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Program 

12. 00-12.10  Otwarcie Konferencji (sala S 305)  

Słowo wstępne – prof. zw. dr hab. Lech Gardocki, Dziekan Wydziału Prawa i Nauk 

Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 

__________________________________________________________________ 

Obrady plenarne 

(sala S 305) 

12.10-12.20  mgr Jan Kil, Uniwersytet Śląski w Katowicach   

„Prawo jako dyskurs – sytuacja procesowa uczestników postępowania karnego na gruncie 

zreformowanego konsensualizmu procesowego” 

12.20-12.30  mgr Marcin Królewiecki, Uniwersytet SWPS w Warszawie  

„Dostęp obrońcy do akt postępowania przygotowawczego po zmianach wprowadzonych ustawą 

z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw” 

12.30-12.40  mgr Weronika Bilińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu   

„Prawo podejrzanego do obrony w znowelizowanym postępowaniu przygotowawczym” 

12.40-12.50  mgr Ewelina Bachera, mgr Bartosz Smółka, Uniwersytet Śląski w Katowicach   

„Nowy zakres obowiązków prokuratora w znowelizowanej procedurze karnej a szybkość 

postępowania” 



12.50-13.00 mgr Kamila Letkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

„Pokrzywdzony a konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego w świetle 

nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego” 

13.00-13.10  mgr Agnieszka Zdanowska, Uniwersytet Warszawski 

„Rola sądu i urzędu prokuratorskiego w znowelizowanych trybach konsensualnych a zasada 

legalizmu” 

13.10-13.20  mgr Mariusz Jakubik, Uniwersytet SWPS w Warszawie  

„Sąd w składzie ławniczym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego ustawą z dnia 

27 września 2013 r.” 

13.20-13.40  Dyskusja 

13.40-14.00  Przerwa kawowa   

 

__________________________________________________________________ 

Obrady plenarne cz. II 

(sala S 305) 

__________________________________________________________________ 

14.00-14.10  dr Damian Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  

„Referendarz sądowy w procesie karnym - czy zakres jego kompetencji jest wystarczający?" 

14.10-14.20  dr Joanna Paśkiewicz, Uniwersytet Rzeszowski   

„Reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego a warunkowe umorzenie postępowania karnego" 

14.20-14.30  dr Grzegorz A. Skrobotowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

„Mediator – osoba do tego uprawniona – w stanie prawnym po 1 lipca 2015 r. – nowe wyzwania 

i problemy” 

14.30-14.40  dr Iwona Wrześniewska-Wal, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego 

w Warszawie 

„Specyfika opiniowania sądowo-lekarskiego biegłego w kontradyktoryjnym procesie karnym” 

14.40-14.50  mgr Patrycja Balcer, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie   

„Przepis art. 427 § 3 k.p.k. – zwiększenie, czy ograniczenie udziału stron w postępowaniu?” 

14.50-15.00  mgr Łukasz Jagiełłowicz, – Uniwersytet Warszawski  

„Sytuacja procesowa stron procesu karnego w postępowaniu odwoławczym po 1 lipca 2015 

roku" 

15.00-15.10  mgr Piotr Misztal, Uniwersytet Łódzki   

„Przymus adwokacko-radcowski w nowym modelu postępowania karnego” 



15.10-15.30  Dyskusja 

15.30-15.50  Przerwa 

__________________________________________________________________ 

Obrady plenarne cz. III 

(sala S 305) 

__________________________________________________________________ 

15.50-16.00 mgr Magdalena Błaszyk, mgr Magdalena Zamroczyńska, Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu  

„Przesłuchanie małoletniego świadka/pokrzywdzonego w nowym modelu procesu karnego a 

prawo do obrony” 

16.00-16.10  mgr Paweł Tryk, Uniwersytet Gdański   

„Wnioski dowodowe stron i ich wpływ na kształt postępowania karnego po 1 lipca 2015 r.” 

16.10-16.20  mgr Inga Grodzicka, Wydział Karny Odwoławczy Sądu Okręgowego w  Łodzi  

„Sytuacja podejrzanego (oskarżonego) w zakresie zmian dotyczących podstaw do stosowania 

tymczasowego aresztowania po nowelizacji k.p.k.” 

16.20-16.30  mgr Karol Kampert, Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka w Toruniu 

„Pozycja procesowa podejrzanego w kontekście instytucji skazania bez rozprawy (art. 335 

k.p.k.) oraz oskarżonego na tle instytucji dobrowolnego poddania się karze (art. 387 k.p.k.) po 

nowelizacji kodeksu postępowania karnego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 396)” 

16.30-16.40   mgr Michał Boczek, Uniwersytet SWPS w Warszawie  

 „Świadek w procesie kontradyktoryjnym to nie skazany” 

16.40-16.50  mgr Karol Nurkowski, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie 

„Pozycja radcy prawnego w procedurze karnej po 1 lipca 2015 roku”  

 16.50-17.00  mgr Ewa Rzymkowska, Uniwersytet SWPS Warszawie 

„Uprawnienia Ministra Sprawiedliwości w świetle zmian Kodeksu postępowania karnego 

zawartych w ustawie z dnia 10 października 2014 r.” 

 

 

17.00-17.30  Dyskusja 

17. 30  Zakończenie konferencji 

 


