
      
 

 
 

 

 

„Reforma systemu sankcji w Austrii, Niemczech i 

Polsce” 
16-17 października 2014 r. 

Konferencja naukowa 

Program 
 

 

16.10.2014 r. – Pierwszy dzień konferencji po niemieckiej stronie Odry 

Europejski Uniwersytet Viadrina, Budynek Główny, Sala Senacka (1. piętro) 
9:30 – 9:45 

Otwarcie i powitanie 

Prof. EUV dr hab. Maciej Małolepszy  

(Frankfurt n. Odrą, Zielona Góra) 

9:45 – 11:30 

Panel 1: 

Podstawy reformy systemu 

sankcji 

 Dr Justyn Piskorski (Poznań) 

Jaka racjonalność? Próba rekonstrukcji światopoglądowych 

uwarunkowań zmian systemu penalnego w aktualnych 

propozycjach zmian 

 Dr Elżbieta Hryniewicz (Poznań) 

Kara kryminalna w polskim prawie a proponowane zmiany – 

ewolucja czy powrót do korzeni? 

 Dr Thomas Bode (Frankfurt n. Odrą) 

Problemy dwutorowości niemieckiego prawa karnego 

 Moderator: Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc (Poznań) 

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa 

11:45 – 12:55 

Panel 2: 

System dozoru elektronicznego 

 Prof. dr hab. Gudrun Hochmayr (Frankfurt n. Odrą) 

Dozór elektroniczny w systemie sankcji 

 Olga Łączkowska (Poznań) 

Dozór elektroniczny jako system wykonywania kary 

pozbawienia wolności – teoria, praktyka a proponowane 

zmiany 

 Moderator: Prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki (Poznań) 

12:55 – 13:55 Obiad 



 

13:55 – 14:30 

Panel 3: 

Izolacja niebezpiecznych 

przestępców po odbyciu kary 

pozbawienia wolności 

 Prof. dr hab. Jörg Kinzig (Tybinga) 

Powstanie i upadek ustawy o leczeniu i umieszczeniu w ośrodku 

terapeutycznym sprawców przestępstw z użyciem przemocy 

cierpiących na zaburzenia psychiczne (zarys) 

 Dr Joanna Długosz (Frankfurt n. Odrą, Poznań) 

Granice legalnej postpenalnej detencji osób stwarzających 

zagrożenie 

 Moderator: Prof. dr hab. Jan C. Joerden (Frankfurt n. Odrą) 

14:30 – 14:45 Przerwa kawowa 

14:45 – 16:00 

Panel 4: 

Reforma kary grzywny 

 Prof. dr hab. Frieder Dünkel (Greifswald) 

 Nicholas Mohr (Greifswald) 

Kara grzywny i jej substytuty w niemieckim prawie karnym – 

praktyka i reforma 

 Prof. EUV dr hab. Maciej Małolepszy (Frankfurt n. Odrą, 

Zielona Góra) 

Model wykonywania kary grzywny w polskim prawie karnym 

 Moderator: Prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn (Gdańsk) 

17:30  Kolacja (Collegium Polonicum w Słubicach) 

 Nocleg (Dom Studencki „Forum” w Słubicach) 

 

17.10.2014 r. – Drugi dzień konferencji po polskiej stronie Odry 

Collegium Polonicum w Słubicach, Sala konferencyjna  (sala nr 13) 
8:00 – 9:00 Śniadanie (Collegium Polonicum w Słubicach) 

9:00 – 10:45 

Panel 5: 

Zakaz prowadzenia pojazdów, 

pozbawienie prawa 

prowadzenia pojazdów i 

prowadzenie pojazdów 

mechanicznych w stanie 

nietrzeźwości 

 Carolin Schmidt (Frankfurt n. Odrą) 

Zakaz prowadzenia pojazdów – przewidywany rozwój od kary 

dodatkowej do samoistnej sankcji 

 Dr Dela-Madeleine Halecker (Frankfurt n. Odrą) 

Pozbawienie prawa prowadzenia pojazdów (§ 69 StGB) jako 

środek zabezpieczający w niemieckim prawie karnym? 

 Eryk Sokołowski (Frankfurt n. Odrą) 

Reforma sankcji za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 

w polskim prawie karnym 

 Moderator: Prof. dr hab. Brian Valerius (Bayreuth) 

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa 

 

11:00 – 12:00 

Panel 6: 

Reforma kary ograniczenia 

wolności w polskim prawie 

karnym 

 

 Magdalena Kowalewska (Poznań) 

Kara ograniczenia wolności w perspektywie projektowanych 

zmian polskiego kodeksu karnego 

 Moderator: Prof. UMK dr hab. Jerzy Lachowski (UMK Toruń) 

12:00 – 13:00 Obiad (Collegium Polonicum w Słubicach) 



 

 
 

 

 


