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Problematyka Konferencji „Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości” 

wychodzi naprzeciw dużemu zainteresowaniu zagadnieniami prawidłowego 

formułowania różnego rodzaju diagnoz związanych z postępowaniem sądowym i 

wykonawczym, potrzebie poznania przyczyn trudności i niepowodzeń w tym zakresie, a 

także ustalenia możliwości i ograniczeń w stosowaniu różnych narzędzi 

diagnostycznych. Organizatorzy Konferencji pragną zaprosić do udziału w niej zarówno 

specjalistów z różnych dziedzin nauki, jak i praktyków. Celem spotkania będzie 

odniesienie problemów w diagnozowaniu w codziennym, praktycznym działaniu do 

szerszego kontekstu osiągnięć, jak i niepowodzeń współczesnej nauki w formułowaniu 

teoretycznych podstaw, zasad i metodyki diagnozowania, szerzej –prowadzenia badań 

osobopoznawczych.    

Konferencja będzie zatem poświęcona działalności diagnostycznej podejmowanej 

przez różne podmioty i instytucje w poszczególnych postępowaniach sądowych. W 

postępowaniu karnym trafne zdiagnozowanie cech osobowości przestępcy, jak również 

przyczyn popełnienia czynu zabronionego przez biegłych sądowych, a także kuratorów, 

psychologów i pedagogów współpracujących z sędzią, ma znaczenie fundamentalne. 

Prawidłowe przeprowadzenie badań osobopoznawczych pozwala sądowi na podjęcie 

trafnej decyzji o wymierzeniu bądź nie konkretnej kary lub zastosowaniu określonego 

środka karnego, zabezpieczającego, probacyjnego czy kompensacyjnego. Przyczynia się 

w sposób zasadniczy do ochrony społeczeństwa przed kolejnymi przestępstwami, jak 

również zabezpiecza pokrzywdzonego, którego bezpieczeństwo osobiste może być 

zagrożone. Na etapie wykonawczym postępowania karnego, zwłaszcza w warunkach 

izolacji, trafne zdiagnozowanie cech osobowych skazanego determinuje kwestie 

podstawowe, tj. właściwą klasyfikację, umożliwiającą zindywidualizowany dobór 

środków oddziaływania penitencjarnego. Sprzyja zarazem utrzymaniu porządku i 

dyscypliny w zakładzie karnym, a więc bezpieczeństwa. 
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W postępowaniach sądowych w sprawach rodzinnych i nieletnich diagnoza grupy 

rodzinnej, relacji łączących uczestników tych postępowań, uwarunkowań osobistych i 

środowiskowych małoletniego bądź nieletniego, opracowana zarówno przez zespół 

specjalistów sądowych, jak i pojedynczego psychologa, kuratora sądowego, sędziego 

rodzinnego, pozwala na trafne podejmowanie decyzji w interesie i dla dobra dziecka. 

Wpływ na jakość tego rodzaju diagnozy mają nie tylko kompetencje diagnostyczne osób 

przeprowadzających badanie, ale również postawa samych uczestników, sposób ich 

przygotowania do rozprawy i stosunek do sytuacji procesowej. W tym kontekście 

zasadniczą rolę w stopniu rozpoznania przez sąd danego przypadku mogą odegrać 

pełnomocnicy procesowi. 

Do udziału w panelu głównym zapraszamy wybitnych specjalistów z zakresu 

prawa, psychologii oraz pedagogiki. Panel ten koncentrować się będzie na różnych 

aspektach diagnozy i postępowania diagnostycznego, zarówno w ujęciu teoretycznym, 

jak i praktycznym. Zależy nam na podjęciu dyskusji nad stanem współczesnej wiedzy na 

temat diagnozowania, jak i poznaniu doświadczeń w procesie przygotowywania 

diagnozy w poszczególnych obszarach działania wymiaru sprawiedliwości.  

Zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w następujących sekcjach 

tematycznych (czas wystąpienia: maks. 15-20 minut): 

 sędziowskiej  

 penitencjarnej  

 rodzinnej i nieletnich 
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W toku obrad proponujemy poruszyć następujące zagadnienia: 

1. Uwarunkowania, możliwości i bariery w procesie diagnozowania w wymiarze 

sprawiedliwości. 

2. Problemy trafnego diagnozowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. 

3. Sukcesy i porażki procesu stawiania diagnozy. 

4. Nowe narzędzia służące sporządzaniu diagnozy dla wymiaru sprawiedliwości. 

5. Przydatność nauki dla diagnozowania w wymiarze sprawiedliwości. 

6. Trafność diagnozowania w świetle doświadczeń praktycznych. 

 

Jednocześnie informujemy, że warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie 

do dnia 15 października 2018 r. Karty zgłoszenia (załącznik) na adres: 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wydział Studiów Edukacyjnych 

Zakład Penitencjarystyki 

ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań 

z dopiskiem: Konferencja „Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości” 

lub na adres mailowy: konferencja.zpuam@gmail.com 

 

Koszt udziału w Konferencji wynosi: 

 w przypadku uczestnictwa czynnego: 300 zł (opłata konferencyjna obejmuje: 

materiały konferencyjne, posiłki w czasie trwania konferencji, publikację tekstu 

wystąpienia); 

 w przypadku uczestnictwa biernego: 200 zł (opłata konferencyjna obejmuje: 

materiały konferencyjne, posiłki w czasie trwania konferencji). 
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Opłatę konferencyjną prosimy wnosić do dnia 31 października 2018 r. na konto 

bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu podając 

cel subkonta K00000796, z dopiskiem: Konferencja „Diagnoza w służbie wymiaru 

sprawiedliwości”. 

