
Jakub Kosecki

"Zjazd Katedr Postępowania
Karnego", Kraków, 25–28 września
2008
Studia Iuridica Lublinensia 13, 369-372

2010



Sprawozdania i komunikaty 369 
spodarki, ale prowadzone na rzecz rozwoju. Są to działania o charakterze wspie-
rającym, niewładczym. Zasugerowała również wykształcenie się nowej funkcji 
administracji, jaką jest wspieranie rozwoju.  

Po tym wystąpieniu organizatorzy podziękowali uczestnikom za udział w ob-
radach i zamknęli zjazd. 

Podsumowując, Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Ad-
ministracyjnego Prawa Gospodarczego należy zaliczyć do niezwykle udanych. 
Uroczyste wręczenie księgi jubileuszowej prof. Stanisławowi Jędrzejewskiemu 
nadało spotkaniu podniosły charakter. Na zjeździe reprezentowane były niemal 
wszystkie ośrodki uniwersyteckie w kraju. Interesujący temat przewodni zjazdu 
przyczynił się do dużej liczby zgłoszonych wystąpień, a ciekawa wymiana poglą-
dów (w trakcie poszczególnych sesji, jak i w kuluarach) świadczy o potrzebie 
organizowania podobnych spotkań w przyszłości. 

Należy podkreślić również ogromne zaangażowanie organizatorów, którzy 
zapewnili (zarówno pod względem logistyki, jak i wprowadzonej atmosfery) wa-
runki na najwyższym poziomie. Referaty zostały wydane drukiem w formie Księ-
gi Jubileuszowej Profesora Stanisława Jędrzejewskiego oraz materiałów konferen-
cyjnych.  

Eliza Kosieradzka, Agnieszka Wołoszyn 

Zjazd Katedr Postępowania Karnego 
Kraków, 25–28 września 2008 

 
atedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego była gospoda-
rzem Zjazdu Katedr Postępowania Karnego, który odbył się w dniach 25–

28 września 2008 r. w Krakowie. W odróżnieniu od regularnie odbywających się 
zjazdów katedr prawa karnego, zjazdy procesualistów odbywały się z różną czę-
stotliwością. Ostatni taki zjazd odbył się we wrześniu 1997 r. w Lublinie i Kazi-
mierzu Dolnym, a jego organizatorem był Zakład Postępowania Karnego Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.  

Katedrę Postępowania Karnego UMCS podczas wrześniowego zjazdu repre-
zentowali: dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka, 
mgr Marta Mozgawa, mgr Jakub Kosowski, mgr Paweł Strzelec, natomiast Kate-
drę Kryminalistyki i Prawa Dowodowego – prof. dr hab. Romuald Kmiecik, 
dr hab. Adam Taracha oraz dr Dorota Karczmarska. 

Uroczyste otwarcie zjazdu nastąpiło w auli Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Gości przywitali: prof. dr hab. Dorota Malec (prodziekan Wy-
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działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. 
Piotr Hofmański (kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego). Wykład inauguracyjny pt. Kodeks postępowania karnego po dzie-
sięciu latach obowiązywania wygłosił prof. dr hab. Stanisław Waltoś, znakomity 
karnista, a obecnie dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium 
Maius.  

Kolejne trzy dni obrad odbywały się w Ośrodku Konferencyjnym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach. Organizatorzy zaproponowali uczestni-
kom trzy sesje plenarne oraz aż trzynaście sesji panelowych.  

