
 

     SYSTEM KONTROLI PROCESU KARNEGO A TRAFNA REAKCJA KARNA  

      Kraków, 9-10 marca 2019 r. Wydział Prawa i Administracji UJ, Kraków, ul. Olszewskiego 2, sala „Refektarz” 

      Program konferencji  

 
 

Sobota, 9 marca 2019  
 

9.30 - Otwarcie konferencji  
 

9.45-11.15 pierwszy panel dyskusyjny – Europejski, konstytucyjny i społeczny wymiar kontroli procesu karnego  
zaproszenie przyjęli dotychczas (w kolejności alfabetycznej): dr Grażyna Artymiak (Sąd Okręgowy w Rzeszowie), STK Wojciech 
Hermeliński (sędzia TK w stanie spoczynku, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej); dr Michał Hudzik (Akademia Leona 
Koźmińskiego, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego); SSA dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, Sąd Apelacyjny w Krakowie)  
 

11.15 - przerwa, serwis kawowy  
 

11.45-13.45 drugi panel dyskusyjny - Hipertrofia systemu kontroli procesu – co z tym zrobić?  
zaproszenie przyjęli dotychczas (w kolejności alfabetycznej): dr Paweł Czarnecki (Uniwersytet Jagielloński); SSA prof. dr hab. Jerzy 
Skorupka (Uniwersytet Wrocławski, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu); dr hab. Piotr Sowiński, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski); 
dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański); dr Zbigniew Wrona, (Dyrektor Departamentu w Najwyższej Izbie 
Kontroli), SSN Stanisław Zabłocki (Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną).   
 
przerwa obiadowa  
 
16.00 - Otwarcie części studencko-doktoranckiej   
 
16.15-18.00 sesja pierwsza  
Artur Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski) W stronę racjonalnej i rzetelnej kontroli zaniechania ścigania; 
Amadeusz Małolepszy (Uniwersytet Łódzki) Zażalenie na postanowienia i zarządzenia oraz na inne czynności w postępowaniu 
przygotowawczym – uwagi de lege ferenda;  
Karol Jarząbek (Uniwersytet Wrocławski) Uprawnienie osób, których prawa zostały naruszone do zainicjowania kontroli postępowania 
przygotowawczego; 
Małgorzata Karasińska (Akademia Leona Koźmińskiego) Umorzenie postępowania odwoławczego w polskim procesie karnym. 
dyskusja;  
Joanna Zielińska (Uniwersytet Łódzki) Związane ręce sprawiedliwości? Ograniczenia sądu odwoławczego wynikające z zakazu 
reformationis in peius w kontekście trafnej reakcji karnej; 
 
 
 

Niedziela, 10 marca 2019 
 

9.30-10.30 sesja druga 
Agnieszka Czyżewska-Skalska (Uniwersytet Gdański) Względna przyczyna odwoławcza z art. 438 pkt 4 k.p.k. w świetle zasady trafnej 
reakcji karnej; 
Marcin Broda i Igor Zielony (Akademia Leona Koźmińskiego) Błąd w ustaleniach faktycznych a obraza artykułu 7 Kodeksu 
postępowania karnego jako zarzuty apelacyjne – wzajemne relacje; 
Błażej Boch (Uniwersytet Wrocławski) Charakter prawny stanu rażącej niesprawiedliwości w rozumieniu art. 440 k.p.k. 
dyskusja;  
 

przerwa  
 

11.00-12.00  sesja trzecia 
Aleksandra Wilczek-Granek (Uniwersytet Śląski) Skarga na wyrok sądu odwoławczego w świetle dyrektywy trafnej reakcji karnej; 
Michał Basa (Uniwersytet Wrocławski) O zaskarżalności wyroków zapadłych wskutek zawarcia porozumienia w świetle wad oświadczeń 
woli leżących u podstawy porozumienia; 
Dorota Czerwińska (Uniwersytet Wrocławski) Kontrola przesłanek porozumienia procesowego a trafna reakcja karna. 
dyskusja; 
 

12.00 - wystąpienia członków Komitetu Naukowego podsumowujące konferencję i ok. 12.45 zakończenie konferencji  
 
 

 


