
HARMONOGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ KOŁA NAUKOWEGO  

KPK TBSP UJ „OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI OSKARŻONEGO, WPŁYW 

ORZECZNICTWA NA OCHRONĘ PRAW IW OLNOŚCI ORAZ POSTULOWANE 

ZMIANY W ORZECZNICTWIE” 18.12.2021 R. 

 

 

❖ 900  Rozpoczęcie, powitanie uczestników 

 

 

❖ 915 dr Paweł Czarnecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „(Nie)dopuszczalność 

zmuszania oskarżonego do korzystania z prawa   do obrony.” 

 

 

❖ 930 mgr Nadia Majda (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Zakaz reformationis in peius 

jako gwarancja prawa do obrony oskarżonego” 

 

 

❖ 945 mgr Maciej Babula (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)  „Prawo do odmowy 

składania wyjaśnień, jako przejaw zasady nemo se ipsur accusare tenetur” 

 

 

❖ 1000 dr Patrycja Balcer (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Prawo do obrony w 

kontekście prawa oskarżonego do korzystania z pomocy tłumacza” 

 

 

❖ 1015- 1035 Przerwa kawowa, możliwa dyskusja nad wcześniejszymi wystąpieniami   

 

 

❖ 1035 mgr Szymon Janota (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Rola rzecznika 

dyscyplinarnego w postępowaniach przeciwko studentom” 

 

 

❖ 1050 mgr Justyna Omeljaniuk (Uniwersytet w Białymstoku) „Jak KPK reguluje instytucję 

zatrzymania przez Policję – wybrane aspekty prawne oraz case study z orzecznictwa” 

 

 

❖ 1105 Julia Bałtenbach (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Rehabilitacja niesłusznie 

skazanych. Czy odszkodowanie stanowi wystarczającą rekompensatę za poniesione 

krzywdy i szkody” 

 

 

❖ 1120 dr Piotr Misztal (Uniwersytet Łódzki) „Prawo do swobodnego kontaktu oskarżonego 

pozbawionego wolności z obrońcą na gruncie orzecznictwa ETPCZ oraz dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r.” 

 

 



❖ 1135 Grzegorz Adamski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie „Zasada nemo tenetur i jej 

ograniczenia w świetle orzecznictwa ETPCz” 

 

❖ 1150- 1210 Przerwa kawowa, możliwa dyskusja nad wcześniejszymi wystąpieniami 

 

 

❖ 1210 Wiktoria Łabuz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Oskarżony i prawo do 

uczestnictwa w czynnościach procesowych” 

 

 

❖ 1225 mgr Łukasz Brzezowski (Uniwersytet Łódzki) „Wpływ czynnika sądowego na 

postępowanie przygotowawcze jako wyraz gwarancyjności dla oskarżonego” 

 

 

❖ 1240 dr Maciej Andrzejewski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 

„Pozycja prawna skazanego w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego w 

świetle wybranych zasad procesu karnego” 

 

 

❖ 1255 Tomasz Trzcionka  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Prawa oskarżonego a 

świadek anonimowy.” 

 

 

❖ 1310 Łukasz Korzeniowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) "Prawo do kłamstwa? 

Kilka uwag na temat granic prawa oskarżonego do obrony" 

 

 

❖ 1325- 1345 Przerwa kawowa, możliwa dyskusja nad wcześniejszymi wystąpieniami 

 

 

❖ 1345 dr Jakub Kosowski (Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie) „Zdalne 

posiedzenie aresztowe z perspektywy praw oskarżonego.” 

 

 

❖ 1400 dr Robert Rynkun-Werner (Izba Adwokacka w Warszawie) „Aktywizm sędziowski 

gwarancją ochrony prawa oskarżonego do rzetelnego procesu karnego” 

 

 

❖ 1415 Dominik Popielarczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)  

„Prowadzenie postępowania dowodowego podczas nieobecności oskarżonego lub 

obrońcy w świetle prawa do obrony oraz orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka” 

 

 



❖ 1430 dr Aleksandra Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)  „Zakaz ingerencji 

w prawomocny wyrok wydany przez sąd unijny jako naruszenie konstytucyjnych praw i 

wolności oskarżonego” – ujęcie praktyczne" 

 

 

❖ 1445 Zakończenie konferencji 

 


