Załącznik nr 4

Wykaz opublikowanych prac naukowych lub
twórczych prac zawodowych oraz informacja o
osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej
i popularyzacji nauki
(po uzyskaniu stopnia naukowego doktora)

I.

Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym
mowa w art. 16 ust. 2 ustawy

M. Rejdak, Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenia praw własności
intelektualnej”, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2019, (ISBN: 978-83-8158-512-5).

II.

Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego
w pkt I) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań
naukowych

A) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub
krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt
II A:
Monografie samodzielne
1. M. Rejdak, Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za
niedozwolone. Komentarz, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009, liczba stron : 202.
2. M. Rejdak, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz,
wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2011 (współautor P. Pietkiewicz, mój wkład w powstanie
tej książki oceniam na 80%), liczba stron : 276.
3. M. Rejdak, Obowiązywanie w polskim porządku prawnym postępowania grupowego
(ocena i perspektywa zmian), wyd. Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa
2019, liczba stron: 100.

Studium
M. Rejdak, Wydobycie dowodów od pozwanego w postępowaniu cywilnym o
naruszenie praw własności przemysłowej (w świetle art. 6 dyrektywy 2004/48/WE),
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności
intelektualnej 2012, z. 4, s. 96 – 159.
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Udział w monografiach zbiorowych oraz samodzielne artykuły
1. M. Rejdak, Dowody, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. A.
Marciniak, K. Piasecki, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 1070 - 1105.
2. M. Rejdak, Dokumenty, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. A.
Marciniak, K. Piasecki, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 1145-1188.
3. M. Rejdak, Postępowanie nieprocesowe (przepisy ogólne), Kodeks postępowania
cywilnego. Komentarz, t. II, red. A. Marciniak, K. Piasecki, wyd. C. H. Beck, Warszawa
2014, s. 681-715.
4. M. Rejdak, Postępowanie nieprocesowe (przepisy ogólne), w: Kodeks postępowania
cywilnego. Komentarz t. II, red. A. Marciniak, K. Piasecki, wyd. C. H. Beck Warszawa
2016, s. 681-718.
5. M. Rejdak, Wyrok sądu polubownego, w: Kodeks postępowania cywilnego.
Komentarz, t. IV, red. A. Marciniak, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2017, s. 663-676.
6. M. Rejdak, Mediacja (aktualizacja wcześniejszego opracowania M. Sychowicza), w:
Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, t. I, red. A. Marciniak, wyd. C. H. Beck,
Warszawa 2019.
7. M. Rejdak, Dowody, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, red. A.
Marciniak, wyd. C. H. Beck , Warszawa 2019.
8. M. Rejdak, Dokumenty, w: Kodeks postępowania cywilnego, t. II, red. A. Marciniak,
wyd. C. H. Beck , Warszawa 2019.
9. M. Rejdak, Postępowanie nieprocesowe (przepisy ogólne), w: Kodeks postępowania
cywilnego. Komentarz, t. III, red. A. Marciniak, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2019.
10. M. Rejdak, Klauzule generalne w postępowaniu cywilnym, Księga Jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska – Hulisz, J.
May, M. Mrówczyński, Warszawa 2018, s. 463-470.
11. M. Rejdak, Dokument elektroniczny jako dowód w postępowaniu cywilnym, w:
Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji, red. A. Marciniak, Warszawa
2016, s. 663 – 676.
12. M. Rejdak, Współczesne przemiany procesu cywilnego w odniesieniu do ochrony
interesów konsumentów (indywidualnych, grupowych i zbiorowych), w: Jus et
remedium, Księga Jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka, red. A. Jakubecki,
J. Strzępka, Warszawa 2010, s. 457-479.
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13. M. Rejdak, w: Procesowa ochrona grupowych interesów konsumentów przed
niedozwolonymi (nieuczciwymi) postanowieniami wzorców umów, w: Kierunki
rozwoju europejskiego prawa prywatnego, red. M. Jagielska, E. Rott- Pietrzyk, A.
Wiewiórkowska – Domagalska, Warszawa 2012, s. 235-243.
14. M. Rejdak, Próba ekonomicznej interpretacji definicji pojęcia konsument (art. 221 k.c.),
(w:) Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa, pod red. L.
Leszczyńskiego, Lublin 2006, s. 75-95.
15. M. Rejdak, „O potrzebie istnienia odrębnej regulacji procesowej dotyczącej
dochodzenia roszczeń konsumenckich (uwagi na tle wyroku z dnia 14 czerwca 2012 r.
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-618/10 Banco Espaňol de Crědito SA
przeciwko Joaquinowi Calderŏnowi Caminie, w: „Postępowanie rozpoznawcze
w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego", (Zjazd Katedr Postępowania
Cywilnego Kocierz, 29.09.2013 r.), red.: K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014,
691-705.
16. M. Rejdak, Poznawanie faktów oraz gromadzenie dowodów przez powoda w polskim
postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu praw
własności intelektualnej, Polski Proces Cywilny 2013, nr 2, s. 151-173.
17. M. Rejdak, Jednorodzajowe roszczenia w postępowaniu grupowym, Przegląd Prawa
Handlowego 2010 r., nr 8, s. 22-26.
18. M. Rejdak, Powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone i o
zakazanie ich wykorzystywania, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2009, z. 1, s. 135-167.
19. M. Rejdak, Klauzula abuzywna w umowie kredytu hipotecznego – glosa do wyroku SN
z 23 października 2013 r. (IV CSK 142/13), Monitor Prawa Bankowego 2014, nr 9, s.
33-47.
20. M. Rejdak, Definicja terminu wzorzec umowy konsumenckiej. Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Społeczny 2005, z. 3, s. 113-127.
21. M. Rejdak, Definicja konsumenta w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 221 k.c.),
Rejent 2006, Nr 1, s. 118-135.

B) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych,
ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych
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1. W ramach stażu naukowego oraz prowadzonych badań w Instytucie Wymiaru
Sprawiedliwości zapoznałam się z aktami 47 spraw sądowych, które toczyły się na
podstawie ustawy z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu
grupowym. Opracowałam ankietę na podstawie, której przeprowadziłam badania
statystyczne, a następnie przygotowałam opracowanie na temat : „Funkcjonowania w
praktyce sądowej ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w
postępowaniu grupowym” (opracowanie oraz ankieta są dostępne na oficjalnej stronie
internetowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości: https://www.iws.org.pl/analizy – iraporty/raporty, dostęp na dzień 23.4.2019).
2. Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości projektu uzasadnienia do
przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw w zakresie przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach własności
intelektualnej oraz utworzenia sądów własności intelektualnej, w szczególności do
instytucji zabezpieczenia środka dowodowego oraz instytucji zmierzającej do
pozyskania dowodów w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej (projekt
uzasadnienia przygotowany w ramach aktywności w zespole powołanym przez Ministra
Sprawiedliwości, zob. wykaz prac rządowych nr 497).
3. Opracowanie na zlecenie Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, M. Rejdak,
Ochrona konsumentów przed niedozwolonymi postanowieniami wzorca umowy w
trybie postępowania cywilnego (art. 47936 i n. k.p.c.) oraz w trybie postępowania
administracyjnego (art. 23a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów), w: Ochrona konsumenta. Wybrane przepisy, komentarze, wzory
dokumentów, (praca zbiorowa), pod red. L. Ustaborowicz - Jakimowicz, Warszawa
2004, s. 331-337 (odrębną część przygotowaną przeze mnie oceniam na 100% mojego
wkładu).

Efektem mojej dotychczasowej działalności naukowo-badawczej jest 26 publikacji, w tym 4
samodzielne monografie.

C) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział
w takich projektach
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Byłam głównym wykonawcą projektu naukowego przeprowadzonego w Instytucie
Wymiaru Sprawiedliwościach w Warszawie (kierownik naukowy projektu dr SSA Jacek
Sadomski), dotyczącego „Funkcjonowania w praktyce sądowej ustawy z dnia 17 grudnia 2009
r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym”. Celem tego badania było dokonanie
oceny, po 7 latach obowiązywania w Polsce, ustawy o postępowaniu grupowym, biorąc
głównie pod uwagę założenia i cele, które legły wcześniej u podstaw wprowadzenia tego
postępowania do polskiego systemu prawa. W ramach prowadzonych badań zapoznałam się z
aktami sądowymi 47 spraw, opracowałam ankietę na podstawie, której przeprowadziłam
badania statystyczne, a następnie przygotowałam opracowanie na temat : „Funkcjonowania w
praktyce sądowej ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu
grupowym”, 2017 r. (opracowanie oraz ankieta są dostępne na oficjalnej stronie internetowej
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości: https://www.iws.org.pl/analizy – i- raporty/raporty,
dostęp na dzień 23.4.2019 r.), oraz monografię pt. „ Obowiązywanie w polskim porządku
prawnym postępowania grupowego (ocena i perspektywa zmian), wyd. Instytutu Wymiaru
Sprawiedliwości, Warszawa 2019. Wynikiem prowadzonych badań są sformułowane uwagi o
charakterze de lege ferenda, wskazujące na kierunek potrzebnych zmian polskiego
postępowania grupowego. Uwagi te są wykorzystywane przez Ministerstwo Rozwoju podczas
obecnie trwających prac nad nowelizacją ustawy o postępowaniu grupowym. Jednocześnie
pełnię funkcję konsultanta podczas prac dotyczących opracowania projektu zmian ustawy o
postępowaniu grupowym.

D) Wygłoszenie referatów na krajowych konferencjach tematycznych, seminariach
naukowych.
1. Referat na temat : „Postępowania grupowego w systemie polskiego postępowania
cywilnego”, wygłoszony na konferencji naukowej pt. : "Powództwa grupowe jako nowe
ryzyko funkcjonowania spółek publicznych”, Sala Notowań, Giełda Papierów
Wartościowych, Warszawa 9 czerwca 2010 r.
2. Referat na temat : „Klauzule generalne w postępowaniu cywilnym”, wygłoszony na
konferencji naukowej poświęconej zagadnieniu : „Generalnych klauzul odsyłających w
porządku prawnym - ujęcie systemowo-porównawcze”, 14 maja 2015 r., Wydział
Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
3. Referat na temat : „Zabezpieczenia dowodów w sprawach o naruszenia praw własności
przemysłowej”, wygłoszony na konferencji naukowej na temat : „Znaki towarowe i ich
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ochrona”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej UMCS w Lublinie
oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica (Lublin, 8-9. czerwca 2018 r.).
4.

Referat na temat : „Dowód z dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym”,
wygłoszony na konferencji na temat „Postępowania i prawa cywilnego w dobie
informatyzacji”, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

5.

Referat na temat : „Postępowania dowodowego w sprawach o naruszenia dóbr
osobistych w Internecie”, wygłoszony na Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Nie
daj się złapać w sieć”, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

6. Referat na temat : „Postępowanie cywilne wobec wyzwań współczesności –
postępowanie grupowe jako nowy sposób dochodzenia roszczeń”, wygłoszony na
Ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat : „Prawo wobec wyzwań
współczesności", Kielce,15 września 2011r.
7.

Referat na temat : „Środki procesowe jako skuteczna ochrona interesów konsumentów”,
wygłoszony

na

Ogólnopolskiej

Konferencji

Naukowej

na

temat:

„Ochrona praw konsumenta – stan obecny i perspektywy”, Wyższa Szkoła Ekonomii i
Innowacji w Lublinie, 22 października 2014 r.
8.

Referat na temat „Ochrona konsumenta, wczoraj, dziś i jutro, wygłoszony na
posiedzeniu naukowym lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, dnia 23 czerwca
2013 r.

