
W dniu 21 października 2021 r. w godzinach 10.00 – 14.30 odbyła się ogólnopolska konferencja
naukowa zwieńczająca badania prowadzone pod kierownictwem dr hab. Jarosława Szymanka w
ramach projektu „Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Polska
na tle porównawczym”, sfinansowanego ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W projekcie tym uczestniczyło ponad pięćdziesięciu
ekspertów z różnych dziedzin prawa krajowego, międzynarodowego i państw trzecich,
reprezentujących kilkadziesiąt ośrodków akademickich i innych instytucji.

Konferencję uroczyście otworzył Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości – gen.
dr Marcin Strzelec. Niniejszą konferencję zaszczycił swoją obecnością dr n. pr. Marcin Romanowski,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W trakcie przemówienia inauguracyjnego, Pan
Minister zwrócił uwagę na naukowy charakter projektu oraz wnioski praktyczne, które będą zarówno
pomocne dla ustawodawcy, jak i dla wszystkich instytucji i organów uczestniczących w systemie
wsparcia ofiar i mechanizmie wymierzania sprawiedliwości. Pan Minister podkreślił również
materialny wymiar projektu, którym jest obszerna praca zbiorowa pt. „Rzetelny proces sądowy.
Doktryna. Prawo. Praktyka”. W skład pracy zbiorowej wchodzą liczne opinie i analizy, które dotyczyły
zagadnień rzetelnego procesu sądowego, jego przebiegu, podstaw aksjologicznych oraz sfery
materialnej. Następnie głos zabrał Kierownik Projektu – dr hab. Jarosław Szymanek, który pokrótce
przedstawił główne założenia projektu, jak dokonał podsumowania jego przebiegu i wskazał na
osiągnięte rezultaty.

Konferencja miała charakter hybrydowy. Osobiście uczestniczyli w niej jako prelegenci: dr hab.,
Konrad Walczuk, prof. Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, dr Marcin Rau z Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr Mariusz Kuryłowicz ze Szkoły Wyższej Wymiaru
Sprawiedliwości oraz dr Karol Pachnik z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Konferencja składała się z dwóch paneli zakończonych dyskusjami. Pierwszy panel rozpoczął dr hab.,
Konrad Walczuk, prof. Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, wystąpieniem pt. „Rzetelny proces
sądowy i jego odmiany aplikacyjne”. Następnie dr Artur Trubalski z Uniwersytetu Rzeszowskiego
wygłosił referat pt. „Konstytucyjne standardy rzetelnego procesu sądowego”. Z kolei dr Marcin Rau
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przemawiał na temat: „Rzetelny proces
sądowy o ochrona praw ofiar”. Pierwszy panel zakończył się wystąpieniem dr hab. Krzysztofa
Prokopa, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, na temat: „Prawo do
rzetelnego procesu w państwach niemieckiej kultury prawnej”. 

Po żarliwej dyskusji drugi panel rozpoczął dr Karol Pachnik z Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, wygłaszając referat nt. „Cechy składowe rzetelnego
procesu sądowego”. Następnie głosu udzielono dr Łucji Kobroń-Gąsiorowskiej z Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, która dokonała prezentacji zagadnień
dotyczących aplikacji modelu rzetelnego procesu sądowego w prawie pracy. Z kolei dr hab. Katarzyna
Dunaj, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wygłosiła referat pt. „Prawo dziecka do
wysłuchania w kontekście rzetelnego procesu”. Jako ostatni wystąpił dr Mariusz Kuryłowicz ze Szkoły
Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z referatem odnoszącym się do rzetelności wykonania kary
pozbawienia wolności.


