
 



 
 
 
 

 
 
 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów pt.:  
„ Mozaika dowodów w postępowaniu karnym” 

Kraków 12 – 13 grudnia, 2013 r. 
 
 
 
 

I dzień – czwartek 12 grudnia 
( sala wystawowa A, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33) 

 
 
 
9.00 – 9.30 – Rejestracja uczestników 
 
 
9.30 – 10.00 – Wykład inauguracyjny – Prof. dr. hab. Stanisław Waltoś 
 
 
10.00 – 11.30 – I PANEL 
Moderator: dr Paweł Czarnecki 
 

• mgr Paweł Dębowski (Uniwersytet Jagielloński) 
„Działania podstępne a działania podchwytliwe w trakcie czynności przesłuchania 
oskarżonego w warunkach polskiego i niemieckiego procesu karnego” 

• Daria Boniec (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu) 
„Czy oskarżony ma prawo do kłamstwa? O fałszywych wyjaśnieniach w procesie 
karnym.” 

• Dorota Dziadykiewicz (Uniwersytet Wrocławski) 
„Wartość dowodowa profilu psychologicznego w postępowaniu karnym” 

• mgr Aleksandra Rychlewska (Uniwersytet Jagielloński) 
„Confessio (non) est regina probationum? Ewolucja zapatrywania na dowód z przyznania 
się oskarżonego do winy.” 

• mgr Paweł Świder (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 
„Opinia psychologiczna jako próba sprostania zasadzie prawdy materialnej” 

 
11.30 – 12.00 – Dyskusja 

 
 

12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa 
 
 



12.30 – 14.00 – II PANEL  
Moderator: mgr Katarzyna Miszograj 
 

• mgr Dariusz Bojarski (Uniwersytet Jagielloński) 
„Tajemnica spowiedzi w postępowaniu karnym” 

• mgr Piotr Misztal, mgr Kamila Majchrzak (Uniwersytet Łódzki) 
„Dowód z przesłuchania świadka będącego adwokatem albo radcą prawnym a obowiązek 
zachowania tajemnicy  zawodowej w polskim procesie karnym” 

• Michał  Borek (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu) 
„Ci ężar dowodu i jego domniemana obecność w polskim procesie karnym” 

• Karolina Bratek (Uniwersytet Jagielloński) 
„Problem podsłuchu procesowego w kontekście obowiązku zachowania tajemnicy 
zawodowej” 

• Mateusz Popiel (Uniwersytet Jagielloński) 
„Fruit of the poisonous tree doctrine in Anglo-American and Polish legal systems” 

 
14.00 – 14.30 – Dyskusja 
 
 
14.30 – 15.30 – Przerwa obiadowa 
 
 
15.30 – 17.00 –  III PANEL 
Moderator: mgr Hubert Mazur 
 

• Marcin Baj, mgr Bartosz Kociński (Uniwersytet Jagielloński) 
„Grafologia ery Internetu. Analiza korzyści wynikających z powołania biegłego 
językoznawcy oraz biegłego grafologa w sprawach tzw. przestępstw internetowych” 

• Kamil Klamer (Uniwersytet M. Skłodowskiej Curie w Lublinie) 
„Ekspertyza psychiatryczna jako dowód w postępowaniu karnym w świetle orzeczeń Sądu 
Najwyższego i stanowiska doktryny.” 

• Dagmara Miler (Uniwersytet Jagielloński) 
„Nowe metody pozyskiwania dowodu dla procesu karnego na przykładzie ekspertyzy 
osmologicznej.” 

