
 

Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
          serdecznie zaprasza 

na V Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe  
pod tytułem: 

„Norma Postępowania Karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego” 
 

10 kwietnia 2017 roku 
 

godz. 9:30 -16:00 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, sala 2D 

 
HARMONOGRAM KONFERENCJI 

9.45 - 10.00 – uroczyste otwarcie Konferencji przez Dziekana Wydziału Prawa,  
Administracji i Ekonomii prof. Dr. Hab. Karola Kiczkę oraz Kierownika Katedry 
postępowania Karnego prof. dr. hab. Jerzego Skorupkę 

10.00 – 10.45 – Panel I 
prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu), sędzia TK:  
„Norma postępowania w teorii prawa” 
prof. Piotr Tuleja (Uniwersytet Jagielloński), sędzia TK:  
„Wykładnia prokonstytucyjna norm karno-procesowych” 

10.45 – 11.15 – przerwa kawowa 
11.15 - 12.00 – Panel II 

prof. Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański):  
„Nieposłuszeństwo wobec prawa” 
dr Małgorzata Żbikowska (Uniwersytet Szczeciński):  
"Interpretacyjna rola zasad procesowych w kształtowaniu treści norm postępowania 
karnego" 

12.00 - 12.30 - dyskusja 
12.30 - 13.30 - lunch 
13.30 - 14.15 – Panel III 

prof. Paweł Wiliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): 
„Proporcjonalność czynności dowodowych” 
prof. Jerzy Skorupka (Uniwersytet Wrocławski), sędzia SA we Wrocławiu:  
„Instrumentalizacja zasady prawdy materialnej przez Ustawodawcę. Priorytet 
(nadrzędność) czy względność prawdy w procesie karnym” 

14-15 - 15.45 - dyskusja 
15.45 - 16.00 – podsumowanie i zamknięcie Konferencji  
 

 
Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

znajdującego się na stronie: www. wsk.prawo.uni.wroc.pl. 
 
Udział w konferencji wymaga uiszczenia opłaty konferencyjnej w wysokości 150 zł (studenci i 
doktoranci - 75 zł). Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 20 marca 2017 roku na nr konta 68 1090 2503 
0000 0001 0246 5849 (z dopiskiem WSK – 7003/2276/16) 
 
Informujemy, że dla adwokatów udział w Konferencji odpowiada liczbie 8 punktów szkoleniowych, zaś 

dla radców prawnych udział w Konferencji odpowiada liczbie 5 punktów szkoleniowych 

Wszystkich informacji na temat WSK 2017 udziela sekretarz konferencji mgr Kazimierz J. Leżak pod 

adresem mailowym: kazimierz.lezak@uwr.edu.pl lub telefonicznie: 607-777-024. 

Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z naszego zaproszenia! 