Pierwsza sesja plenarna poświęcona była standardom przygotowania do za-
wodów prawniczych z uwzględnieniem perspektywy prawnoporównawczej, prze-
wodniczył jej prof. dr hab. Andrzej Gaberle. Sesja była poświęcona przede wszyst-
kim zmianom w zasadach naboru oraz przebiegu aplikacji sędziowskiej i proku-
ratorskiej przygotowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Prezentacji 
zmian dokonał dr Zbigniew Wrona – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwości. W dalszej kolejności głos zabrał prokurator Andrzej Leciak – dyrek-
tor Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratur – 
który zaprezentował bieżącą działalność Centrum i odniósł się do jego roli 
w przygotowywanym przez ministerstwo systemie kształcenia aplikantów. Z za-
ciekawieniem uczestnicy zjazdu wysłuchali wystąpień gości zagranicznych, któ-
rzy zaprezentowali system przygotowania do wykonywania zawodu sędziego 
i prokuratora w swoich krajach. Byli to: Mme Veronique Malbec (Francja), dr 
Anabela Miranda Rodrigues (Portugalia), dr Ewa Weigend (Niemcy). Pierwszą 
sesję planarną zakończyła dyskusja, która została zdominowana wypowiedziami 
na temat zmian w systemie kształcenia sędziów i prokuratorów, przygotowywa-
nym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

W godzinach popołudniowych organizatorzy zaplanowali cztery równolegle 
prowadzone sesje panelowe. 

Pierwszej z nich – Prawo do sądu a proces karny – przewodniczył prof. dr hab. 
Tomasz Grzegorczyk. W tym panelu referaty wygłosili: dr hab. Paweł Wiliński 
(UAM): Gwarancje konstytucyjne a pozycja uczestników postępowania karnego; 
dr Grażyna Artymiak (URz): Konstytucyjne gwarancje prawa do sądu w kontekś-
cie mechanizmów powoływania osób sprawujących władzę sądowniczą (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem niezależności sędziego); mgr Agnieszka Bielecka (UJ): 
Prawo do informacji o procesie karnym; mgr Anna Błachnio-Parzych (INP PAN), 
dr Jacek Kosonoga (INP PAN): Rzetelny proces karny w orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego i sądów apelacyjnych. 

Sesję drugą poświęconą Zagadnieniom dowodów prowadził prof. dr hab. Ro-
muald Kmiecik. W tym panelu referaty wygłosili: Stefan Jaworski (sędzia TK 
w stanie spoczynku): Prawna ocena nadużywania czynności operacyjnych w pro-
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cesie karnym; dr Justyna Karaźniewicz (UWM): Przeszukanie i czynności podob-
ne do przeszukania w teorii i praktyce organów ścigania; dr Monika Klejnowska 
(URz): Dowód, ślad, informacja – wyjaśnienie znaczenia pojęć w procesie dowo-
dzenia w sprawie karnej; dr Mirosław Lisiecki (UWM): Okazanie cech i właści-
wości – problem wykładni obowiązującego stanu prawnego; dr Krzysztof Nowicki 
(UWr): Zagadnienia wykorzystania dowodów prywatnych w procesie karnym; 
dr Marcin Wielec (UKSW): Procedura dyskwalifikacji dowodów w postępowaniu 
karnym – braki ustawowe i tolerancja orzecznicza. 

Trzecią sesję, nt. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w in-
nych postępowaniach, poprowadził prof. dr hab. Jan Skupiński (Instytut Nauk 
Prawnych PAN). W ramach tego panelu referat pt. Stosowanie przepisów k.p.k. 
w postępowaniu dyscyplinarnym w stosunku do nauczycieli akademickich wygło-
siła dr hab. Katarzyna Dudka (Katedra Postępowania Karnego UMCS). Ponadto 
w trzecim panelu swoje wystąpienia zaprezentowali: sędzia Wiesław Kozielewicz 
(SN): Stosowanie przepisów k.p.k. w postępowaniu lustracyjnym; dr Andrzej Świat-
łowski (UJ): Metody kształtowania postępowań odmiennych od modelowego; mgr 
Paweł Czarnecki (UJ): Koncepcja kodeksu postępowań dyscyplinarnych; mgr Do-
rota Kaczorkiewicz (USz): Instytucje prawa karnego procesowego w postępowa-
niach dyscyplinarnych. 

