) 
 

● Katarzyna Bąkowska (Uniwersytet Warszawski), Zasady odpowiedzialności kontraktowej a kwalifikacja prawna 
zakupu gry na platformie internetowej 

● Julia Gołąb (Uniwersytet Warszawski), Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - o 
ewolucji ryzyka przedsiębiorców 

● Adriana Denys (Uniwersytet Warszawski), Videotestament w świetle prawa rzymskiego 
● Magdalena Ossowska (Uniwersytet Warszawski), Naruszenie, którego nie ma – tradycyjne środki ochrony prawa 

własności w obliczu tzw. rozszerzonej rzeczywistości 

 
Dyskusja 
 
14.35-15.35 – obiad 
 
Panel III (15.35-16.35) 
 



● Piotr Gruszka (Uniwersytet Jagielloński), Czy powinniśmy nadać sztucznej inteligencji podmiotowość prawną? 
Krótkie rozważania w perspektywie prawa rzymskiego i współczesności 

● Vaclav Dvorsky (Uniwersytet Masaryka w Brnie), Kryptowaluty z perspektywy prawa rzymskiego, glosatorów i 
komentatorów 

● mgr Mateusz Nocuń (Uniwersytet Warszawski), Ogólne uwagi odnośnie do analogii między niewolnictwem a 
sztuczną inteligencją na gruncie prawnym 

 
Dyskusja 
 
16.35 – podsumowanie pierwszego dnia konferencji 
 
 
 

11 maja 2019 r. (sobota) – 
sala 315 (piętro III), Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 

ul.Dobra 56/66 
 
 
9.30-10.00 – rejestracja uczestników 
 
10.00 – otwarcie konferencji 
 
Panel I (10.15-11.35) 
 

● Krzysztof Jaworski (Uniwersytet Warszawski), Laesio enormis, a współczesne uwarunkowania 
społeczno-gospodarcze i ekonomiczne teorie wartości  

● Szymon Gasz, Marek Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski), Favor debitoris na przykładzie remissio mercedis i 
jej ewolucja w prawie zobowiązań. Ważenie zasad w kontekście pacta sunt servanda 

● mgr Michał Tutaj (Uniwersytet Warszawski), Locatio operis a locatio operarum. O przydatności rzymskich 
rozróżnień w kontekście tzw. gig economy 

● dr Bogna Kaczorowska (Uniwersytet Wrocławski), Uniwersalny wymiar dorobku prawa rzymskiego w dziedzinie 
zobowiązań umownych na tle wybranych tendencji rozwoju współczesnej praktyki kontraktowej 

 
Dyskusja 
 
11.35-11.50 – przerwa kawowa 
 
Panel II (11.50-12.50) 
 

● Daniel Dylewski (Uniwersytet Warszawski), Współczesne problemy demograficzne a ustawodawstwo małżeńskie 
Augusta 

● mgr Cezary Pachnik (Uniwersytet w Białymstoku), Hospitium publicum jako potencjalne narzędzie polityki 
imigracyjnej 

● Anna Miłek (Uniwersytet Warszawski), Czy prawo rzymskie może być rozwiązaniem współczesnego kryzysu 
demograficznego? 

 
Dyskusja 
 
12.50-13.50 – obiad 



 
Panel III (13.50-15:10) 
 

● mgr Justyna Adamczyk (Uniwersytet w Białymstoku), Pojęcie klienteli w prawie rzymskim a obecne jego 
rozumienie. Wybrane zagadnienia 

● Artur Hammermeister (Uniwersytet Warszawski), Zastaw rejestrowy- powrót do korzeni? 
● Jan Kunicki (Uniwersytet Warszawski), Współczesne znalezienie "skarbu" a rzymski thesaurus 
● mgr Michał Matusiak (Uniwersytet Warszawski), Occupatio a kopalnie na Księżycu 

 
Dyskusja 
 
15:100 – podsumowanie drugiego dnia konferencji 
 


