
Konferencja	w	Krakowie	

Szanowni Państwo, 
 
W związku z dużym powodzeniem konferencji warszawskiej i licznymi pytaniami z Państwa 
strony, chcielibyśmy zaproponować Państwu udział w krakowskiej edycji konferencji, której celem 
jest przybliżenie zmian w Kodeksie Postępowania Karnego, które weszły w życie z dniem 1 lipca 
2015. 
 
PRELEGENCI:  
SSA Zbigniew Kapiński 
 
TERMIN:  
18 październik 2015, g. 10.00- 15.00 
 
MIEJSCE:  
Kraków, dokładne miejsce zostanie wskazane 
 
LICZBA PUNKTÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO:  
5 pkt dla adwokatów  
7 pkt dla radców prawnych 
 
PROGRAM KONFERENCJI: 
1. Zakres, istota oraz wpływ zmian w KPK, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 
2. Sposób prowadzenia postępowania przygotowawczego 
3. Sposób prowadzenia postępowania przez sąd I instancji: 
→ zmiany w zakresie postępowania dowodowego i roli poszczególnych stron postępowania; 
→ nowy sposób przeprowadzania dowodów przed sądem, istotne przesunięcia ciężaru dowodów i 
obowiązku wykazania winy oskarżonego na oskarżyciela, wynikające z nowego brzmienia art. 
167 p. 1-2 KPP; 
→ sposób procedowania sądu I instancji i zakres wprowadzania do materiału dowodowego danej 
sprawy dowodów przeprowadzonych w postępowaniu przygotowawczym wynikające z nowego 
brzmienia art. 389 p. 1 KPK, art. 391 p. 1 KPK, art. 394 p. 2 KPK; 
→ postępowanie prowadzone w wyniku wniesienia subsydiarnego aktu oskarżonego, wymogi 
formalne oraz sposób konstrukcji aktu oskarżenia wnoszonego przez oskarżyciela subsydiarnego 
i oskarżyciela prywatnego; 
→ poszerzenie zakresu obrony obowiązkowej oraz zakresu udziału obrońców w postępowaniu 
karnym 
4. Postępowanie odwoławcze: 
→ zakres instancyjnej kontroli sądu odwoławczego wynikający z nowego brzmienia art. 433 p. 1 
KPK i konsekwencje tej zmiany dla podmiotów wnoszących apelacje; 
→ rodzaje zarzutów stawianych w apelacji i wpływ brzmienia art. 427 p. 4 KPK na teść petitum 
apelacji; 
→ zakres zaskarżania wyroku wynikający z nowego brzmienia art. 447 KPK; 
→ zakres postępowania dowodowego prowadzonego przez sąd odwoławczy wynikający ze 
zmiany treści art. 452 KPK. 
 
CENA:  
199 PLN + VAT = 244,77 PLN 
150 PLN + VAT = 184,50 PLN cena dla obecnych i byłych kursantów 
 



UWAGA! W TOKU KONFERENCJI DOSTĘPNA BĘDZIE W CENIE PROMOCYJNEJ NASZA 
NOWA PUBLIKACJA: 
Zasady konstruowania apelacji karnej – KPK po zmianach, SSA Zbigniew Kapiński 
 
ZAPISY: 
Zapisy na konferencję prowadzone są przez system internetowy ADEX dostępny po 
zarejestrowaniu na stronie www.adexemplum.com 
 
Patronat nad konferencja objęło Polskie Towarzystwo Prawników Opus Iuris.	


