
Sobota, 14 marca 2015 r.
09:00-09:15 SALA H  OTWARCIE KONFERENCJI

09:15-10:15 SALA H  PYTANIA O MODEL
• Magdalena Tokarska, Paweł Dębowski (Kraków) - Dyspozycyjność stron jako warunek konieczny kontradyktoryjnego procesu karnego.
• Natalia Szumińska (Katowice) - Kontradyktoryjność i konsensualizm - dwa modele procesu karnego.
• Agnieszka Orfin (Poznań) - Spór czy układ? Kilka uwag na temat dwoistości polskiej procedury karnej.

10:15-11:45 PRZERWA NA KAWĘ

10:45-12:00 SALA H  KONTRADYKTORYJNOŚĆ A KONSENSUALIZM
• Michał Prusek (Katowice) - Konsensualne sposoby zakończenia postępowania a kontradyktoryjność.
• Monika Abramek (Wrocław) - Kontradyktoryjność w konsensualnym trybie rozstrzygania spraw karnych z art. 335 w zw. z art. 343 k.p.k
• Amadeusz Małolepszy (Łódź) - Konsensualzim procesowy - wzmocnienie, czy osłabienie kontradyktoryjności?
• Anna Tuszyńska (Kraków) - Cele i efekty niezamierzone rozszerzenia konsensualizmu i wzmocnienia kontradyktoryjności jako wyznacznik mo-

delu procesu karnego.
12:00-13:00 DYSKUSJA

13:00-13:30 KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE I WSPÓLNE ZDJĘCIE

13:30-14:00 OBIAD

14:00-16:00 CZAS WOLNY

16:00-17:30 SALA H  OSKARŻONY I JEGO OBROŃCA
• Mariusz Ratajczak (Kraków) - Zadania obrońcy w nowym modelu procesu karnego.
• Aleksandra Andrzejczak (Poznań) - Dylematy obrony - obrona konsensualna czy kontradyktoryjna (konfrontacyjna)? Uwagi de lege ferenda.
• Artur Kowalczyk (Wrocław) - O potrzebie wzmocnienia pozycji oskarżonego, wobec którego złożono wniosek o skazanie w tryb art. 335 k.p.k.
• DYSKUSJA

16:00-17:30 SALA C  POKRZYWDZONY
• Błażej Boch (Wrocław) - Wpływ porzkywdzonego na zakończenie postępowania w świetle nowelizacji k.p.k.
• Renata Wierzbicka (Kraków) - Konsensualne tryby zakończenia postępowania oczami pokrzywdzonego.
• Marta Pratkowiecka (Wrocław) - Prawo pokrzywdzonego do złożenia sprzeciwu wobec trybów konsensualnych w znowelizowanym kodeksie 

postępowania karnego.
• DYSKUSJA

17:45-19:15 SALA H  KONTRADYKTORYJNOŚĆ A KONSENSUALIZM 2
• Paulina Robaszkiewicz (Poznań) - Czy rozwój kontradyktoryjności w procesie karnym wpłynie na zawieranie porozumień konsensualnych? – 

rozważania na gruncie art. 335 kodeksu postępowania karnego.
• Aneta Truszkowska (Wrocław) - Realizacja zasady prawdy materialnej jako kryterium oceny charakteru modelu procesu karnego.
• Maciej Korytek (Poznań) - Niebezpieczeństwa i pułapki znowelizowanego trybu konsensualnego w kontekście doświadczeń amerykańskiej insty-

tucji plea bargaining.
• DYSKUSJA

17:45-19:15 SALA C  CENTRUM I PERYFERIA
• Rafał Kowalczyk (Poznań) - W opozycji wobec kontradyktoryjności? - mediacja jako przejaw konsensualizmu w polskim procesie karnym.
• Jakub Znamierowski (Warszawa) - Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jako forma realizacji zasady konsensualizmu procesowego w po-

stępowaniu karnym skarbowym.
• Adam Koziara (Kraków) - Ograniczenia procesu kontradyktoryjnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
• DYSKUSJA

19:30-20:30 KOLACJA

Niedziela, 15 marca 2015 r. 
09:00-09:45 SALA H  OMÓWIENIE OBRAD W ZESPOŁACH

09:45-11:30 SALA H  KONTRADYKTORYJNOŚĆ A KONSENSUALIZM 3
• Aneta Leszczyńska (Kraków) - Model kontradyktoryjny a konsensualny – krótko o istocie ich konstrukcji.
• Dorota Czerwińska (Wrocław) - Model dualistyczny czy dwa modele apelacji w znowelizowanej procedurze karnej – zagadnienie ograniczenia 

podstaw odwoławczych od wyroku uzgodnionego w ramach porozumienia procesowego.
• Anna Lewandowska (Poznań) - Konsensualizm i kontradyktoryjność - dualizm jednego modelu czy dwa odrębne modele postępowania.
• Agnieszka Cebulska (Wrocław) - Realizacja założeń noweli k.p.k. w zakresie zmian postępowania przygotowawczego. 
• DYSKUSJA

11:30-12:00 DRUGIE ŚNIADANIE

12:00-13:45 SALA H  DOWODY - MIĘDZY KONTRADYKTORYJNOŚCIĄ A URZĘDOWOŚCIĄ
• Dominika Czerniak (Wrocław) - Wpływ dowodów przeprowadzonych w postępowaniu przygotowawczym na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd 

w trybach konsensualnych oraz kontradyktoryjnej rozprawie głównej.
• Damian Zbrojewski, Joanna Kurzynoga (Łódź) - Przeprowadzanie dowodów z urzędu w świetle nowelizacji z 2013 roku i planowanych dalszych 

rozwiązań w tym zakresie.
• Joanna Krawczykowska (Uniwersytet Viadrina oraz UAM) - Opinia biegłego w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego. Przykład ku-

lejącej zasady kontradyktoryjności czy realne wyrównanie szans procesowych stron?
• Jędrzej Kupczyński (Warszawa) - Dowód z prywatnej opinii biegłego w nowym, kontradyktoryjnym modelu procesu karnego.
• DYSKUSJA

13:45-14:45 PODSUMOWANIA

        14:45 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
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