
 

Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ 
Katedra Postępowania Karnego UJ 
Wydział Prawa i Administracji UJ 

 
zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt. 

KONTROWERSYJNE ASPEKTY NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA 
KARNEGO Z 2019 ROKU 
Poronin 16-17 listopada 2019 r. 

 
Program konferencji 
 

Sobota (16.11) 
Początek obrad: 16:30 
 
Dr Paweł Czarnecki (Uniwersytet Jagielloński) 
„Najnowsza nowelizacja Kodeksu postępowania karnego pod mikroskopem – cudowne antidotum czy może 
niebezpieczny wirus dla bolączek procedury karnej?” 
 
Dr Damian Gil & Mateusz Kozub (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) 
„Uwagi dotyczące przepisów nowelizujących postępowania szczególne w k.p.k.” 
 
Dr Maciej Andrzejewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) 
„W kierunku kanonicznego modelu procesu karnego? Rozważania o zakresie obowiązywania zasady 
kontradyktoryjności” 
 
Mgr Marzena Andrzejewska (Uniwersytet Jagielloński) 
„Kontrowersje wokół uzasadnienia wyroku karnego w świetle zasady kontroli procesu” 
 
Wiktoria Gadziała & Aleksandra Garbacz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) 
„Sytuacja prawna oskarżonego w kontekście prawa do obrony na gruncie nowelizacji k.p.k. z 2019 r.” 
 
Dr Michał Piech (Uniwersytet Jagielloński) 
 „Nowe przepisy o obecności na rozprawie głównej w nowelizacji k.p.k. z 2019 r.” 
 
Agnieszka Bednarska (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie) 
„Być… albo nie być”, czyli postępowanie dowodowe bez udziału oskarżonego lub obrońcy”  
 
Karolina Witek (Uniwersytet Jagielloński) 
„Uwagi dotyczące nowych przepisów k.p.k. o pełnomocnictwie pocztowym” 
 
Urszula Kasprzak & Kinga Chrobak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) 
„Zmiany w zakresie skargi subsydiarnej po noweli k.p.k. z lipca 2019 r.” 
 
Kuba Mikołajec (Uniwersytet Jagielloński) 
„Pokrzywdzony i ryby głosu… nie mają?” 
 
Patrycja Sroka (University of Cologne, Niemcy) 
 „Ile może prokurator? Refleksja nad kierunkiem zmian w świetle art. 257 §3 k.p.k.” 



 
 
Dr Marcin Żak (Uniwersytet Jagielloński) 
„Wybrane aspekty postępowania apelacyjnego w kontekście noweli lipcowej” 
 
Zakończenie obrad: około 19:30 
 

 
 

Niedziela (17.11) 
Początek obrad: 10:00 
 
Milena Katarzyna Borowik (Uniwersytet Jagielloński, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie) 
„Prawo do sądu w krzywym zwierciadle nowelizacji KPK z 2019 r. Zarzuty konstytucyjne” 
 
Wiktor Antolak (Uniwersytet Jagielloński) 
 „Skazanie po warunkowym umorzeniu – czy rzeczywiście narusza konstytucyjny wymóg dwuinstancyjnego 
postępowania?” 
 
Adw. Mariusz Ratajczak (Uniwersytet Jagielloński). 
„Przymus adwokacko – radcowski po nowelizacji KPK z 19 lipca 2019 r.  
 
Dr Piotr Misztal (Uniwersytet Łódzki). 
„Analiza dogmatyczno – prawna art. 378a k.p.k. w świetle prawa oskarżonego do rzetelnego procesu” 
 
Wioleta Beczek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). 
„Ochrona danych osobowych uczestników postępowania po nowelizacji KPK” 
 
Justyna Jarocka (Uniwersytet w Białymstoku). 
„Prekluzja dowodowa – mankament postępowania karnego czy realizacja postulatu jego szybkości?” 
 

Zakończenie obrad: około 12:00 
 
 

Organizator: 
 

 
 
 
Kontakt do organizatora: Paweł Czarnecki, pawellas@op.pl, tel. 576 766 578 
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