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25 września, czwartek  
 
– przyjazd uczestników, zakwaterowanie w hotelach, rejestracja uczestników, Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15,  parter, od. godziny 16.00   
 
18.00  Aula Collegium Maius – Otwarcie Zjazdu Katedr  

Powitanie Gości:  
- przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu – Prof. zw. dr hab. Piotr Hofmański  
 
Wystąpienia okolicznościowe:  
- J.M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prof. zw. dr hab. Karol Musioł  
- Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ - Prof. dr hab. Dorota Malec  
- Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – Prof. zw. dr hab. Lech Gardocki   
 
Wystąpienie inauguracyjne: 
- Prof. zw. dr hab. Stanisław Waltoś: „Kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania”. 
 

  
20.00  Kolacja, restauracja „Kawaleria”, ul. Gołębia 4 
 
po kolacji odjazd autokarów do Ośrodka Konferencyjnego w Przegorzałach  
 
 
 

26 września, piątek   
 
Ośrodek Konferencyjny UJ w Przegorzałach  
 
10.00 -13.00  Sesja plenarna – Aula     

Standardy przygotowania do zawodów prawniczych z uwzględnieniem perspektywy prawnoporównawczej  
Prowadzący: Prof. zw. dr hab. Tomasz Grzegorczyk   

 Wystąpienia przedstawiciela KCSKSPiP   
o Dyrektor Centrum – Prokurator Andrzej Leciak  

 Wystąpienia gości zagranicznych  
o Mme Veronique Malbec (Francja)  
o Prof.dr Anabela Miranda Rodrigues (Portugalia)  
o Dr Ewa Weigend (Niemcy)  

 Dyskusja  
 
ok. 11.30  przerwa na kawę  

 

 Krótka prezentacja poszczególnych katedr – stan osobowy, zainteresowania naukowe  
 
14:00  Obiad, restauracja „U Ziyada” – Przegorzały.   



 
15:30   Obrady w grupach. Kolejność wystąpień w ramach paneli ustala Prowadzący.    

 
15.30 – 17.15 Ochrona wolności a proces karny - sala C  

Prowadzący: Prof. zw. dr hab. Stanisław Stachowiak 
Sekretarz panelu: Paweł Łuczyński 

1. Prof. dr hab. Teresa Gardocka (WSHiP): „Pozbawienie wolności w toku procesu karnego. Kwestia konstytucyjności”  
2. Prof. dr hab. Jerzy Skorupka (UWr): „W kwestii konstytucyjnych uprawnień zatrzymanego”  
3. Dr Arkadiusz Ludwiczek (UŚl.): „Krótkotrwałe pozbawienie wolności w świetle konstytucyjnej zasady ochrony wolności osobistej”  
4. Łukasz Chojniak (UW): „Dochodzenie odszkodowań za niesłuszne skazanie w polskim procesie karnym”  
5. Katarzyna Ścisłowicz (UJ): „Konstytucyjne aspekty odszkodowania za niesłuszne skazanie”  

 
15.30 – 17.15  Prawo do sądu a proces karny - sala H   

Prowadzący:  Prof. zw. dr hab. Zofia Świda  
Sekretarz panelu:  Szymon Majcher  

1. Prof. zw. dr hab. Feliks Prusak (UKSW): „Formuła oczywistej bezzasadności kasacji w orzecznictwie sądowym” 
2. Dr hab. Marianna Korcyl-Wolska (KSW): ”Prawo do sądu nieletniego i pokrzywdzonego w projekcie ustawy - Prawo nieletnich" 
3. Dr hab. Paweł Wiliński (UAM): „Gwarancje konstytucyjne a pozycja uczestników postępowania karnego”  
4. Dr Grażyna Artymiak (URz): „Konstytucyjne gwarancje prawa do sądu w kontekście mechanizmów powoływania osób sprawujących 

władzę sądowniczą (ze szczególnym uwzględnieniem niezależności sędziego)”  
5. Agnieszka Bielecka (UJ): „Prawo do informacji o procesie karnym”  
6. Anna Błachnio-Parzych (INP PAN), Dr Jacek Kosonoga (INP PAN): „Rzetelny proces karny w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów 

apelacyjnych” 
7. Maciej Kuśmierczyk (UW): „O roli sądu w postępowaniu przygotowawczym”.   

 
15.30 – 17.15  Zagadnienia dowodów – 1 – sala „Zamkowa”  

Prowadzący:  Prof. zw. dr hab. Romuald Kmiecik   
Sekretarz panelu: Ewelina Klimowicz-Górowska  

1. Sędzia TK w stanie spoczynku Stefan Jaworski: „Prawna ocena nadużywania czynności operacyjnych w procesie karnym”   
2. Dr Justyna Karaźniewicz (UWM): „Przeszukanie i czynności podobne do przeszukania w teorii i praktyce organów ścigania”  
3. Dr Monika Klejnowska (URz): „Dowód, ślad, informacja – wyjaśnienie znaczenia pojęć w procesie dowodzenia w sprawie karnej”  
4. Dr Mirosław Lisiecki (UWM): „Okazanie cech i właściwości – problem wykładni obowiązującego stanu prawnego” 
5. Dr Krzysztof Nowicki (UWr) „Zagadnienia wykorzystania dowodów prywatnych w procesie karnym”  
6. Dr Marcin Wielec (UKSW): „Procedura dyskwalifikacji dowodów w postępowaniu karnym – braki ustawowe i tolerancja orzecznicza.” 

 
 
15.30 – 17.15  Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego w innych postępowaniach - sala „Kominkowa”  

Prowadzący:  Prof. zw. dr hab. Jan Skupiński  
Sekretarz panelu: Aleksandra Matukin  

1. SSN Wiesław Kozielewicz (SN): „Stosowanie przepisów k.p.k. w postępowaniu lustracyjnym”  
2. Dr hab. Katarzyna Dudka (UMCS): „Stosowanie przepisów k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym w stosunku do nauczycieli 

akademickich”   
3. Dr Dorota Kaczorkiewicz (USz): „Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniach 

dyscyplinarnych”  
4. Dr Andrzej Światłowski (UJ): „Metody kształtowania postępowań odmiennych od modelowego”  
5. Paweł Czarnecki (UJ): „Koncepcja kodeksu postępowań dyscyplinarnych”  
6. Andrzej Osiński (SP Słupsk): „Stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego wobec świadka w procesowym prawie wykroczeń” 
 

 
po zakończeniu obrad - czas wolny   
 
 
 

27 września, sobota  
 
Ośrodek Konferencyjny UJ w Przegorzałach  
 
10.00-12.30 Sesja plenarna - Aula  

Sędzia śledczy, model postępowania przygotowawczego   
Prowadzący: Prof. zw. dr hab. Kazimierz Marszał  

1. Prof. zw. dr hab. Tomasz Grzegorczyk (UŁ): „Garść refleksji o sędzim śledczym”  
2. Prof. zw. dr hab. Piotr Kruszyński (UW): „Sędzia śledczy”  
3. Prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza (UwB): „Sędzia śledczy na tle zmian europejskich modeli postępowania przygotowawczego”   
4. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (WSHiP): „Krytycznie o obecnym modelu postępowania przygotowawczego”  
5. Miłosz Kościelniak-Marszał (UO): „Instytucja sędziego śledczego w ujęciu historycznoprawnym”  

 
w trakcie – przerwa na kawę  
dyskusja  
 
 
13:00  Obiad, restauracja „U Ziyada” – Przegorzały.    



 
14:30   Obrady w grupach. Kolejność wystąpień w ramach paneli ustala Prowadzący.      
 

