Forum Obywatelskiego Rozwoju wraz z Instytutem Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na konferencję połączoną
z prezentacją raportu pt. Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce.
Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 9 lipca 2012 roku, o godzinie 9.30 w auli “A”
w budynku Starego BUW-u na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.
Z uwagi na planowane wydanie publikacji poświęconej przyczynom oraz skutkom
niesłusznych skazań w Polsce i na świecie, zapraszamy do nadsyłania do końca października
2012 r. referatów, głosów w dyskusji oraz artykułów poświęconych tej problematyce.
Przygotowane teksty należy przesyłać na adres mailowy: lukasz.chojniak@for.org.pl

Program konferencji:
09.30 – rejestracja uczestników konferencji
09.55 – otwarcie konferencji – Paweł Dobrowolski, Prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju
10.00 – wystąpienie prof. SGH dra hab. Leszka Balcerowicza (Forum Obywatelskiego Rozwoju)
10.10 – wystąpienie prof. dra hab. Andrzeja Rzeplińskiego (Uniwersytet Warszawski)

CZĘŚĆ I
10.20 – prezentacja wyników badań dotyczących przyczyn niesłusznych skazań w Polsce
dr Łukasz Chojniak (Uniwersytet Warszawski, Forum Obywatelskiego Rozwoju)
mgr Łukasz Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski, Forum Obywatelskiego Rozwoju)
11.00 – pytania i dyskusja
11.40 – przerwa kawowa

CZĘŚĆ II
12.00 – Niesłuszne skazanie a konstytucyjne gwarancje prawa do sądu
prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dr hab. Paweł Wiliński
12.20 – Niesłuszne skazanie w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności
dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
12.40 – Gwarancyjna funkcja Prokuratora Generalnego i prokuratury w zakresie zapobiegania
niesłusznym skazaniom
prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Ryszard Stefański
13.00 –Rola obrońcy w konfrontacji z pomyłką sądową – dziś oraz jutro (w świetle projektu
nowelizacji Kodeksu postępowania karnego)
prof. Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Kazimierz Zgryzek
13.20 – 14.00 - dyskusja
14.00 – 14.20 – przerwa kawowa

CZĘŚĆ III
14.20 –Pomyłki sądowe w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego
prof. Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Jerzy Skorupka
14.40 –Postępowanie dowodowe w procesie karnym jako potencjalna przyczyna niesłusznych
skazań – wybrane uwagi de lege lata i de lege ferenda
prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Piotr Girdwoyń
15.00 –Uchybienia proceduralne jako podstawa do odszkodowania za bezprawne pozbawienie
wolności
dr Wojciech Jasiński, Uniwersytet Wrocławski
15.20 – Dekada doświadczeń Programu Klinika „Niewinność” w pomocy niesłusznie skazanym
Maria Ejchart, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
15.40 – 16.20 pytania i dyskusja
16.20 – podsumowanie i zamknięcie konferencji

