
ul. Jana Olbrachta 29 lok. 147, 01-102 Warszawa 
NIP 5272735528 * REGON 361384950 * KRS 0000554931 

 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 31 maja 2016 r. 

 

 

 ORGANIZATOR: WSPÓŁPRACA: 
 

 

 

 

 

  

 

  



2 | S t r o n a  

 

 

 

PATRONI HONOROWI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRONI: PATRONI MEDIALNI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 | S t r o n a  

 

Szanowni Państwo, 
 

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 ma zaszczyt zaprosić 

na drugą część ogólnopolskiej konferencji naukowej 

 

Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej: teoria, praktyka, przyszłość – część II 

 

której tematem przewodnim będzie podsumowanie zmian procedury karnej, które obowiązywały miedzy 

1 lipca 2015 r. a 15 kwietnia 2016 r. jak również analiza istniejącego stanu prawnego. 

Niniejszy, drugi etap, stanowi naturalną kontynuację pierwszej części wydarzenia, która odbyła 

się 27 maja 2015 r., a więc jeszcze przed wejściem w życie którejkolwiek z ostatnich nowelizacji. W trakcie 

zeszłorocznej konferencji wyrażono szereg nadziei, ale też obaw związanych z nadchodzącymi zmianami. 

Obserwacja prawie 10 miesięcy istnienia nowego i, jak się okazało, przejściowego stanu prawnego daje 

możliwość podzielenia się doświadczeniami i spostrzeżeniami pochodzącymi wprost z sal sądowych. 

Dodatkowo, dynamiczna sytuacja legislacyjna, w szczególności zaś – ostatnia nowelizacja zdają się 

wymagać stanowczego komentarza ze strony środowisk prawniczych. 

Organizowana przez Towarzystwo Paragraf 22 konferencja cechuje się ściśle praktycznym i 

profesjonalnym charakterem. W zaplanowanych panelach dyskusyjnych głos zabiorą przedstawiciele 

wszystkich zawodów prawniczych związanych z procesem karnym, a jednocześnie osoby mające na co 

dzień kontakt ze stosowaniem prawa. Swoje opinie wyrażą przedstawiciele środowisk sędziów, 

prokuratorów, adwokatów, a także zyskujących nowe uprawnienia procesowe radców prawnych. 

Zapewni to nie tylko kompleksowe spojrzenie na obrany temat, ale także zagwarantuje najwyższy poziom 

merytoryczny konferencji. 

Wydarzenie podzielono na cztery panele dyskusyjne – trzy z nich poświęcone zostaną analizie 

przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r. (zmianie modelu postępowania 

przygotowawczego i wzmocnieniu kontradyktoryjności, szerokiemu dostępowi do pomocy prawnej z 

urzędu oraz przyznaniu radcom prawnym prawa do obrony w sprawach karnych, a także silniejszemu 

akcentowi położonemu na tzw. tryby konsensualne), która wydaje się konieczna w celu realnej, 

wyważonej oceny wad i zalet cofniętej reformy, ostatni zaś – omówieniu obowiązującego stanu prawnego, 

zastosowanych rozwiązań i ich możliwych konsekwencji dla całości systemu sądownictwa w sprawach 

karnych. Dyskusje profesjonalistów w każdym z tych paneli poprzedzone zostaną podsumowaniem 

najistotniejszych elementów reform, jakie przyniosła ze sobą nowelizacja, w każdym z wymienionych 

obszarów. 

Zróżnicowany program, opierający się na całościowym podejściu do zagadnienia, skupiony 

przede wszystkim na aspektach praktycznych, przyciągnie szerokie grono zainteresowanych. Organizator 

spodziewa się uczestnictwa przedstawicieli zawodów prawniczych z całej Polski – sędziów, 

prokuratorów, adwokatów i radców prawnych – a także aplikantów oraz przedstawicieli świata nauki. 