 
14.30 – 15.15 Związki procesu karnego z prawem cywilnym - 

sala C 
 Prowadzący: Prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza  
 Sekretarz panelu: Katarzyna Ścisłowicz 

1. Dr Katarzyna Boratyńska (UwB), Dr Piotr Starzyński 
(Prok.Rej. w Szczytnie): „Współzależność procesu 
karnego i cywilnego” 

2. Dr Katarzyna Sychta (UŚl): „Jurysdykcja w przedmiocie 
zmiany wysokości lub czasu trwania renty zasądzonej 
w postępowaniu karnym” 

3. Ewa Piróg (UJ): „Konsekwencje uruchomienia 
poszczególnych trybów dochodzenia roszczeń 
cywilnych w procesie karnym:”  

 
 
14.30 - 15.15 Problematyka tożsamości czynu  

i zasady ne bis in idem - sala H 
Prowadzący:  Prof. dr hab. Jerzy Skorupka    
Sekretarz panelu: Agnieszka Bielecka 

1. SSN Stanisław Zabłocki (SN): „Granice skargi 
oskarżycielskiej przy przestępstwach zbiorowych”  

2. Dr Michał Rusinek (UJ): „Kilka uwag o tożsamości 
czynu”  

3. Ewelina Klimowicz-Górowska (UJ): „Tożsamość czynu 
jako warunek zmiany kwalifikacji prawnej czynu”  

 
 

15.30 - 16.15  Międzynarodowe i porównawcze aspekty procesu 
karnego - sala C 
Prowadzący: Prof. dr hab. Teresa Gardocka  
Sekretarz panelu: Ewa Piróg  

1. Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak (UWM): „Podstawowe zasady 
muzułmańskiego procesu karnego”  

2. Prof. zw. dr hab. Feliks Prusak (UKSW): „Antycypacja 
dyspozycji unijnych w prawie karnym skarbowym” 

3. Dr Adam Górski (UJ): „Europejskie ściganie karne między 
konstytucjami krajowymi a ‘konstytucjonalizmem 
europejskim’" 

4. Dr Czesław Kłak (URz): „Wspólne zespoły śledcze, 
uregulowania prawnomiędzynarodowe”  

 
 
15.30 – 16.15 Wokół prawa do obrony  - sala H 
 Prowadzący: Prof. zw. dr hab. Piotr Kruszyński  
 Sekretarz panelu: Agnieszka Bielecka  

1. Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek (UŚl): „Obrona obligatoryjna”  
2. Dr Andrzej Sakowicz (UwB): „Prawo do milczenia a zasada 

prawdy materialnej”  
3. Dr Piotr Krzysztof Sowiński (URz): „Prawo oskarżonego do 

ostatniego słowa”  
4. Łukasz Budźko (UwB): „Prawo do obrony na etapie 

postępowania przygotowawczego w świetle orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu" 

 
14.30 – 16.00 Konsensualizm i uproszczone sposoby kończenia procesu karnego  - sala „Zamkowa” 
 Prowadzący:  Prof. dr hab. Ireneusz Nowikowski 
 Sekretarz panelu: Marcin Żak  

1. Prof. zw. dr hab. Jan Grajewski z zespołem (UG): „O tzw. uproszczeniach procesu karnego”  
2. Dr Grażyna Artymiak (URz): „Instytucja wyłączenia sędziego a konsensualne formy zakończenia procesu karnego z perspektywy 

sprawności postępowania”  
3. Dr Andrzej Światłowski (UJ): „Wzajemny stosunek sposobów kończenia postępowania karnego”  
4. Anna Gadomska (UwB),  Karolina Malinowska-Krutul (UwB): „Instytucja skazania bez rozprawy z perspektywy sądu”  
5. Dariusz Kużelewski (UwB): „Mediacja między pokrzywdzonym i oskarżonym a umorzenie postępowania karnego” 
6. Edward Struczyk (UKSW): „Mankamenty rozwiązań konsensualnych w postępowaniu przygotowawczym”  
 
 

14.30 – 16.00  Pozycja niektórych uczestników postępowania karnego - sala „Kominkowa”  
Prowadzący:  Prof. dr hab. Ryszard Stefański   
Sekretarz panelu: Grzegorz Górski   

1. Prof. zw. dr hab. Stanisław Stachowiak, Dr Hanna Paluszkiewicz, Dr Anna Gerecka-Żołyńska (UAM): „Obywatel UE jako uczestnik w 
polskim postępowaniu karnym”  

2. Dr Radosław Olszewski (UŁ): „Pozycja radcy prawnego w postępowaniu karnym, prawie karnym skarbowym i w postępowaniu w 
sprawach o wykroczenia”  

