
 

 
 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„ŚRODKI DOWODOWE. TRADYCJA - 

WSPÓŁCZESNOŚĆ - PERSPEKTYWY”, 

 pod patronatem honorowym  

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

organizowana przez Zakłady:  

Prawa Karnego Procesowego oraz Prawa Rzymskiego  

Wydział Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Rzeszowskiego  

Łańcut, 18 - 19 października 2018 roku 

 

PROGRAM 

 

18 października 2018 r. /czwartek/ 

 

9.30 – 10.00 - rejestracja Uczestników konferencji 

10.00           - powitanie Uczestników i uroczyste otwarcie konferencji 

 

Sesja I (10.30 – 12.00)  

10.30 – 10.45 dr hab. prof. UJ Andrzej Światłowski  (UJ) Dowody w postępowaniach 
szczególnych i konsensualnych 
 
10.45 – 11.00 prof. dr hab. Jerzy Skorupka (UWr) Dowody w rzymskim procesie na 
przykładzie mów Cycerona. 
 



 

 
 

 

11.00 – 11.15 prof. dr hab. Jan Zabłocki (UKSW) Obowiązek wydania wyroku? 
 
11.15 – 11.30 dr Marek Smarzewski (KUL) Granice dopuszczalności dowodów uzyskanych 
w sposób nielegalny w polskim postępowaniu karnym 
 
11.30 – 11.45 dr Magdalena Skibińska (UZG) Konfrontacja zeznań strony z zeznaniami 
świadka w postępowaniu cywilnym 
 
11.45 – 12.00 dr Aleksandra Budniak-Rogala (UWr) Umowy dowodowe w postępowaniu 
arbitrażowym 
 
12.00 – 12.20  - przerwa kawowa 

 

Sesja II (12.20 – 14.15)  

12.20 – 12.35 dr hab. prof. Uczelni Łazarskiego Maciej Rogalski, (Uczelnia 
Łazarskiego) Dowód z zestawienia połączeń telefonicznych w postępowaniu karnym 
 
12.35 – 12.50 dr Robert Netczuk (UŚ) Ingerencja w tajemnicę komunikowania się w 
polskim procesie karnym w kontekście międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka i 
obywatela 
 
12.50 – 13.05 dr hab. Ewa Kruk (UMCS) Moc dowodowa przyznania się do winy 
oskarżonego w procesie karnym. Zagadnienia wybrane 
 
13.05 – 13.20 dr Marta Mozgawa-Saj (UMCS) Kilka uwag na temat prawa do odmowy 
zeznań  
 
13.20 – 13.35 dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG) Problem przekazania postępowania 
dowodowego sędziom-nieurzędnikom w starożytnym Rzymie 
 
13.35 – 13.50 prof. dr hab.  Krzysztof Amielańczyk (UMCS) Dowód poszlakowy w 
rzymskim procesie karnym  
 
 
13.50 – 14.15 - dyskusja 

14.15 – 15.00 - obiad 

15.15 – 17.00 - zwiedzanie Muzeum - Zamku w Łańcucie 

19.30              - uroczysta kolacja 

 



 

 
 

 

19 października 2018 r. /piątek/ 
 

 
Sesja III (9.00 – 10.15)  

9.00 – 9.15 prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (UWr) Dowód z dokumentu elektronicznego 
po nowelizacji k.p.c. w 2015 roku  
 
9.15 – 9.30 dr hab. prof. KUL Joanna Misztal Konecka (KUL) Postępowanie cywilne a 
opinia biegłego wydana w innym postępowaniu. Współczesność i perspektywy   
 
9.30 – 9.45 dr hab. Renata Kamińska (UKSW) Dokument jako środek dowodowy w 
skróconym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa 

 
9.45 – 10.00 dr Elżbieta Loska (UKSW) Wiarygodność środków dowodowych w rzymskim 
procesie karnym 
 
10.00 – 10.15 dr Anna Banaszewska Przeprowadzanie dowodu z przesłuchania świadka w 
postępowaniu cywilnym za granicą 
 
10.15 – 10.40 - przerwa kawowa 
 
 
Sesja IV (10.40 – 12.30)  

 
10.40 – 10.55 dr Ireneusz  Jakubowski (UŁ) Perquisitio lance et licio - rzymskie 
przeszukanie w opinii Tadeusza Czackiego 
 
10.55 – 11.10 dr Andrzej Chmiel (UMCS) Reus vel suspectus - uwagi na temat pozycji 
procesowej oskarżonego w rzymskim postępowaniu karnym 
 
11.10 – 11.25 dr Paweł Czarnecki (UJ) Pokrzywdzony jako źródło dowodowe w procesie 
karnym 
 
11.40 – 11.55 dr Marcin Kostwiński (UŁ) - Dowody z dokumentów w postępowaniu 
nakazowym w kontekście formy dokumentowej czynności prawnych 
 
11.55 – 12.10 dr Joanna Derlatka (UJK w Kielcach) Wartość nieruchomości jako 
przedmiot dowodu z opinii biegłego - uwagi na tle wyroku SN z 26.01.2018 r., II CSK 
117/17" 
 
12.10 – 12.30 - dyskusja 



 

 
 

 

 
12.30 – 13.30 - lunch 
 
 
Sesja V (13.30 – 14.45)  

13.30 – 13.45 mgr Bartosz Zalewski (UMCS) Uwagi na temat ustawodawstwa 
Konstantyna Wielkiego dotyczącego przeprowadzania i oceny dowodów 
 
13.45 – 14.00 adw. Aleksandra Glanc – Walkiewicz  (ORA Wrocław) Dowód z opinii 
biegłego, a ustalenie konkurencyjnego charakteru produkcji – audycji telewizyjnych (na 
przykładzie serialu paradokumentalnego) 
 
14.00 – 14.15 mgr Agnieszka Gurbiel (doktorant UJ) Wpływ udziału obrońcy na bieg 
postępowania karnego 
 
14.15 – 14.30 mgr Magdalena Komar-Zabłocka (UR) Informacja procesowa a prawa i 
obowiązki dowodowe oskarżonego 
 
14.30 – 14.45 mgr Wojciech Lasek (doktorant UR) Prawo osoby pozostającej we 
wspólnym pożyciu do odmowy zeznań (art. 182 par. 1 k.p.k. w zw. z art. 115 par. 11 k.k.). 
Uwagi na tle uchwały SN z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15. 
 
 
14.45 – 15.00 - dyskusja 
 
15.00            - zakończenie konferencji 
 


