
 

 DZIENNY PROGRAM PENELU DYSKUSYJNEGO 

25 września 2019r. 

moderatorzy: 
SSR Maciej Hoppe 

Adwokat dr Piotr Karlik 

I BLOK  
Poufność mediacji, tajemnica mediacji, zakazy dowodowe postępowania sądo-
wego po przeprowadzonym postępowaniu mediacyjnym między przedsiębior-
cami, w tym przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne w mediowaniu. 

1. Zasada poufności mediacji w sprawach gospodarczych. 
2. Tajemnica przebiegu postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych  

i problematyka łamania tej zasady przez strony postępowania sądowego, 
ewentualne sankcje procesowe 

3. Zakazy dowodowe postępowania sądowego między przedsiębiorcami prowa-
dzonego po postępowaniu mediacyjnym 

4. Przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne w prowadzeniu mediacji 
• Moderator SSR Maciej Hoppe 

II BLOK 
Mediacja w postępowaniu karnym 

1. Podstawowe założenia i dotychczasowe doświadczenia z tą instytucją; 
2. Czym jest mediacja i skąd się wywodzi? Czy koncepcja sprawiedliwości na-

prawczej jest możliwa do zastosowania w obecnym modelu odpowiedzialno-
ści karnej w Polsce? 

3. Próba zdefiniowania największych praktycznych problemów dotyczących 
mediacji 

• Moderator adwokat dr Piotr Karlik 

III BLOK 
Mediacja w sprawach o przestępstwa gospodarcze 

1. Kto może reprezentować strony - problem wytypowania podmiotów upraw-
nionych do wzięcia udziału w mediacji;  

2. Mediacja między podmiotami prawa handlowego w toku postępowania kar-
nego – czy to ma sens? 

3. Czego może dotyczyć mediacja w sprawach gospodarczych; 
4. Co może być przedmiotem ugody mediacyjnej?  
5. Korzyści wynikające z mediacji dla stron oraz niebezpieczeństwa mediacji w 

sprawach o przestępstwa gospodarcze. 
• Moderator adwokat dr Piotr Karlik 
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IV BLOK 
Mediacja w sprawach karno-skarbowych 

1. Wyłączenie mediacji w kks – czy to prawidłowe rozwiązanie?  
2. Problem braku drugiej strony w ramach mediacji?  
3. Przedmiot ewentualnej mediacji w sprawach karno-skarbowych?  
4. Kto powinien reprezentować Skarb Państwa w postępowaniu mediacyjnym?  
5. Wpływ ewentualnej mediacji na DPO i inne konsensualne formy zakończenia 

postępowania; 
6. Podmiot odpowiedzialny posiłkowo a udział w mediacji?  

• Moderator adwokat dr Piotr Karlik 

V BLOK  
Mediacja w sprawach upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych 

1. Miejsce i rola mediacji w postępowaniu upadłościowym, naprawczym i likwi-
dacyjnym 

2. Krąg podmiotów uprawnionych do udziału w mediacji w sprawach upadło-
ściowych, naprawczych i likwidacyjnych,  

3. Współpraca sądu, syndyka i likwidatora z mediatorem 

• Moderator SSR Maciej Hoppe 

VI BLOK 
Mediacja pomiędzy organami podmiotów prawa handlowego  

1. Czy mediacja w tym obszarze jest w ogóle możliwa 
2. Konstrukcja ugody zawartej pomiędzy organami podmiotów prawa handlo-

wego 
3. Zatwierdzanie ugód zawartych pomiędzy organami podmiotów prawa han-

dlowego  

• Moderator SSR Maciej Hoppe 
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Moderatorzy:  

SSR Maciej Hoppe  

Sędzia Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu. Absolwent Uniwersyte-
tu Adama Mickiewicz w Poznaniu. Egzamin sędziowski zdał w 1994r. W tym samym 
roku zdał również egzamin radcowski. Od 1994 r. orzeka w sądzie gospodarczym. 
Od 1999 r. prowadzi wykłady na aplikacji radcowskiej. W roku 2009 ukończył studia 
podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego w Polskiej Akademii Nauk w Warsza-

wie. W roku 2010 ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego. Prowadzi wykłady dla rad-

ców prawnych zarówno Izby poznańskiej jak i zielonogórskiej, dla rzeczników pa-
tentowych, nauczycieli oraz aplikantów adwokackich.  

dr Piotr Karlik  

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z szeroko rozumianego 

prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykro-
czeniowego. W obrębie jego zainteresowań znajdują się zagadnienia dotyczące 
stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępo-
wań konsensualnych oraz wpływu konstytucji na proces karny. Autor ponad kilku-
dziesięciu opracowań naukowych zprawa karnego i konstytucyjnego. Uczestnik i 
koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. 
Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z 
zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego 

Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum). Stypendysta Fundacji 
UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersyte-
cie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Crimi-
nal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.); Institute of Advanced Legal Studies w Londynie 
oraz London School of Economics (2016 r.).  
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