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Samorządem Doktorantów Instytutu Nauk 

Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 

 

Z poważaniem, 

Piotr Modzelewski 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Członek Zarządu Towarzystwa Paragraf 22  
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INFORMACJE OGÓLNE: 

 

Zawody prawnicze wobec 

reformy procedury karnej: 

teoria, praktyka, przyszłość 

część II 

 

TERMIN 

31 maja 2016 r. 

 

MIEJSCE 

Polska Akademia Nauk (Pałac Staszica), Sala Lustrzana 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 

 

ORGANIZATOR 

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych 

Paragraf 22  
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SZKIC PLANU KONFERENCJI: 

 

ROZPOCZĘCIE 

8:00 Rejestracja uczestników konferencji  

9:00 Otwarcie konferencji i powitanie gości  

9:15 Prezentacja Organizatora  

 

PANEL I. 

Postępowanie przygotowawcze i kontradyktoryjność rozprawy głównej 

i apelacyjnej po 1 lipca 2015 r. (9:30-11:20) 

moderator panelu: Jakub Kłosiński 

(aplikant prokuratorski, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) 

9:30 – 9:40 Omówienie zmian w przedmiotowym zakresie 

9:40 – 10:25 Głosy praktyków  

10:25 – 11:10 Dyskusja  

 

PRZERWA (11:10-11:25) 

 

PANEL II. 

Jakość pomocy prawnej z urzędu w świetle reform procedury karnej 

(11:25-12:35) 

moderator panelu: Anna Winczakiewicz  

(aplikant adwokacki, Izba Adwokacka w Warszawie) 

11:25 – 11:35 Omówienie zmian w przedmiotowym zakresie 

11:35 – 12:05 Głosy praktyków 

12:05 – 12:40 Dyskusja 
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PANEL III. 

Tryby konsensualne zakończenia postępowania karnego 

(12:40-14:00) 

moderator panelu: Jędrzej Kupczyński  

(aplikant prokuratorski, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) 

12:40 – 12:50 Omówienie zmian w przedmiotowym zakresie 

12:50 – 13:20 Głosy praktyków  

13:20 – 14:00 Dyskusja  

 

PRZERWA (14:00-14:30)  

 

PANEL IV. 

Przyszłość procedury karnej – proces po 15 kwietnia 2016 r. 

(14:30-15:50) 

moderator panelu: Damian Tokarczyk  

(aplikant adwokacki, Izba Adwokacka w Warszawie) 

14:30 – 14:40 Omówienie planowanych zmian w obszarze procedury karnej 

14:40 – 15:10 Głosy praktyków  

15:10 – 15:50 Dyskusja  

 

ZAKOŃCZENIE  

15:50 Podsumowanie i podziękowania  

16:00 Zakończenie konferencji 
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ORGANIZATOR: 

 
 

 Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 jest organizacją 

zrzeszającą młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których 

praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami 

prawnymi.  

 Celem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z 

zakresu prawa, kryminalistyki i nauk pokrewnych, poszerzanie polskiego dorobku 

naukowego w tych dziedzinach, a także podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa. 

  Pierwsza część konferencji „Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej”, 

która odbyła się 27 maja 2015 r., stanowiła ważny głos w dyskusji profesjonalnych 

prawników nad nieobowiązującymi jeszcze wtedy zmianami. Poprzez kontynuację tego 

projektu Towarzystwo Paragraf 22 chce ponownie umożliwić wymianę poglądów oraz 

stworzyć platformę wymiany uwag, obserwacji oraz postulatów. 

 

KONTAKT: 

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych 

Paragraf 22 
e-mail: towarzystwo@paragraf22.eu 

strona: www.paragraf22.eu 

tel. (+48) 506-159-933 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

 

Piotr Modzelewski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 Członek Zarządu Towarzystwa Paragraf 22 

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego: 

 

Daniel Idzik, Kamil Kowalczyk, Jędrzej Kupczyński, Marta Modzelewska, 

Radosław Parzych, Martyna Sepko, Damian Tokarczyk, Marika Werner-Tokarczyk, Anna 

Winczakiewicz 


