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Ogłoszenie o rozstrzygnięciu  
XI edycji Konkursu  
Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego” 
na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki  
wymiaru sprawiedliwości w 2018 roku 
 

 Organizator konkursu wraz z Kolegium Redakcyjnym „Przeglądu Sądowego” powołał sąd 

konkursowy w składzie: 

1. Przewodniczący: Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego 

„Przeglądu Sądowego”  

2. Teresa Bielska-Sobkowicz, sędzia Sądu Najwyższego 

3. Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego 

4. dr hab. Marta Romańska, sędzia Sądu Najwyższego, profesor w Uniwersytecie Jagiellońskim, 

członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego” 

5. prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, sędzia Sądu 

Najwyższego w st. sp. 

6. Stanisław Zabłocki, prezes Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu 

Sądowego” 

7. Dariusz Zawistowski, prezes Sądu Najwyższego 

8. Sekretarz: Klaudia Szawłowska-Milczarek, sekretarz redakcji „Przeglądu Sądowego”  

 
W terminie wyznaczonym w regulaminie zgłoszono do konkursu następujące książki: 
 

1. Anna Brzezińska-Rawa, Modele odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych w 

Polsce i za granicą  

2. Kamil Dobosz, Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy 

Państw Członkowskich 

3. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w 

Unii Europejskiej. Ujęcie systemowe 

4. Mateusz Grochowski, Wymogi formalne w umowach konsumenckich 

5. Michał Jabłoński, Krzysztof Koźmiński, Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych 

w orzecznictwie sądowym 

6. Dariusz P. Kała,  Klauzula porządku publicznego 

7. Natalia  Karczewska-Kamińska, Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody 

pacjenta 
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8. Damian Krakowiak, Sprawca niepoczytalny w procesie karnym 

9. Agnieszka Laskowska-Hulisz, Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym 

10. Michał  Markiewicz, Zarząd wspólnym prawem autorskim 

11. Karolina Panfil, Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia zobowiązania 

12. Paweł Rawczyński, Zdolność procesowa w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w 

sprawach cywilnych 

13. Małgorzata Serwach, Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów przed negatywnymi skutkami 

leczenia 

14. Agnieszka Skorupka, Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym 

postępowaniu cywilnym 

15. Weronika Szafrańska, Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Studium porównawcze prawa polskiego i niemieckiego 

16. Dariusz  Szostek, Blockchain a prawo 

17. Agnieszka Sztoldman, Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu 

leczniczego 

18. Marta Woźniak, Interes publiczny i interes indywidualny w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 
Na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2020 r. sąd konkursowy w pełnym składzie, po zapoznaniu się 

ze zgłoszonymi pracami oraz po dyskusji, naradzie i głosowaniu przyznał tytuł „Książki prawniczej 

najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2018 roku” książce: Agnieszki 

Skorupki pt. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym.  

Jednocześnie przyznano wyróżnienia książce Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia 

zobowiązania autorstwa Karoliny Panfil oraz książce Małgorzaty Serwach pt. Ochrona 

ubezpieczeniowa pacjentów przed negatywnymi skutkami leczenia.  

 Zgodnie z regulaminem konkursu Autor „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w 

praktyce postępowań sądowych w 2018 roku” otrzymuje nagrodę w wysokości 10 000 złotych, a 

Autorzy książek wyróżnionych – roczny bezpłatny dostęp do elektronicznego serwisu prawniczego Lex 

Sigma oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Sądowego”.  

 


