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                   E - wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim 

 

 

14 stycznia 2016 r. w Poznaniu odbędzie się Konferencja naukowa E-WYMIAR 

SPRAWIEDLIWOŚCI W  ASPEKCIE EUROPEJSKIM, poświęcona dyskusji na temat kierunków 

rozwoju e-wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Europie. Tematyka konferencji nabiera 

szczególnego znaczenia w kontekście uchwalonej ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw, dzięki czemu polski wymiar sprawiedliwości wkroczył na kolejny etap 

informatyzacji postępowania cywilnego. Konferencja organizowana jest przez Instytut 

Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (instytut badawczy). 

Celem konferencji jest wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami różnych jednostek 

naukowych na temat e-wymiaru sprawiedliwości w aspekcie transgranicznym oraz 

dyseminacja wiedzy na ten temat wśród osób na co dzień zajmujących się przedmiotową 

tematyką. Efektem podejmowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania działań będzie 

zbiór artykułów wydanych w monografii pokonferencyjnej. 

Tematyka konferencji koncentrowała się będzie na zagadnieniach dotyczących elektronizacji 

europejskich postępowań sądowych, w szczególności europejskiego postępowania 

nakazowego, europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, europejskiego 

nakazu zabezpieczającego na rachunku bankowym, a także elektronicznej komunikacji 

organów państwowych w sprawach karnych, wpływu rozporządzenia eIDAS na 

transgraniczne postępowania sądowe oraz elektronicznych doręczeń w postępowaniach 

sądowych. 

Formuła konferencji obejmować będzie wystąpienia naukowców w formie prezentacji,  

w trakcie których zostaną przedstawione koncepcje dotyczące wykorzystania innowacyjnych 

rozwiązań dedykowanych wymiarowi sprawiedliwości. 

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierowane jest do przedstawicieli środowisk 

akademickich oraz praktyków, w szczególności pełnomocników profesjonalnych, którzy na co 

dzień zajmują się przedmiotową tematyką, jak i osób, którym bliska jest tematyka 

Konferencji. Udział w Konferencji jest bezpłatny.  

Konferencja jest organizowana w ramach międzynarodowych projektów badawczych  

e-CODEX (www.e-codex.pl) i e-SENS (www.esens.eu) , których celem jest rozwój e–usług 

publicznych, również w obszarze wymiaru sprawiedliwości w Europie. 

Informacja 
         prasowa 

 

http://www.e-codex.pl/
http://www.esens.eu/
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Projekty e-CODEX i e-SENS są projektami wielkoskalowymi (Large Scale Pilots) realizowanymi 

w ramach  Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii 

Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP). 

 
 
 
 

Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM), GS1 Polska 

ILiM aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej w ramach projektów e-SENS i e-CODEX, 
zainicjowanych przez Komisję Europejską i objętych programem CIP ICT-PSP które mają na celu 
stworzenie rozwiązań umożliwiających transgraniczną komunikację obywateli i przedsiębiorców z 
administracją publiczną w krajach UE. Jest także wykonawcą projektów rządowych związanych z 
rozwojem e-administracji i e-handlu w Polsce. Obecnie realizuje z Ministerstwem Gospodarki oraz 
Krajową Izbą Gospodarczą zadanie związane z Uruchomieniem Elektronicznego Punktu 
Kontaktowego w ramach projektu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG). Instytut uczestniczy również w pracach zarówno Polskiego jak i Europejskiego 
Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania. ILiM realizuje także prace badawczo-
rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych 
łańcuchów dostaw. Pełni rolę organizacji krajowej GS1 wdrażającej do praktyki gospodarczej globalne 
standardy GS1, która skupia w Polsce już ponad 20 tysięcy przedsiębiorstw. 
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