9. Referat na temat : „Wydobycie dowodów od pozwanego w postepowaniu cywilnym o
naruszenia praw własności intelektualnej, wygłoszony na seminarium naukowym
organizowanym przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 13. stycznia 2013 r.
10. Referat na temat „Zabezpieczenia dowodów w sprawach o naruszenia praw własności
intelektualnej” wygłoszony na seminarium naukowym zorganizowanym przez Katedrę
Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS w Lublinie
(17 grudnia 2018 r.).
11. Przeprowadzenie szkoleń na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Fundacji Centrum Konsumenckie, w zakresie realizacji programu : „Standardy ochrony
konsumenta w działalności przedsiębiorców”, dla przedsiębiorców na temat ochrony
konsumentów

przed

niedozwolonymi

postanowieniami

konsumenckich, Ministerstwo Gospodarki, 2 i 5 grudnia 2005 r.
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wzorców

i

umów

III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy
międzynarodowej habilitanta
A) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych
Oprócz konferencji wymienionych w p. 2.D, brałam również aktywny udział w wymienionych niżej
konferencjach międzynarodowych i krajowych.

1. Moderator na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat : „Ewolucji
przepisów prawa egzekucyjnego w latach 2015 – 2018”, Wydział Prawa i
Administracji UMCS w Lublinie, 9 lutego 2018 r.
2. Uczestniczka Ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez
Wydawnictwo C. H. Beck, na temat „Reformy postępowania cywilnego”, Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 17 maja 2019.
3. Uczestniczka Międzynarodowej Konferencji na temat : “Building European Rules
of Civil Procedure”, zorganizowanej przez European Law Institute, UNIDROIT,
Academy of European Law (ERA), 26-27 listopada 2015 r., Trewir.
4. Uczestniczka Międzynarodowej konferencji naukowej nt. : „Kierunki rozwoju
europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na
prawo krajowe”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prywatnego
Międzynarodowego WPiA UŚ, Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Facultas
Iuridica.
5. Uczestniczka Międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez Komisję
Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, działającą przy Ministerstwie Sprawiedliwości na
temat : „Pozwów zbiorowych”, Warszawa, 18-19. stycznia 2007 r.
6. Uczestniczka Pierwszego Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych,
poświęconego : „Problemom ewolucji prawa postępowania cywilnego”, która
odbyła się w Sądzie Najwyższym, zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe
Procesualistów Cywilnych, 10 października 2016 r.
7. Uczestniczka Międzynarodowej Konferencji naukowej zorganizowanej przez
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, na temat : “Skuteczniejszej ochrony konkurencji – propozycje zmian w
prawie”, Lublin, 10 października 2013 r.
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8. Uczestniczka Ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Izbę Komorniczą w Katowicach oraz Ośrodek
Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie,
dotyczącej : „Komorników sądowych i egzekucji według projektowanych zmian
ustawowych, Katowice, 13 kwietnia 2018 r.
9. Uczestniczka Konferencji naukowej – Zjazd środowiska zajmującego się
zagadnieniami własności intelektualnej, zorganizowanej przez Urząd Patentowy
RP, Przegorzały pod Krakowem, 15-17 czerwca 2014 r.
10. Uczestniczka

Zjazdu

Katedr

i

Zakładów

Postępowania

Cywilnego,

zorganizowanego, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego, Serock 24-26 września 2010 r., na temat :
„Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a kodeks postępowania cywilnego”.
11. Uczestniczka Ogólnopolskiego Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego,
26–29 września 2013 r. w Kocierzu, zorganizowanego przez Katedrę Postępowania
Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego we współpracy
z

