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PROGRAM

Opole, 22 lutego 2018 r.

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

„Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym”

9:15 - 10:00 - Rejestracja uczestników

10:00 - 10:20 - Uroczyste otwarcie Konferencji: przywitanie gości

10:30 - 13:00 – I sesja referatowa:

• dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS,

tyt. ref.: „Środki karne w kodeksie karnym”

• prof. zw. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 

tyt. ref.: „Środki karne: podstawowa czy dodatkowa reakcja prawnokarna”

• dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Uniwersytetu Jagielońskiego, adwokat, 

tyt. ref.: „Zwyczajne i nadzwyczajne złagodzenie kary po zmianach”

• prof. zw. dr hab. Jacek Giezek, Uniwersytet Wrocławski, adwokat, 

tyt. ref. „Ustawowe katalogowanie okoliczności wpływających na wymiar kary a znamiona modyfikujące typ 

czynu zabronionego”

• prof. zw. dr hab. Stefan Lelental, Uniwersytet Łódzki, adwokat, 

tyt. ref.: „Struktura kar pozbawienia wolności orzekanych za przestępstwa i wykonywanie tych kar”

• dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu Opolskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Opolu, 

tyt. ref.: „Dyrektywy stosowane przez sąd przy orzekaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia”

• mgr Marian Jagielski, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, 

tyt. ref.: „System dozoru elektronicznego - rys historyczny"

• dr hab. Leszek Wieczorek, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

tyt. ref.: „Międzynarodowe standardy wykonywania kary pozbawienia wolności z polskiej perspektywy”

13:00 – 13:30 – Dyskusja

13:30-14:00 - Przerwa kawowa

14:00-15:40 - II sesja referatowa:

• prof. zw. dr hab. Lech Gardocki, Uniwersytet SWPS,

tyt. ref.: „Kryminalizacja a sankcje karne”

• dr hab. Jerzy Lachowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adwokat,

tyt. ref.: „Przesłanki orzekania kary łącznej”

• prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak, Uniwersytet SWPS, 

tyt. ref.: „Kary i środki karne w kodeksie karnym skarbowym”

• dr Dariusz Mucha, adwokat, Uniwersytet Opolski, adiunkt, 

tyt. ref.: „Kara ograniczenia wolności - instrukcja obsługi”

• dr Dariusz Jagiełło, radca prawny, Uniwersytet SWPS, adiunkt, 

tyt. ref.: „Alternatywy dla kary bezwzględnego pozbawienia wolności - uwagi na tle prawnoporównawczym"

• mgr Tomasz Huminiak, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, 

tyt. ref.: „Efektywność wykonania kary - uwagi de lege lata i propozycje de lege ferenda”

• prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski, 

tyt. ref.: „O potrzebie badań sędziowskiego wymiaru kary”

15:40-16:00 - Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji


