
 

  

 

 

 

„Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego” 
Kraków 10 -11 grudnia 2014 r. 

 

 

 

I dzień – środa 10 grudnia 

(sala Refektarz, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2) 

 

 

8.30 – 9.00 – rejestracja uczestników 

 

9.00 -9.30 – wykład inauguracyjny – dr hab. Andrzej Światłowski (UJ) 

 

9.30 – 10.45 - I panel – Sąd urzeczywistnieniem wymiaru sprawiedliwości 

Moderator: mgr Maciej Andrzejewski 

 

 Mgr Beata Najman - Dziennikarze na sali sądowej, kilka uwag dotyczących jawności rozprawy 

głównej (art. 357 k.p.k.). (UŁ) 

 Zuzanna Ochońska– Relacje procesowe i osobiste oraz inne czynniki, jako zagrożenie dla 

sędziowskiej bezstronności. (UJ) 

 Adrian Rycerski– Zasady wyznaczania składu orzekającego w świetle bezwzględnych przyczyn 

odwoławczych. (UAM) 

 Jędrzej Siarkowski - Instancja pozioma i jej miejsce w polskim procesie karnym. (UAM) 

 

10.45 – 11.15 – dyskusja 

 

11.15 – 11.45 – przerwa kawowa 

 

11.45 – 13.30 – II panel – Znaczenie oskarżyciela publicznego dla procesu karnego 

Moderator: mgr Paweł Dębowski 

 

 Monika Abramek– Obiektywizm prokuratora w świetle założeń nowelizacji z dnia 17 września 

2013r. (UWr) 

 Mgr Mateusz Wiśniewski– Prokurator i prokuratura w świetle pełnej zasady kontradyktoryjności 

– de lege lata, de lege ferenda. (UMK) 

 Mgr Kamila Majchrzak, mgr Piotr Misztal - Obrona formalna w nowym modelu postępowania 

karnego. (UŁ) 

 Marcin Klonowski - Wykonywanie przez oskarżyciela funkcji rzecznika interesu publicznego. 

Uwagi na tle art. 55 § 4 k.p.k. oraz art. 60 § 1 k.p.k. (UJ) 



 Mgr Agnieszka Orfin - Oskarżyciel a obrońca w świetle modelowych zmian procesu karnego. 

Przeciwnicy procesowi czy partnerzy negocjacji? (UAM) 

 Piotr Potocki - Rola Inspektora Pracy, jako organu wykonującego uprawnienia oskarżyciela. (UJ) 

 

13.30 -14.00 – dyskusja 

 

14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa 

 

15.00 – 16.45 – III panel - Ocena odpowiedzialności karnej oskarżonego istotą procesu 

karnego/ Osoba podejrzana, podejrzany, oskarżony – status jednostki 

odzwierciedleniem etapu procesu 

Moderator: mgr Marzena Andrzejewska 

 

 Milena Garwol - Jak legalnie uchronić niewinnego przed skazaniem– sytuacja obrońcy na styku 

prawa materialnego i procesowego. (UJ) 

 Daria Majewska– Czy oskarżony w polskim procesie karnym ma „prawo do kłamstwa”? (UAM) 

 Mgr Dorota Pankowska-Lipiec – Prawo do obrony podejrzanego sensu largo i zatrzymanego na 

gruncie ustawy karnoprocesowej. (KUL) 

 Anna Sikora, Mateusz Nowak - Oskarżony i prokurator stronami równymi sobie? Rozważania nad 

równouprawnieniem stron w postępowaniu karnym po „Wielkiej Nowelizacji”. (UJ) 

 Mgr Michał Borek - Kontradyktoryjność procesu karnego a prawo do obrony oskarżonego. 

(UAM) 

 Mgr Magdalena Tokarska - Osoba podejrzana – (nie)pełnoprawny uczestnik procesu karnego? 

Status prawny osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. (UJ) 

 

16.45 – 17.15 – dyskusja 

 

17.15 – zakończenie I dnia Konferencji 

 

od 20.00 – spotkanie integracyjne uczestników 

 

 

 

II dzień – czwartek 11 grudnia 

(sala Refektarz, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2) 

 

8.30 – 8.45 – rejestracja uczestników 

 

8.45 -9.00 – otwarcie II dnia Konferencji – dr Paweł Czarnecki (UJ) 

 

9.00 – 10.30 - I panel – Atrybuty sądu w świetle uprawnień innych uczestników procesu 

 

Moderator: mgr Hubert Mazur 

 

 Mgr Adrianna Pabian– Ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu. (KUL) 

 Błażej Boch - Sądowa kontrola zatrzymania procesowego w postępowaniu przygotowawczym. 

(UWr) 



 Martyna Sepko, mgr Piotr Karasek - Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym wobec 

zasady domniemania niewinności oraz wybrane aspekty nowelizacji. (UW) 

 Mgr Mateusz Popiel - Kontradyktoryjność postępowania a udział sądu w dotarciu do prawdy 

materialnej. (UJ) 

 

10.30 – 11.00 – dyskusja 

 

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa 

 

11.30 – 13.00 – II panel - Uprawnienia pokrzywdzonego implikacją jego roli w procesie 

Moderator: mgr Patrycja Balcer 

 

 Katarzyna Lewak– Kierunki nowelizacji w dostępie pokrzywdzonego do informacji procesowych 

na etapie postępowania przygotowawczego. (KAFM) 

 Mgr Filip Nowak, mgr Jakub Ławicki - Środek karny (kompensacyjny) z art. 46 k.k. w świetle 

projektowanej nowelizacji kodeku karnego i kodeksu postępowania karnego. (UŁ) 

 Michał Magdziak - Faktycznie pokrzywdzony przestępstwem na drodze ku sprawiedliwości. (UW) 

 Katarzyna Hejnowicz - Elementy kontradyktoryjności w postępowaniu przygotowawczym w 

świetle uprawnień pokrzywdzonego. (UJ) 

 

13.00 -13.30 – dyskusja 

 

13.30 – zakończenie II dnia Konferencji 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


