
ul. Mariacka 9 (Budynek  
Kurii/Instytutu Teologicznego 
w Sandomierzu)

Ogólnopolska konferencja 
naukowa z serii 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY 
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI VII  
– nt. „ Problemy kontroli decyzji 

procesowych”

23 kwietnia 2017 r. (niedziela) – godz. 16.00 
– zbiórka przy wejściu do Ratusza (ul. Rynek) 
– zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem
24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)  
– godz. 19.00 – ognisko (ul. Staromiejska 3, 
tereny przy Klasztorze o.o. Dominikanów, 
Sandomierz) 
Zwiedzanie Sandomierza i ognisko 
–  wspólne dla uczestników konferencji 
„W kierunku odformalizowania 
postępowania sądowego. Perspektywy 
a rzeczywistość” i niniejszego wydarzenia

 PROGRAM KONFERENCJI
8.45  Rejestracja uczestników (parter – 

obok Sali Papieskiej)
9.30  Przywitanie uczestników –  

dr Damian Gil (Opiekun Koła), 
Maciej Tokarski (Prezes Koła 
Naukowego Studentów Prawa 
„Viribus Unitis”)  – Sala Papieska. 

  Otwarcie konferencji.
 Wystąpienia zaproszonych gości

  SESJA WPROWADZAJĄCA  
(Sala Papieska)  
Przewodniczy – dr Damian Gil

   09.45 – prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza 
(UwB) – „Apelacja w rosyjskim procesie 
karnym”

   10.00 - dr Artur Lis (KUL) - „Decyzje 
procesowe w Polsce piastowskiej”

    Krótka dyskusja 

  PANEL I – KARNY (Sala Papieska)  
Przewodniczy – Sylwia Dąbrowska, 
Dawid Łukasz 

   10.30 -  mgr Izabela Urbaniak–Mastalerz 
(UwB), „Pomiędzy względnością 
a bezwzględnością przyczyn 
odwoławczych”

    10.45 - mgr Marta Flis–Świeczkowska 
(UG), „Prawo strony do kontroli 
instancyjnej a problem niejednoczesnego 
rozpoznania środków odwoławczych 
– uwagi na tle postanowienia Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku z dnia. 20 lipca 
2016 r., II AKz 465/16”

    11.00 - mgr Adrianna Niegierewicz 
(UwB), „Problematyka uprawnień sadu 
odwoławczego w świetle zasady prawdy 
materialnej”

   11.15 - dr Jakub Kosowski (UMCS), „Model 

postępowania kasacyjnego w świetle 
zmian kodeksu postępowania karnego 
z lat 2015-2016”

   11.30 - Przerwa kawowa
   11.45 - mgr Przemysław Pasierb (KUL),  

„Kontrola decyzji sądu oraz GIODO 
w sprawach z art. 212 k.k., na gruncie art. 
159 prawa telekomunikacyjnego ”

   12.00 - Magdalena Michalska (UJ), 
„Sądowa kontrola decyzji o zaniechaniu 
ścigania karnego ”

   12.15 - mgr Adam Kasperkiewicz 
(UJ), „Problemy intertemporalne 
w postępowaniu odwoławczym 
w sprawach karnych”

   12.30 - mgr Agnieszka Gurbiel (UJ), 
„Dopuszczalne granice orzeczenia 
reformatoryjnego sądu ad quem w świetle 
zasady kontroli procesu”

   12.45 – mgr Anita Ziółkowska-Sadowska 
(SPDSK w Warszawie), „Kontrola 
postanowień prokuratora w przedmiocie 
przeprowadzenia ekshumacji zwłok 
w polskim procesie karnym”

   13.00 - Dyskusja 
Pamiątkowe zdjęcie 

   13.30 - Przerwa obiadowa 

 PANEL II – CYWILNY I     
 ADMINISTRACYJNY (SALA 17)  
  Przewodniczy – Marcelina Pustuł, 

Maciej Tokarski    
    10.30 – prof. dr hab. Izabella Gil (UWr) 

„Zaskarżanie rozstrzygnięć na etapie 
poprzedzającym ogłoszenie upadłości ”

    10.45 - mgr Joanna  Kaźmierczak (UŁ),  
„Zasady i skutki przeprowadzenia 
postępowania dowodowego 
w postępowaniu apelacyjnym”

    11.00 – Monika Niedźwiecka (US), 
„Kontrola uznaniowych decyzji 
administracyjnych w sprawie odmowy lub 
wydania pozwolenia na posiadanie broni 
palnej”

    11:15 – dr Aleksandra Budniak-Rogala 
(U.Wroc.), „Przesłanka kontroli wyroku 
sądu polubownego z art. 1206 § 2 pkt 3 
i z art. 1214 § 3 pkt 3 k.p.c.”

    11.30 - Przerwa kawowa 
    11.45 - Katarzyna Kanafek, Wojciech 

Rożdżeński (UJ), „ Istota i charakter 
kontroli wywołanej skargą na orzeczenie 
referendarza sądowego”

    12.00 - mgr Katarzyna Nowak–Sudoł  
(KUL), „Znaczenie pojęć niedookreślonych 

dla rozstrzygnięć w postępowaniu 
administracyjnym”

    12.15 - Tomasz Guzik (UJ), „Stwierdzenie 
nieważności decyzji administracyjnej 
w trybie art. 156 k.p.a. w świetle 
orzecznictwa sądów administracyjnych” 

    12.30 – mgr Józef Sadowski (KUL) – 
„Kontrola wykonywania pieczy zastępczej 
po wydaniu orzeczenia o przysposobieniu 
dziecka”

    12.45 – Hubert Kruk (UJ), „Skarga 
o uchylenie wyroku sądu polubownego 
jako mechanizm kontroli sprawowanej 
przez sąd powszechny” 

    13.00 - Dyskusja 
Pamiątkowe zdjęcie 

    13.30 – Przerwa obiadowa 

  PANEL III – KARNY  
(Sala Papieska)  
Przewodniczy – Helena 
Wawrzyniak, Bartosz Kozioł 

   14.30 - mgr Beata Najman (UŁ), „Brak 
sądowej kontroli zgody następczej 
wydanej w ramach podsłuchu na tle 
standardów konstytucyjnych” 

   14.45 - Angelika Ciżyńska, Radosław 
Pałosz (UJ), „Instrumenty kontroli decyzji 
zezwalających na inwigilację jednostki 
w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. 
o działaniach antyterrorystycznych”

    15.00 - Beniamin Brzeski (KUL),  
„Problemy kontroli postanowienia 
o odmowie przywrócenia terminu. 
W poszukiwaniu obiektywnych przesłanek 
umożliwiających zastosowanie instytucji”

   15.15 - Joanna Pawlikowska, mgr Michał 
Wantoła  (UJ), „Odpowiednie stosowanie 
przepisów kodeksu postępowania karnego 
dotyczących postępowania odwoławczego 
w postępowaniach dyscyplinarnych”

   15.30 - Magdalena Pomper (KUL), 
„Wpływ błędu w ustaleniach faktycznych 
na decyzje sądu odwoławczego”

   15.45 - dr Damian Gil (KUL), 
„Odwoływalność środka zaskarżenia 
w kontekście wybranych zasad procesu 
karnego”

  16.00- Dyskusja 
Podsumowanie konferencji – dr Damian Gil

25 kwietnia 
2017

Sandomierz