• mgr Paweł Słowik (Uniwersytet Jagielloński) 
„Problematyka dowodów w sprawach o przestępstwa gospodarcze” 

• mgr Katarzyna Cebula (Uniwersytet Jagielloński) 
„Promile w protokole, czyli zeznawanie przez osoby będące pod wpływem alkoholu” 

 
17.00 – 17.30 – Dyskusja 
 
 
17.30 – 18.00 – zakończenie I dnia konferencji 
 
 
od 18.30 – spotkanie integracyjne 
 
 
 
 



II dzień – piątek 13 grudnia 
( sala Refektarz, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2) 

 
 
9.00 – 9.30 – Rejestracja uczestników 
 
 
9.30 – 10.00 – Otwarcie II dnia konferencji – dr Paweł Czarnecki 
 
 
10.00 – 11.30 – I PANEL 
Moderator: mgr Paweł Dębowski 
 

• mgr Michał Szachnitowski (Uniwesrsytet Jagielloński) 
   „Dowód elektroniczny w postępowaniu karnym.” 

• Piotr Karasek (Uniwersytet Warszawski) 
               „Praktyczne trudności związane z cyfrowymi środkami dowodowymi” 

• mgr Izabela Leśniak (Uniwersytet M. Skłodowskiej Curie w Lublinie) 
„Zastosowanie technologii 3D w  postępowaniu dowodowym.” 

• Joanna Nowak, Agnieszka Minda (Uniwersytet M. Skłodowskiej Curie w Lublinie) 
„Dowody cyfrowe w postępowaniu karnym - ich istota, znaczenie i zastosowanie w 
porządkach prawnych common law i civil law.” 

• Mateusz Siedlecki (Uniwersytet Śląski) 
„Dane telekomunikacyjne jako źródło dowodowe w postępowaniu karnym” 

 
11.30 – 12.00 – Dyskusja 

 
 

12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa 
 
 
12.30 – 14.00 – II PANEL  
Moderator: Marzena Andrzejewska 
 

• mgr Katarzyna Brzezińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
„Kobieta, jako świadek sine qua non w postępowaniu dowodowym w sprawie z art. 152 
k.k. na  podstawie orzecznictwa polskich sądów powszechnych.” 

• mgr Marta Goss, mgr Jakub Ławicki (Uniwersytet Łódzki) 
„Dowód z zeznań małoletniego w świetle nowelizacji art. 185a i 185b kodeksu 
postępowania karnego” 

• Jakub Znamierowski ( Uniwersytet Warszawski) 
„Multidyscyplinarne ujęcie dowodu z przesłuchania świadka z zaburzeniami psychicznymi 
w polskim postępowaniu karnym” 

• mgr Martyna Kusak (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu) 
„Dopuszczalność wykorzystania w polskim w procesie karnym dowodów zdobytych na 
terenie Unii Europejskiej oraz w wyniku tzw. „prania reguł procesowych” 

• Marcin Klonowski (Uniwersytet Jagielloński) 
„W kręgu legalności dowodu. Wykorzystanie prywatnego nagrania z tortur w polskim 
postępowaniu karnym.” 

 



14.00 – 14.30 – Dyskusja 
 
 
14.30 – 15.30 – Przerwa obiadowa 
 
 
15.30 – 17.00 –  III PANEL 
Moderator: Maciej Andrzejewski 

 

• Milena Garwol ( Uniwersytet Jagielloński)  
 „ Świadek koronny w polskim procesie karnym – (nie)potrzebny?” 

• Michał Kmiotek, Karolina G ębka (Uniwersytet M. Skłodowskiej Curie w Lublinie) 
„Problematyka odpowiedzialności, za przestępstwo fałszywych zeznań, świadka 
anonimowego (incognito) przesłuchanego następnie z zachowaniem jawności” 

• Natalia Kwiecień (Uniwersytet Jagielloński) 
„Dowód prywatny u progu zmian nowelizacyjnych” 

• Michał Magdziak (Uniwersytet Warszawski) 
„Rola tłumacza w znowelizowanej procedurze karnej. Potrzeba ustanowienia zakazu 
dowodowego?” 

• mgr Martyna Ostrzycka (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu) 
„Tajny agent Policji – uwagi de lege lata i de lege ferenda” 

 
17.00 – 17.30 – Dyskusja 
 
 
17.30 – 18.00 – zakończenie II dnia konferencji 
 



 


