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Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studencko – Doktorancka 

Zasady Procesu Karnego w świetle ostatnich nowelizacji KPK  

Kraków, 15 grudnia 2016 roku, sala Bobrzyńskiego, Collegium Maius, ulica 

Jagiellońska 15 

 

9:00 – 9:30 – Rejestracja uczestników 

9:30-10:00 – Wykład wstępny

 

I Panel  

Moderator: mgr Marcin 

Klonowski 

10:00- 10:15 - mgr Mariusz Ratajczak i 

mgr Patrycja Lipińska-Sołtysiak 

Uniwersytet Jagielloński  

„Zasada obiektywizmu i bezstronności sądu 

w pracy adwokata - przyczynek do 

rozważań na podstawie jednej sprawy 

karnej.” 

 

10:15- 10:30 - mgr Piotr Misztal 

Uniwersytet Łódzki 

„Instytucja przymusu adwokacko- 

radcowskiego a zasada prawa do obrony w 

świetle ostatnich nowelizacji.” 

 

10:30- 10:45  -Julia Jaszczewska i 

Aleksandra Włodarz  

Uniwersytet Jagielloński  

„Prawo do obrony a stosowanie środków 

zapobiegawczych w świetle ostatnich 

nowelizacji kodeksu postępowania 

karnego.” 

 

10:45- 11:00 - mgr Monika Abramek 

Uniwersytet Wrocławski  

„Wielkie” nowelizacje procesu karnego, a 

brak implementacji dyrektywy w sprawie 

prawa dostępu do adwokata z perspektywy 

realizacji zasady prawa do obrony. 

 

11:00-11:20- Dyskusja 

11:20-11:35- Przerwa kawowa 

 

II Panel   

Moderator: mgr Anna Sikora 

11:35-11:50 - Jan Kluza  

Uniwersytet Jagielloński 

„Zasada szybkiego i rzetelnego procesu w 

świetle ostatnich zmian procedury karnej – 

wybrane zagadnienia.” 

 

11:50-12:05 -  Tomasz Pilikowski 

Uniwersytet Jagielloński 

„Zasada rzetelnego procesu a możliwość 

wykorzystania dowodów nielegalnych - 

analiza w perspektywie ostatnich 

nowelizacji Kodeksu postępowania 

karnego.” 

 

12:05-12:20 - Agata Bidas  

Uniwersytet Warszawski  

„Dostęp do akt postępowania jako element 

zasady jawności wewnętrznej postępowania 

przygotowawczego w świetle ostatnich 

nowelizacji kodeksu postępowania 

karnego.” 

 

12:20-12:35 - Aleksandra Łukaszyk i 

Agnieszka Świergała  

Uniwersytet Jagielloński 

„Wpływ normatywnych zmian w rozdziale 

42 k.p.k na zasadę jawności zewnętrznej, 

będącą determinantą ingerencji w prawo do 

prywatności.” 

 

12:35- 12:55 – Dyskusja 

12:55-13:10- Przerwa 
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III Panel  

Moderator: mgr Mateusz Nowak 

 

13:10-13:25 – mgr Mateusz Wiśniewski  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu 

"Ograniczenie możliwości uchylenia przez 

sąd odwoławczy wyroku sądu I instancji a 

zasada dwuinstancyjności postępowania.” 

 

13:25-13:40 - Anna Ples  

Uniwersytet Jagielloński 

„Skarga na wyrok sądu odwoławczego ( 

Rozdział 55a k.p.k) – zagadnienia ogólne w 

świetle zasady szybkości(sprawności) 

procesu.” 

 

13:40-13:55 - mgr Artur Kowalczyk 

Uniwersytet Wrocławski 

"Nadwątlona zasada skargowości w 

znowelizowanym kodeksie postępowania 

karnego." 

 

13:55-14:10 – dr  Michał Błoński 

Uniwersytet Łódzki 

„Wzmocnienie pozycji oskarżyciela 

publicznego w postępowaniu przed sądem 

zagrożeniem dla naczelnych zasad procesu 

karnego?” 

 

 

14:10- 14:30 – dyskusja 

 

14:30- 15:30 – Przerwa Obiadowa 

 

 

 

 

IV Panel  

Moderator: mgr Magdalena 

Tokarska 

 

15:30-15:45 - Justyna Durazińska 

Uniwersytet Jagielloński 
„Zasada współdziałania ze społeczeństwem 

i instytucjami w ściganiu przestępstw w 

świetle ostatnich nowelizacji.” 

 

15:45- 16:00 – mgr Dominika Czerniak  

Uniwersytet Wrocławski  

"Prawo oskarżonego do informacji w 

postępowaniu przed sądem I instancji – 

lojalność czy formalizm czynności 

procesowych?" 

 

16:00-16:15 - Mateusz Korzeniak 

Uniwersytet Jagielloński 

„Przekazanie sprawy prokuratorowi na 

mocy art. 10 ustawy z dnia 30 listopada 

2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju 

sądów powszechnych oraz innych 

niektórych ustaw w perspektywie zasad 

procesu karnego.” 

 

16:15-16:30 - mgr Błażej Boch 

Uniwersytet Wrocławski 
"Wpływ ostatnich nowelizacji k.p.k. na 

postrzeganie roli zasady bezpośredniości w 

polskim procesie karnym." 

 

16:30- 16:50 – Dyskusja 

 

16:50 – 17:00 - Zakończenie Konferencji 


