
 

Sobota, 15 marca 2014 r. 
 
rejestracja uczestników, ul. Olszewskiego 2      
  
Sala „Refektarz”, ul. Olszewskiego 2 
Otwarcie konferencji

Hubert Mazur (Kraków) Proces karny w społeczeństwie informacyjnym 

Patrycja Balcer (Kraków) Realizacja zasady domniemania niewinności 
w życiu społecznym - aspekty wybrane

Amadeusz Małolepszy (Łódź) Wybrane zagadnienia z zakresu pomocy 
prawnej z urzędu w świetle nowelizacji przepisów kodeksu postę-
powania karnego

przerwa  
                            
Magdalena Tokarska (Kraków) Udział społeczeństwa w ujawnianiu 
przestępstw i wykrywaniu ich sprawców - czyli powszechny obo-
wiązek zawiadomienia o przestępstwie w teorii i praktyce (zagad-
nienia wybrane)

Paweł Czarnecki (Kraków) „Interes społeczny” jako przesłanka 
ingerencji prokuratora w postępowanie prywatnoskargowe - garść 
refleksji  

Ewelina Kusowska (Gdańsk) Zasada jawności w postępowaniach dys-
cyplinarnych na przykładzie wybranych zawodów prawniczych

Piotr Misztal (Łódź) Ochrona sfery życia prywatnego oskarżonego 
w świetle art. 13 prawa prasowego

dyskusja nad zaprezentowanymi referatami 

Proces karny
we współczesnym społeczeństwie

Konferencja

8.30-9.00

9.00

10.00

10.30



komunikaty organizacyjne i zakończenie obrad w Sali „Refektarz” 
 
Przegorzały, Dom gościnny Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Jodłowa 13,
obrady w grupach                              
                
sekcja pierwsza – sala H; 
Proces – media – domniemanie niewinności 1 

Damian Gil (Stalowa Wola) Współczesne rozumienie domniemania 
niewinności 

Paweł Jan Słowik (Kraków) Zasada domniemania niewinności czy zasa-
da medialnego procesu karnego 

Anna Kozik (Kraków) Przestrzeganie zasady domniemania niewinno-
ści przez środki masowego przekazu w Polsce
                            
dyskusja
 
sekcja druga – sala C;                            
Wymiar sprawiedliwości a społeczeństwo 
 
Maria Górnicka (Wrocław) Granice przedmiotowe odszkodowania 
za niesłuszne skazanie 

Adam Koziara (Kraków) Czy „wyprostowanie” krzywej Philipsa ma 
znaczenie dla prawa i procesu karnego oraz nauk penalnych? 

Małgorzata Żbikowska (Poznań) Informacja prawna udzielana uczest-
nikom postępowania karnego korzystającym z pomocy obrońcy 
lub pełnomocnika

Paulina Robaszkiewicz (Poznań) Obowiązek pouczenia pokrzywdzonego 

dyskusja

przerwa 
                
obrady w grupach – ciąg dalszy 
sekcja trzecia – sala H; 
Proces – media – domniemanie niewinności 2 

Magdalena Błaszyk (Poznań), Magdalena Zamroczyńska (Poznań) Zasada 
domniemania niewinności w przekazie medialnym

Michał Piech (Kraków) Sprawozdania prasowe z procesu a swoboda 
wypowiedzi w orzecznictwie ETPC

Adriana Kozak (Gdańsk) Gawiedź przed telewizorem czyli rzecz 
o procesie karnym, mediach i współczesnym społeczeństwie 

16.30

ok. 12.45

17.00

15.00



sekcja czwarta – sala C;                          
Aktorzy karnoprocesowej sceny

Urszula Mars (Kraków), Anna Tuszyńska (Kraków) Nowa instytucja 
w procesie karnym – referendarz sądowy

Joanna Machlańska (Kraków) Postępowanie z udziałem ławy przysię-
głych w rosyjskim procesie karnym

Katarzyna Miszograj (Kraków) Nadzór prokuratora nad postępowaniem 
przygotowawczym a społeczne oddziaływanie procesu karnego

Szymon Świderski (Wiedeń) Prokurator w postępowaniu przygoto-
wawczym: Niemcy-Austria-Polska 
 
dyskusja
 

Niedziela, 16 marca 2014 r. 
 
Przegorzały,     
podsumowanie sobotnich obrad w grupach, sala H 
dyskusja 
 
obrady plenarne w sali H;       

Paweł Dębowski (Kraków) Poręczenie społeczne - realny wpływ społe-
czeństwa na zapewnienie prawidłowego toku procesu?

Joanna Pawlik-Czyniewska (Wrocław) Publikacja danych i wizerunku 
sprawcy czynu zabronionego w toku postępowania karnego jako 
środek współpracy ze społeczeństwem w ściganiu i wykrywaniu 
przestępstw

Rafał Kowalczyk (Poznań) W służbie społeczeństwu - dostęp dziennika-
rza do akt postępowania przygotowawczego

przerwa

dyskusja nad referatami zaprezentowanymi w niedzielę 
 
podsumowanie i zamknięcie konferencji, 
ogłoszenie tematu i terminu IV Studenckiej Konferencji Karnoprocesowej 
w roku 2015 

11.15

9.30

10.30

11.45

ok. 12.45




