
czwartek, 9 marca

15.00 Rozpoczęcie konferencji,
krupnicza 33a, sala Niebieska

15.15 Sesja 1, sala Niebieska
Paulina Ogorzałek, Michał Basa (Wrocław) O powrocie do nieważności
Agnieszka Czyżewska-Skalska (Gdańsk) A może powrót do ławy przysięgłych?
Jan Kluza (Kraków) Równość broni jako element warunkujący proces w państwie prawnym

16.15 dyskusja

16.45 przerwa

17.15 Sesja 2, sala Niebieska
Dorota Czerwińska (Wrocław) Sprawny proces karny. Możliwości i granice rozwoju konsensualizmu
Mariusz Ratajczak (Kraków) Pożądany kształt konsensualnych trybów zakończenia 
postępowania w przyszłym procesie karnym
Tomasz Pluta (Katowice) Prokurator - dominus litis postępowania jurysdykcyjnego?

18.15 dyskusja

20.30 kolacja w restauracji „Dom Gościnny”, ul. Jodłowa 13

piątek, 10 marca

09.00 sesja 3, sala H, Dom Gościnny przegorzały, ul. Jodłowa 13
Maciej Jurczyk (Katowice) Umorzenie restytucyjne a cele procesu karnego
Agnieszka Gurbiel (Kraków) O pożądanym kształcie reguł dostępu do akt aresztowych 
afirmujących koncepcję fair trial na etapie postępowania przygotowawczego
Michał Prusek (Katowice/Jaworzno) Realizacja konstytucyjnej zasady proporcjonalności 
w świetle regulacji art. 249a § 1 pkt 2 i 250 § 2b w zw. z art. 156 § 5a k.p.k.

10.00 dyskusja

10.30 przerwa na kawę „Dom Gościnny”, ul. Jodłowa 13

11.00 sesja 4, sala H
Monika Abramek (Wrocław) Jednolita forma postępowania przygotowawczego - realny postulat, 
czy utopijna wizja procesu karnego 2020?
Maciej Kurczyński (Łódź) Koncepcja nowego modelu postępowania przygotowawczego w świetle 
praworządności regulacji historycznych i obowiązującej
Błażej Boch (Wrocław) Udział sądu w postępowaniu przygotowawczym w perspektywie 
optymalnego modelu postępowania karnego w demokratycznym państwie prawnym.

12.00 dyskusja

12.30 obiad w restauracji „Dom Gościnny”, ul. Jodłowa 13
13.15 czas wolny

17.00 wydarzenie towarzyszące - Seminarium Otwarte Katedry Postępowania Karnego UJ – Radca 
prawny w procesie karnym

20.00 Posiedzenie Komitetu Naukowego konferencji, 
ustalenie miejsca, przybliżonego terminu i tematu kolejnej konferencji

sobota, 11 marca

09.00 sesja 5, sala H
Łukasz Buczek (Szczecin/Stargard) O konieczności trójpostaciowej dyferencjacji procesowego 
trybu orzekania kary łącznej jako konsekwencji postulowanego wyrugowania teorii jedności 
przestępstwa
Aleksandra Andrzejczak (Poznań) Ku nowym technologiom – nadzieje i zagrożenia związane 
z elektroniczną dokumentacją rozprawy karnej (rozważania na tle art. 147 k.p.k. i postulaty  
de lege ferenda)

09.45 dyskusja

10.15 sesja 6, sala H
Adrianna Niegierewicz (Białystok) Inicjatywa dowodowa sądu w świetle zasady rzetelnego 
procesu - pożądany model procesu
Joanna Kurzynoga (Łódź) W poszukiwaniu optymalnego modelu postępowania dowodowego 
przed sądem drugiej instancji
Klaudia Grum (Wrocław) Pozycja pokrzywdzonego w ramach porozumień konsensualnych - 
wnioski de lega lata i de lege ferenda

11.15 dyskusja

11.45 przerwa, serwis kawowy „Dom Gościnny”, ul. Jodłowa 13

12.15 wypowiedzi opiekunów naukowych  i dyskusja 

14.00 podsumowanie i zamknięcie konferencji ogłoszenie tematu i terminu VII Studenckiej Konferencji 
Karnoprocesowej w roku 2018, rozdanie certyfikatów
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