Komisją

Kodyfikacyjną

Prawa

Cywilnego

działającą

przy Ministrze

Sprawiedliwości, który dotyczył : „Postępowania rozpoznawczego w przyszłym
kodeksie postępowania cywilnego”.
12. Uczestniczka zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego na temat
„Ewolucji polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych,
społecznych i gospodarczych”, Szczecin – Niechorze, 28 – 30 września 2007 r.
13. Uczestniczka organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego na temat
„Czterdziestolecia kodeksu postępowania cywilnego”, Kraków – Zakopane, 7 – 9
października 2005 r.
14. Uczestniczka Ogólnopolskiej konferencji na temat “Własność intelektualna w
działalności gospodarczej”, zorganizowana przez Koło Naukowe Własności
Intelektualnej, Koło Naukowe Prawa Spółek, Stowarzyszenie Naukowe Pro
Scientia Iuridica, która odbyła się w dniach 10-11 marca 2017 r. na Wydziale Prawa
i Administracji UMCS w Lublinie.
15. Uczestniczka Międzynarodowej konferencji naukowej na temat : „Precedensu w
porządku prawa stanowionego”, zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii
Prawa WPiA UMCS, 20 marca 2017, Lublin.
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16. Uczestniczka Ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat „Środków zaskarżania
w sądowym postępowaniu egzekucyjnym”, zorganizowanej przez Izbę Komorniczą
w Lublinie, Katedrę Postępowania Cywilnego KUL, Ośrodek NaukowoSzkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Lublin, 5 grudnia 2016 r.
17. Uczestniczka Ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat : „Reformy
postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej”, Katowice
21-22 października 2010.

W sumie uczestniczyłam w 28 konferencjach naukowych : międzynarodowych oraz
krajowych, w tym na 11 konferencjach wygłosiłam referaty naukowe.

B) Członkostwo w międzynarodowych
towarzystwach naukowych

i

krajowych

organizacjach

oraz

1 )Jestem członkiem Stowarzyszenia Polskich Procesualistów Cywilnych. W ramach tej
aktywności dwukrotnie (2016, 2017) zasiadałam w Jury Konkursowym, Konkursu
Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz Czasopisma „Polski Proces
Cywilny” o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z
dziedziny postępowania cywilnego. W ramach tej aktywności sporządziłam 8 recenzji prac
zgłoszonych do konkursu.
2) Jestem członkiem międzynarodowego stowarzyszenia : The International
Association of Evidence Science (IAES).
3) Jestem członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji

C) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki
Przygotowałam i poprowadziłam zajęcia dydaktyczne z 4 przedmiotów na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Dla wszystkich
prowadzonych przedmiotów opracowałam autorskie programy nauczania, efekty kształcenia,
sylabusy, prezentacje multimedialne oraz zestawy zadań do ćwiczeń i materiały dydaktyczne
do ich wykonania, które regularnie aktualizuję. Ponadto jestem współautorką publikacji,
stanowiącej materiał dydaktyczny do zajęć : Postępowanie cywilne. Kazusy, (praca zbiorowa),
wyd. LexisNexis, Warszawa 2009 (M. Rejdak, strony: 13-18, s. 171- 179, s. 249-256).
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Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Postępowanie cywilne
ćwiczenia (45 godz.) – Wydział Prawa i
Administracji (prawnicze studia stacjonarne)
oraz wykłady (60 godz., prawnicze studia
niestacjonarne)
Postępowania odrębne w postępowaniu wykłady (30 godz.) oraz ćwiczenia (30
cywilnym
godz.) – Wydział Prawa i Administracji
(prawnicze studia stacjonarne)
Postępowanie
cywilne
przedsiębiorców

z

udziałem wykłady (30 godz. ) oraz ćwiczenia (30
godz.)– Wydział Prawa i Administracji
(studia stacjonarne, kierunek prawnobiznesowy)

Sądowa ochrona konkurencji i konsumentów wykłady monograficzne (30 godz.) ( studia
niestacjonarne, kierunek administracja)

