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W dniu 14 marca 2001 r. w Stalowej Woli odbyła się Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowa na temat: Modele postępowań szczególnych a gwaran-

cje praw pokrzywdzonego w polskim procesie karnym. Organizatorem konferencji 
była Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego 
Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
w Stalowej Woli, kierowana przez prof. dr. hab. Edwarda Skrętowicza. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Romuald Szeremie-
tiew – dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalo-
wej Woli. W swoim wystąpieniu wskazał na konieczność wymiany myśli między 
przedstawicielami doktryny i praktyki w odniesieniu do tak ważnej kwestii, jaką 
są prawa uczestników procesu karnego. Następnie głos zabrał prof. Edward Skrę-
towicz – kierownik Katedry, który podziękował za przybycie do Stalowej Woli 
tak licznej grupy prelegentów i życzył owocnych obrad.

Po uroczystym otwarciu konferencji odbyły się obrady plenarne, podzielone 
na trzy części tematyczne. Pierwsza część obrad była prowadzona przez prof.  
dr hab. Hannę Paluszkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. W tej części przeprowadzono telekonferencję z Krakowską Akademią im.  
A. Frycza-Modrzewskiego, w ramach której referat wygłosiła prof. dr hab. Ma-
rianna Korcyl-Wolska. Referat odnosił się do modelu postępowania w spra-
wach nieletnich w Polsce i zawierał szereg uwag de lege ferenda, odnoszących 
się do projektów nowej kodyfikacji poświęconej odpowiedzialności nieletnich.  
W pierwszej części konferencji referaty wygłosili także: dr Piotr Sowiński (Uni-
wersytet Rzeszowski) – Relacje zachodzące między oskarżonym a pokrzywdzo-
nym w toku postępowań szczególnych; mgr Mirosław Kopeć (Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła II) – Oskarżyciel posiłkowy konkurencyjny jako wyraz 
ochrony praw pokrzywdzonego w sprawach o wykroczenia; dr Damian Gil (Kato-
licki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Pokrzywdzony w postępowaniu naka-
zowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda).

Po przerwie odbyła się druga część obrad, którą poprowadziła prof. dr hab. 
Monika Kleinowska z Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tej części wygłoszono 
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referaty odnoszące się do sytuacji pokrzywdzonego w postępowaniu przyspieszo-
nym. W pierwszej kolejności szczegółowo sytuację pokrzywdzonego w postępo-
waniu przyspieszonym omówiła prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, zwracając 
przy tym uwagę na ewolucję uprawnień tego uczestnika procesu w kontekście 
zmian przepisów odnoszących się do trybu przyspieszonego. W kolejnym refe-
racie mgr Kamil Woźniak zwrócił uwagę na ograniczanie praw pokrzywdzonego 
występkiem chuligańskim w postępowaniu przyspieszonym. W trzecim refera-
cie dr Jakub Kosowski (Katedra Postępowania Karnego UMCS) odniósł się do 
szczegółowych kwestii dotyczących pouczenia pokrzywdzonego w postępowa-
niu przyspieszonym, wskazując na różnice pomiędzy tym trybem szczególnym  
a postępowaniem zwyczajnym, a także przedstawiając wątpliwości pojawiają-
ce się na kanwie obecnie funkcjonujących regulacji prawnych. Ostatni referat  
w tej części wygłosił mgr Marcin Owsianka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II) – Egzekucja nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej na tle postę-
powań szczególnych.

Część trzecią konferencji poprowadził dr Damian Gil, zaś referaty w tej części 
wygłosiło ośmiu prelegentów. Na uwagę zasługuje referat prof. dr. hab. Moniki 
Kleinowskiej (Uniwersytet Rzeszowski) – Zaskarżanie przez pokrzywdzonego 
orzeczeń wydanych w trybach szczególnych w polskim procesie karnym. Ponad-
to, trzy referaty – mgr Szymona Stypuły (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu), mgr. Piotra Jóźwika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu) oraz mgr. Krystiana Browarnego – odnosiły się do postępowania prywat-
noskargowego, zaś trzy kolejne do szczegółowych kwestii dotyczących mediacji  
i zostały wygłoszone przez przedstawicieli Polskiego Centrum Mediacji.

Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja, którą prowadził dr Da-
mian Gil. W dyskusji głos zabrała m.in. prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, 
odnosząc się do poruszonych przez prelegentów z Polskiego Centrum Media-
cji szczegółowych kwestii dotyczących mediacji w sprawach karnych, a także 
m.in.: dr Jakub Kosowski, dr Piotr Sowiński, zaś całość dyskusji podsumował  
dr Damian Gil.

Na zakończenie głos zabrał prof. dr hab. Edward Skrętowicz – kierow-
nik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego – który podziękował  
prelegentom za wygłoszone referaty, udział w dyskusji, a także przybyłym go-
ściom i studentom miejscowego wydziału za udział w konferencji. Skierował 
także słowa uznania do dr. Damiana Gila za czuwanie nad stroną organizacyjną 
konferencji.

Ogólnopolską Konferencję Naukową Modele postępowań szczególnych 
a gwarancje praw pokrzywdzonego w polskim procesie karnym należy zaliczyć 
do niezwykle udanych. Stała się ona ważną płaszczyzną do wymiany poglądów 
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i doświadczeń na temat praw i obowiązków uczestników procesu w ramach po-
stępowań szczególnych. świadczy o tym udział przedstawicieli doktryny oraz 
praktyki, a także ożywiona dyskusja odnosząca się do tematyki poruszanej przez 
prelegentów.
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