Czwarty panel – Ochrona wolności a proces karny – poprowadził prof. dr hab. 
Stanisław Stachowiak, zaś udział w nim wzięli: prof. dr hab. Teresa Gardocka 
(WSHiP): Pozbawienie wolności w toku procesu karnego. Kwestia konstytucyjno-
ści; prof. dr hab. Jerzy Skorupka (UWr): W kwestii konstytucyjnych uprawnień 
zatrzymanego; dr Arkadiusz Ludwiczek (UŚl): Krótkotrwałe pozbawienie wolno-
ści w świetle konstytucyjnej zasady ochrony wolności osobistej; mgr Łukasz Choj-
niak (UW): Dochodzenie odszkodowań za niesłuszne skazanie w polskim procesie 
karnym; mgr Katarzyna Ścisłowicz (UJ): Konstytucyjne aspekty odszkodowania 
za niesłuszne skazanie. 

Trzeci dzień zjazdu zainaugurowała sesja plenarna poświęcona modelowi po-
stępowania przygotowawczego, a w szczególności instytucji sędziego śledczego. 
W tej sesji referaty wygłosili: prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk (UŁ): Garść re-
fleksji o sędzim śledczym; prof. dr hab. Piotr Kruszyński (UW): Sędzia śledczy; 
prof. dr hab. Cezary Kulesza (UwB): Sędzia śledczy na tle zmian europejskich 
modeli postępowania przygotowawczego; prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (WS-
HiP): Krytycznie o obecnym modelu postępowania przygotowawczego; mgr Miłosz 
Kościelniak-Marszał (UO): Instytucja sędziego śledczego w ujęciu historyczno-
prawnym. Niezwykle interesująca była także dyskusja dotycząca omawianej kwe-
stii, w ramach której głos zabrało kilkunastu uczestników konferencji. 

Sesja poświęcona modelowi postępowania przygotowawczego była zaledwie 
wstępem do dalszych obrad w grupach. Organizatorzy zaplanowali następujące 
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panele: Związki procesu karnego z prawem cywilnym (prowadził prof. dr hab. Ja-
cek Sobczak); Międzynarodowe i porównawcze aspekty procesu karnego (prof. 
dr hab. Teresa Gardocka); Problematyka tożsamości czynu i zasady „ne bis in 
idem” (prof. dr hab. Zofia Świda); Wokół prawa do obrony (prof. dr hab. Piotr 
Kruszyński); Pozycja niektórych uczestników postępowania karnego (prof. dr hab. 
Ryszard Stefański). Jeden z paneli w sesji popołudniowej, nt. Konsensualizm 
i uproszczone sposoby kończenia procesu karnego, poprowadził prof. dr hab. Ire-
neusz Nowikowski z naszego Wydziału. Po krótkiej przerwie obradowano 
w trzech równoległych panelach poświęconych: dydaktyce prawa karnego proce-
sowego, zagadnieniom postępowania odwoławczego oraz zagadnieniom doty-
czącym dowodów. W ostatnim z paneli referat pt. Z problematyki art. 186 k.p.k. 
– uwagi de lege lata i de lege ferenda wygłosił mgr Jakub Kosowski (Katedra Po-
stępowania Karnego UMCS). 

Trzeci dzień obrad zakończyło uroczyste spotkanie w salach recepcyjnych 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Pałacu Larischa 
przy ul. Brackiej. 

Ostatniego dnia zjazdu, przed południem, podsumowano dyskusję w po-
szczególnych panelach, a następnie główny organizator – prof. Piotr Hofmański 
– kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego dzię-
kując uczestnikom za przybycie, dokonał zamknięcia zjazdu. 

Podczas tegorocznego spotkania ustalono, że kolejny Zjazd Katedr Postępo-
wania Karnego i Katedr Kryminalistyki odbędzie się we wrześniu 2009 r. w Olsz-
tynie, a jego organizatorem będzie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego. 

Jakub Kosowski 

Moralność i władza jako kategorie 
myśli politycznej 
VIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych 
Toruń, 24–26 września 2009 

 
 dniach 24–26 września 2009 r. w Toruniu odbył się VIII Ogólnopolski 
Zjazd Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych. Uroczystego otwarcia kon-

ferencji dokonał jej organizator prof. dr hab. Janusz Justyński – kierownik Kate-
dry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej So-
kal, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK.  
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