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Zaproszenie do Rycerki Górnej

Szanowni Państwo !

W dniach 23 – 25. listopada br. organizuję w swoim gospodarstwie agroturystycznym „Dom 
pod Gontami” w Rycerce Górnej powiatu żywieckiego spotkanie naukowe, na które mam 
zaszczyt serdecznie zaprosić. Podobne spotkania zwołuję od szeregu lat, dotychczas 
gromadziły one głównie studentów, uczestników kół naukowych, teraz jednak zapraszam 
profesjonalistów.

Propozycja obejmuje wysłuchanie pięciu stosunkowo obszernych prezentacji, realizowanych 
z elementami warsztatowymi i dyskusją; szczegółowy program zamieszczam poniżej.

Kto zatem chciałby, w nieformalnej atmosferze, przy kominku, wśród pięknych beskidzkich 
plenerów, posłuchać i podyskutować o nowoczesnej kryminalistyce i okolicach – proszę 
przyjechać.

Jerzy Konieczny

Program naukowy

24. listopada
godz. 10.30 – 11.45

Anna Ibek
Hybrydalny model śledztwa

Spośród opracowanych w ostatnich latach trzech metodologicznych ujęć śledztwa: 
argumentacyjnego, narracyjnego i hybrydalnego, za najbardziej zaawansowany uchodzi ten 
trzeci. Pozwala on bowiem na całościową analizę zdarzenia kryminalnego, stworzenie sieci 
przyczynowych jego przebiegu, a poprzez sformułowanie szczegółowych kryteriów oceny 
dokonywanych rekonstrukcji, pozwala na dokładną ewaluację rozważanej sekwencji stanów 
rzeczy i zdarzeń. Celem Autorki jest zapoznanie słuchaczy z założeniami teoretycznymi i 
możliwościami praktycznych zastosowań omawianego modelu.

godz. 12.00 – 13.15

Patryk Paciorek
Analiza materiału dowodowego metodą wykresów J. H. Wigmore’a

W roku 1931 amerykański prawnik J. H. Wigmore stworzył koncepcję porządkowania  i 
analizy  materiału dowodowego w sprawach karnych, znaną jako metodę wykresów 
Wigmore’a. Jedną z  jej najważniejszych charakterystyk jest oderwanie rozważań od 
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konkretnych uwarunkowań normatywnych i ich koncentracja na aspektach metodologicznych 
rozpoznawania stanów faktycznych. Myśli J.H. Wigmore’a są rozwijane współcześnie w 
nurcie tzw. New Evidence Scholarship. Autor przedstawi zasady budowy wykresów i na tle 
wybranej kazuistyki omówi ich zastosowanie praktyczne.

godz. 16.00 – 17. 15

Andrzej Łachwa
Logika zbiorów rozmytych i przybliżonych

(zamiast abstraktu) „Logika rozmyta, wprowadzona przez Profesora Lofti Zadeha przed 
ponad trzydziestoma pięcioma laty, stała się uznanym narzędziem analitycznym w wielu 
dyscyplinach, w tym także w rozumowaniach prawniczych. Rozmytość dostarcza 
użytecznego instrumentu w modelowaniu niepewności i braku precyzji rozmaitych procesów, 
nie angażując tradycyjnego rachunku prawdopodobieństwa ani starej logiki dwuwartościowej. 
(…) W dziedzinach prawniczych przedmiotem najbardziej owocnego zastosowania logiki 
rozmytej wydaje się materiał dowodowy.” Ron A. Shapira, 2002

godz. 17.30 – 18.45

Krzysztof Wójcik
Śledztwo proaktywne

Dylemat jaki się ujawnia aktualnie w analizie poziomu dokonywania czynności związanych z 
odpowiedzialnością karną, to wybór pomiędzy ciągłą zmianą przepisów prawa, a wdrożeniem 
właściwej metodyki prowadzenia tych czynności.  Wybór ten nie jest oczywiście wyborem 
zero-jedynkowym, czyli pomiędzy jedną, a drugą możliwością, a wyborem o decydującym 
znaczeniu jednej lub drugiej możliwości. O ile dotychczasowe i na pewno zbyt liczne zmiany 
przepisów, zwłaszcza prawa karnego procesowego, nie przyniosły pożądanych rezultatów, o 
tyle zwłaszcza w metodyce prowadzenia czynności przedsądowych nie podjęto jeszcze 
stosownych analiz i działań zmierzających do podniesienia ich efektywności, tak w aspekcie 
formalnym, jaki i merytorycznym. 