Uczestnicy Konferencji samodzielnie rezerwują miejsca noclegowe oraz regulują 

koszty noclegów i przejazdów. Poniżej wskazane są hotele znajdujące się w bliskim 

sąsiedztwie miejsca obrad: 

 Hotel Adalbertus, ul. Tumska 7A, Gniezno (62-200), www.dompielgrzymagniezno.pl, telefon: 61-

426-13-60 

 Hotel City, ul. Rynek 15, Gniezno (62-200), www.hotelgniezno.com, telefon: 61-425-35-35 

 Hotel Ibis, ul. Chrobrego 20, Gniezno (62-200), www.ibis.com.pl, telefon: 61-626-92-00 

 Dom Studencki Instytutu Kultury Europejskiej UAM, ul. Kostrzewskiego 7, Gniezno, 

www.ike.amu.edu.pl, telefon: 61-829-48-36. 

 
Osobom, które zadeklarują w Karcie zgłoszenia gotowość rezerwacji noclegu/ów w Domu Studenckim IKE 

UAM w Gnieźnie (obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie IKE UAM) oferujemy pomoc w 

zarezerwowaniu pokoju dwuosobowego (koszt jednego noclegu to 90 zł). Liczba miejsc jest ograniczona, 

w związku z czym decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby deklarujące nocleg/i w DS IKE UAM poinformowane 

zostaną o dokonanej na ich osobę rezerwacji oraz poproszone o przelanie łącznej kwoty obejmującej 

opłatę konferencyjną oraz opłatę hotelową (w takim przypadku w tytule przelewu należy dopisać: 

Konferencja „Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości” i nocleg/i). 

 

Pragniemy również poinformować, że założeniem Organizatorów Konferencji jest 

przygotowanie publikacji pokonferencyjnej. W związku z powyższym zapraszamy do 

nadsyłania tekstów, zgodnych z następującymi wymogami redakcyjnymi: maks. 15 stron 

maszynopisu, czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1.5, przypisy dolne. Teksty 

prosimy przesyłać na adres: konferencja.zpuam@gmail.com do dnia 31 grudnia 2018 r. 
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Ramowy program Konferencji przedstawia się następująco: 

DZIEŃ PIERWSZY: 06 grudnia 2018 r. (czwartek) 

Godzina Zaplanowane wydarzenia 

9.00 – 10.00 Przyjazd i rejestracja Uczestników Konferencji 

10.00– 11.00 Powitanie Uczestników Konferencji przez: 

 Prof. zw. dr hab. Agnieszkę Cybal–Michalską, Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

 Prof. zw. dra hab. Piotra Stępniaka, kierownika Zakładu Penitencjarystyki. 
 

Wystąpienia Patronów Konferencji. 

11.00 – 14.00 Sesja plenarna (wystąpienia ekspertów oraz dyskusja). 

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa. 

14.00 – 14.30 Obiad. 

14.30 – 17.30 Sesja poświęcona diagnozie w pracy sędziów i kuratorów oraz ekspertów z Instytutu Ekspertyz 
Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna. 

18.00 Uroczysta kolacja. 

DZIEŃ DRUGI: 07 grudnia 2018 r. (piątek) 

Godzina Zaplanowane wydarzenia 

8.00 – 9.00 Śniadanie. 

9.30 – 12.30 Obrady w sekcjach. Organizatorzy przewidują dwie lub trzy sekcje tematyczne o problemach 
diagnozy penitencjarnej i diagnozy w systemie sprawiedliwości dla nieletnich oraz w sprawach 
rodzinnych. 

12.30 – 13.00 Poczęstunek. 

13.00 Podsumowanie Konferencji i zakończenie obrad. 
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Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod następujący adres mailowy: 

konferencja.zpuam@gmail.com bądź bezpośrednio do: Przewodniczącej Komitetu 

Organizacyjnego (dr Katarzyna Jadach, adres e-mail: kjuam@amu.edu.pl) lub Sekretarza 

Konferencji (dr Magdalena Sadowska: adres e-mail: m.sadowska@amu.edu.pl). 

 

Z wyrazami szacunku, 

 
Członkowie Komitetu Organizacyjnego 

Dr Katarzyna Jadach – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
Dr Magdalena Sadowska – Sekretarz Konferencji 

Dr Dorota Rondalska 
Dr Paulina Perska–Gradowska 

Mgr Agnieszka Nymś–Górna 
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