
HARMONOGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ KOŁA NAUKOWEGO KPK 

TBSP UJ „OCHRONA PRAW I WOLNOSCI CZYNNYCH STRON 

POSTĘPOWANIA KARNEGO” 19.12.2021 R. 

 

 

❖ 900  Rozpoczęcie, powitanie uczestników 

 

 

❖ 915 dr Paweł Czarnecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Prawo dostępu czynnych 

uczestników procesu karnego do niezależnego sądu” 

 

 

❖ 930 Sebastian Traczyk (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w 

Krakowie)  „Jednorazowe przesłuchanie pokrzywdzonego jako gwarancja jego ochrony 

w polskim procesie karnym - analiza zjawiska.” 

 

 

❖ 945  Wiktoria Łabuz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Granice ingerencji w prawa 

i wolności uczestników procesu” 

 

❖ 1000 dr Aleksandra Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Nowe regulacje 

w zakresie ochrony ofiar przemocy domowej” Efektywna pomoc dla pokrzywdzonych czy 

kolejny bubel prawny” 

 

 

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

 

 

❖ 1035 Dominik Popielarczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 

„Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego na kanwie polskiego procesu karnego” 

 

 

❖ 1050 Aleksandra Masiarek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Ochrona swobody 

wypowiedzi czynnych stron procesu realizowana przez ograniczenie obecności 

oskarżonego podczas przesłuchania” 

 

 

❖ 1100 Katarzyna Chrzanowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Ochrona 

małoletniego pokrzywdzonego przed wielokrotnym przesłuchaniem” 

 

 

❖ 1120 dr Patrycja Balcer (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Wpływ braku 

uzasadnienia decyzji procesowej o umorzeniu postępowania na treść zażalenia” 

 

 



❖ 1135 Konrad Kwiecień (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Wpływ instytucji świadka 

anonimowego na kształt prawa do obrony w kontekście europejskich standardów ochrony 

praw człowieka” 

 

❖ 1150- 1010 Przerwa kawowa, możliwa dyskusja nad wcześniejszymi wystąpieniami 

 

 

❖ 1210 dr Piotr Misztal (Uniwersytet Łódzki) „Status oskarżyciela subsydiarnego po 

nowelizacji ustawy karnoprocesowej z dnia 19 lipca 2019 r.” 

 

 

❖ 1225 Tomasz Trzcionka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Rola orzecznictwa w 

kształtowaniu instytucji świadka anonimowego” 

 

 

❖ 1240 dr Michał Piech (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)  „Prawo do swobody 

wypowiedzi osoby przesłuchiwanej” 

 

❖ 1255 Julia Bałtenbach (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Prawo do ochrony danych 

osobowych - wzmocnienie pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym” 

 

 

❖ 1310 mgr Filip Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)  „Świadka prawo do obrony” 

 

 

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

 

 

❖ 1345 dr Maciej Andrzejewski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 

„Zasada rzetelnego procesu gwarancją ochrony praw i wolności stron postępowania 

karnego” 

 

❖ 1400 dr Jakub Kosowski (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie) „Ochrona 

praw pokrzywdzonego w świetle regulacji tzw. ustawy antyprzemocowej” 

 

 

❖ 1415 mgr Justyna Omeljaniuk (Uniwersytet w Białymstoku)  „Zamiast sądowej batalii… - 

mediacja w sprawach karnych jako sposób realizacji prawa stron do ugodowego 

zakończenia sporu – wybrane aspekty prawne.” 

 

❖ 1430 Bartosz Czarnocki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Profesjonalny 

pełnomocnik strony, a mylne pouczenie przez organ procesowy? Kilka uwag o prawie do 

ustanowienia pełnomocnika w procesie karnym” 

 

 



❖ 1445 Małgorzata Wilk (Uniwersytet Jagielloński) "Przesłuchanie pokrzywdzonego - 

zbędne przedłużenie procesu czy istotny element w dochodzeniu do prawdy. Analiza 

przepisu art. 315a k.p.k." 

 

❖ 1500   Zakończenie konferencji  
  