3. Dr Maria Jeż-Ludwichowska(UMK), Dr Dariusz Kala (UMK): „Środki przymusu stosowane wobec świadka i biegłego – zagadnienia 
wybrane”  

4. Marcin Adamczyk (UWM): „Zasada równości stron a świadek koronny”  
5. Marcin Kuźma (UWr): „Instytucja „małego świadka koronnego” (art. 60 § 3-4 k.k.) w procesie karnym” 
6. Szymon Pawelec (UW): „Spółka kapitałowa jako pokrzywdzony w procesie karnym”  

 
 
Przerwa na kawę  
 



 
16:30   Obrady w grupach. Kolejność wystąpień w ramach paneli ustala Prowadzący. 
 
16.30 – 18.15  Dydaktyka prawa karnego procesowego  - sala „Zamkowa”  

Prowadzący: Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek  
Sekretarz panelu: Paweł Czarnecki  

1. Dr Monika Całkiewicz (WSPiZ): „Wykorzystanie metod interaktywnych w dydaktyce prawa karnego procesowego”  
2. Ewelina Klimowicz-Górowska (UJ):  „Metody aktywizujące w nauczaniu procesu karnego”  
3.  Przedstawiciele poszczególnych ośrodków (po ok. 5 minut)  

 
 
16.30 - 18.00  Zagadnienia postępowania odwoławczego – sala H   

Prowadzący: Prof. zw. dr hab. Andrzej Gaberle  
Sekretarz panelu: Piotr Kiszka  

1. Prof. zw. dr hab. Feliks Prusak (UKSW): „Klauzula rażącej niesprawiedliwości orzeczenia.” 
2. SSN Stanisław Zabłocki (SN): „Reguły ne peius a materialne prawo do obrony w postępowaniu odwoławczym” 
3. Dr Antoni Bojańczyk (UKSW): „Zakres podmiotowego oddziaływania bezwzględnych przyczyn odwoławczych”   
4. Dr Jacek Izydorczyk (UŁ): „Prawo do obrony w postępowaniu odwoławczym”  
5. Wojciech Jasiński (UWr) „Skutki procesowe naruszenia przepisów o wyznaczaniu składu orzekającego w sprawach karnych” 

 
 
16.30 – 18.00  Zagadnienia dowodów - 2 - sala „Kominkowa”  

Prowadzący: Prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski  
Sekretarz panelu: Mariusz Stachowiak  

1. Prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak (SN, WSHiP): „Zagadnienia tajemnicy dziennikarskiej”  
2. Dr Paweł Daniluk (INP PAN), Dr Hanna Kuczyńska (INP PAN): „Granice legalności przesłuchania”  
3. Izabela Hayduk-Hawrylak (UWr), Sławomir Szołucha (UWr): „Wybrane zagadnienia prawa do odmowy zeznań”  
4. Jakub Kosowski (UMCS): „Z problematyki art. 186 k.p.k. – uwagi de lege lata i de lege ferenda”  
5. Marcin Żak (UJ): „Notatka urzędowa w procesie karnym”  

 
 
 
20.00 Uroczysty bankiet – sale recepcyjne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

Pałac Larischa, ul.. Bracka 12 (wejście od ul. Franciszkańskiej).  
 
 
 
 

28 września, niedziela  
 
Ośrodek Konferencyjny UJ w Przegorzałach – Aula  
 
10.00-13.00   Sesja plenarna – Aula  

Sprawozdania z dyskusji w poszczególnych panelach i podsumowanie  
prowadzący: Prof. zw. dr hab. Jan Grajewski  

 
ok. 11.45  przerwa na kawę   
ok. 12:00  dyskusja  
 
13:00  Zakończenie konferencji  

Prowadzący: Prof. zw. dr hab. Piotr Hofmański  
 
13.30 obiad  dla uczestników, restauracja „U Ziyada” – Przegorzały.   
 
 

 
 

 
Aula, sala C i sala H znajdują się w budynku głównym Ośrodka Konferencyjnego    
Sala „Kominkowa” znajduje się w Willi Profesora Szyszko-Bohusza („Baszta”)  
Sala „Zamkowa” znajduje się w Zameczku, tam też znajduje się Restauracja „U Ziyada”   

  