Wygłosiłam szereg wykładów otwartych propagując wiedzę na temat sądowej ochrony praw.
1. Wykład otwarty pt. „Każdy może być konsumentem”, wygłoszony na Wydziale Prawa
i Administracji UMCS podczas „Dni otwartych Wydziału Prawa” (kwiecień 2010).
2. Wykłady (dziewięć wykładów) wygłoszonych dla uczniów szkół podstawowych w
ramach Uniwersytetu Dziecięcego, w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym
pt. „Dura lex, sed lex” (7-9 maja 2019).
3. Wykład wygłoszony w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, dla uczniów szkół
podstawowych na temat: „Piraci z Karaibów”, Wydział Ekonomii UMCS w Lublinie
(13.2.2019 r.).
Ponadto w ramach współpracy z Tygodnikiem Prawa Gospodarczego Gazety Prawnej
przygotowałam i opublikowałam szereg artykułów popularyzujących naukę prawa wśród nich
: Odpowiedzialność za produkt na zasadzie ryzyka (2000); „Konsumenci wystąpią o
odszkodowania w pozwie zbiorowym (2010); „Ofiary wypadków nie mają szans na
wystąpienie z pozwem zbiorowym” (2010); „Konsumenci przed sądem polubownym” (2000);
„Organizacje konsumenckie w postępowaniu cywilnym” (2000); „O „sięganiu prawą ręką do
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lewej kieszeni”, czyli o polskiej praktyce zabezpieczenia dowodów naruszenia dóbr osobistych
w Internecie na potrzeby przyszłego procesu cywilnego” (2011); „Organizacja nie wytoczy
powództwa wbrew woli zainteresowanego (2012); „Wydruk strony internetowej nie jest
dowodem” (2013).
Nadto kilkakrotnie wystąpiłam w telewizji (Polsat, Telewizja Publiczna - Oddział
Lublin), i przedstawiłam zagadnienia dotyczące postępowania grupowego, dochodzenia
cywilnej ochrony przed sądem cywilnym na skutek naruszonych dóbr osobistych, czy też
omawiałam zagadnienia dotyczące umowy dożywocia.

D) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji
W latach 2013 – 2016 jako adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i

Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie prowadziłam seminaria magisterskie z Postępowania
cywilnego wspólnie z Prof. dr hab. Andrzejem Jakubeckim (24 seminarzystów). Opracowałam
dla studentów materiały pomocnicze dotyczące zasad stosowania przypisów, cytatów i odwołań
w pracy naukowej. Ponadto w roku 2014 samodzielnie prowadziłam seminarium na
niestacjonarnym kierunku Administracja, i wypromowałam samodzielnie 8 seminarzystów.
Ponadto w latach 2010 – 2013 pełniłam funkcję opiekuna studentów (kierunek
administracja I stopnia).

E) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych
Byłam członkiem zespołu (ekspertem) powołanym przez Ministra Sprawiedliwości do
spraw opracowania projektu przepisów ustawy o postępowaniu odrębnym w sprawach
własności intelektualnej oraz utworzenia sądów własności intelektualnej. Prace zespołu
zakończone zostały przygotowaniem projektu ustawy z dnia 21.3.2019 r. o zmianie ustawy –
kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt w wykazie prac rządu
o numerze UD 497).
Ponadto

zostałam

powołana

przez

Profesora

Zbigniewa

Radwańskiego,

Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do zespołu problemowego
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Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do problematyki ochrony konsumenta w Kodeksie
cywilnym. Moja aktywność w tym zespole w szczególności dotyczyła opracowywania w
ramach prac zespołu koncepcji przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczących problematyki
wzorców umów, niedozwolonych postanowień wzorców i umów konsumenckich, a także
związku tych zagadnień z problematyką procesową, czyli dochodzeniem przez konsumentów
ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym.
Ponadto byłam członkiem w Jury Konkursowego, Konkursu Towarzystwa Naukowego
Procesualistów Cywilnych oraz Czasopisma „Polski Proces Cywilny” o Nagrodę „Polskiego
Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego
(2016, 2017).
Byłam członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WPiA UMCS (2013 r.). Byłam również
członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WPiA UMCS (2013 r.).

F) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych

Opracowałam na zlecenie redaktora naczelnego Studenckich Zeszytów Naukowych Wydziału
Prawa i Administracji UMCS recenzję artykułu M. Grochowskiego na temat : „Udziału
organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym w sprawach o ochronę praw konsumentów,
(2013), który ukazał się w .

G) Inne
Dwukrotnie sporządziłam wniosek i projekt, ubiegając się o grant naukowy do Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej (program KOLUMB 2011, pierwsza edycja) oraz do Narodowego
Centrum Nauki (2013 r.).
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