
Seminarium odbywa się pod patronatem Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Prawa Karnego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedry Postępowania 
Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Krakowsko-Warszawskie Seminarium Karnistyczne 
 

Kazimierz Dolny, 15-17 maja 2015 r. 
 

HARMONOGRAM 
 

15 maja (piątek) 
 

ok. 19.00: przyjazd pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów z 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego na 
miejsce, 

 
 

16 maja (sobota) 
 
   od  8.00: śniadanie, 
 
         9.00: rozpoczęcie Seminarium, 
 
         9.05: wykład wstępny: 

  •  dr Witold Zontek, Uniwersytet Jagielloński: 
„O kilku bezprawnościach. Systemowe konsekwencje”, 

 
         9.25: I PANEL: Normy w prawie karnym materialnym (moderator: dr Witold 

Zontek), 
 •  Jakub Bojke, Uniwersytet Jagielloński: 
„Rola zasady proporcjonalności w wykładni przepisów prawa karnego 
materialnego”, 
  •  Michał Wantoła, Uniwersytet Jagielloński: 
„Norma sankcjonowana w prawie karnym i dyscyplinarnym. Próba analizy 
porównawczej”, 

 
       10.15: przerwa kawowa, 
 
       10.30: wykład:  

  •  dr Sławomir Żółtek, Uniwersytet Warszawski: 
„Znamiona normatywne i regulatywne w ustawowym opisie czynu”, 

 
       10.50: II PANEL: Struktura przestępstwa (moderator: dr Sławomir Żółtek), 

  •  Valeri Vachev, Uniwersytet Warszawski: 
„Miejsce zgody dysponenta dobrem w strukturze przestępstwa”, 



 
  •  Bartłomiej Kot, Uniwersytet Jagielloński: 
„Usprawiedliwiony błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu 
zabronionego jako okoliczność wyłączająca winę w przypadku przestępstw 
nieumyślnych”, 
  •  Martyna Sepko, Uniwersytet Warszawski: 
„Rozważania na temat propozycji rozszerzenia granic obrony koniecznej w 
projekcie poselskim z 19 stycznia 2015 roku”, 
 

       12.00: przerwa kawowa, 
 
       12.15: wykład: 

  •  dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński: 
„Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne stosowanie środków 
przymusu”, 

 
       12.35: III PANEL: Tryby konsensualne w postępowaniu karnym (moderator: dr 

Paweł Czarnecki), 
  •  Michał Zduńczyk, Uniwersytet Warszawski: 
„Reguła nemo se ipsum accusare tenetur, a dobrowolne poddanie się karze”, 
  •  Mateusz Nowak, Anna Sikora, Uniwersytet Jagielloński: 
„Oskarżyciel i oskarżony w trybach konsensualnych. Rozważania nad 
równouprawnieniem stron po nowelizacji”, 
  •  Joanna Pawlikowska, mgr Magdalena Tokarska, Uniwersytet 
Jagielloński: 
„Konsensualizm w postępowaniu odwoławczym”, 
  •  Karolina Bratek, Anna Markiewicz, Uniwersytet Jagielloński: 
„Umorzenie postępowania karnego w trybie art. 59a k.k. jako odstępstwo od 
zasady legalizmu. Zagrożenia i korzyści wynikające z wprowadzonego 
rozwiązania”, 

 
       14.10: przerwa obiadowa,  
 
       15.00: wykład: 

  •  mgr Kamil Mamak, mgr Dominik Zając, Uniwersytet Jagielloński: 
„Nowy model dozoru elektronicznego”, 

 
       15.20: IV PANEL: Na styku prawa karnego materialnego i procesowego 

część I: Zasady odpowiedzialności karnej (moderator: mgr Dominik Zając): 
  •  Kacper Oleksy, Uniwersytet Warszawski: 
„Materialna treść przestępstwa a zasada oportunizmu procesowego”, 

  •  Monika Utracka, Uniwersytet Jagielloński: 
„W poszukiwaniu procesowej podstawy zastosowania konstrukcji pomijalnego 
zbiegu przestępstw”, 
 
część II: Środki reakcji karnej (moderator: mgr Kamil Mamak), 
  •  Łukasz Strycharczyk, Uniwersytet Warszawski: 
„Kara łączna przed i po nowelizacji”, 
  •  Milena Garwol, Uniwersytet Jagielloński: 
„Orzekanie i wykonywanie środków zabezpieczających po nowelizacji Kodeksu 
karnego” 
 

       17.00: zakończenie pierwszego dnia Seminarium, 
 
 

17 maja (niedziela) 
 
   od  8.00: śniadanie, 
 
         9.00: rozpoczęcie drugiego dnia Seminarium, 
 
         9.05: wykład wstępny: 

  •  dr Szymon Pawelec, Uniwersytet Warszawski: 
„Zmiany strategii obrończych w zreformowanym procesie karnym”, 

 
         9.25: V PANEL: Postępowanie karne – varia; (moderator: dr Szymon Pawelec), 

  •  Oliwia Sentysz, Uniwersytet Warszawski: 
„Zasada równości broni stron procesowych po nowelizacji procedury karnej”, 
  •  Radosław Parzych, Uniwersytet Warszawski: 
„Wpływ biegłego na „odnalezienie prawdy” w świetle nowelizacji procedury 
karnej”, 
  •  Agnieszka Podemska, Uniwersytet Jagielloński: 
„Dywagacje na temat trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia” 
  •  Lucyna Olesińska, Uniwersytet Warszawski: 
„Model funkcjonowania prokuratury w Polsce – postulaty de lege ferenda”, 

 
       11.00: podsumowanie i zakończenie Seminarium, 
 
       11.30: zwiedzanie Kazimierza Dolnego, 
 
ok. 16.00: powrót do Krakowa i Warszawy. 