Jednym z elementów innego spojrzenia na tę problematykę mogą być rozważania na temat 
śledztwa proaktywnego, czyli czynności prowadzonych zanim zostanie popełnione 
przestępstwo, albo w trakcie jego popełniania. Niektóre czynności z tego zakresu są już 
obecne w systemie naszego prawa (m.in. kontrolowane wręczenie korzyści), niemniej jednak 
odpowiedź na pytanie kluczowe, czy i w jaki sposób śledztwo proaktywne powinno być 
prowadzone jest uzależnione od odpowiedzi, co powinniśmy rozumieć pod pojęciem 
śledztwa, szczególnie iż  coraz częściej czynności operacyjne mogą stanowić podstawę 
orzekania o winie.  Pozostawienie, jako podstawowego, tego pojęcia śledztwa, które wynika z 
aktualnych przepisów kodeksu postępowania karnego pozbawia bowiem możliwości oceny 
czynności przed jego wszczęciem w świetle  naczelnych zasad procesu karnego, chociaż w 
tym procesie mogą zostać skutecznie wykorzystane. Jest to o tyle istotne zagadnienia, iż 
czynności te z natury swojej dotyczą m.in. najpoważniejszych przestępstw z zakresu 
przestępczości zorganizowanej i korupcji.
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Aktualnie trwają dyskusje na temat wprowadzenia szeregu kolejnych zmian w kodeksie 
postępowania karnego, po raz kolejny mające na celu spowodowanie przyspieszenie tego 
postępowania i to zasadniczo na etapie sądowym. Niezbędnym jest więc podjęcie dyskusji na 
innej  płaszczyźnie, a to metodyki, albowiem w przeciwnym przypadku efektem planowanej 
nowelizacji może być tylko stwierdzenie konieczności wprowadzenia kolejnej nowelizacji

25. listopada
godz. 11.30 – 12.45

Jerzy Konieczny
Współczesne koncepcje identyfikacji kryminalistycznej

Wobec zakwestionowania klasycznych ujęć niepowtarzalności i indywidualności śladu, 
całkowitej przebudowie ulega współczesna koncepcja identyfikacji kryminalistycznej, 
zmierzając szczególnie do teoretycznej i praktycznej eliminacji tzw. identyfikacji 
indywidualnej. Autor przedstawi krytyczną analizę niektórych aktualnych propozycji 
rozumienia identyfikacji, wykorzystujących teorię decyzji oraz funkcję użyteczności, a także 
przedstawi inną koncepcję, budowaną z zastosowaniem pojęcia zbiorów podobnych i 
semantycznej teorii prawdy A. Tarskiego.

Autorzy:

Mgr Anna Ibek, asystentka Katedry Kryminalistyki i Kryminologii Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
Mgr Patryk Paciorek, prawnik niezależny, doktorant,
Dr Andrzej Łachwa, st. wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Mgr Krzysztof Wójcik, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,
Dr hab. Jerzy Konieczny, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Uczestnictwo

Warunki w „Domu pod Gontami” są turystyczne, stąd też taki – turystyczny – będzie 
zewnętrzny sztafaż  spotkania, szczególnie w zakresie ubiorów, posiłków, spędzania czasu 
wolnego, itd. Noclegi w pokojach 3-, 5-, 7- osobowych z łazienkami.  Parking na miejscu. 
Początek spotkania w piątek, 23. listopada. Gości prosimy  o przybywanie od godz. 17.00; po 
zakwaterowaniu kolacja o 19.00, potem urządzimy spotkanie towarzyskie. W sobotni wieczór 
proponuję ognisko albo, w razie złej pogody, imprezę wokalno-taneczną, z kontynuacją 
dyskusji kryminalistycznych.

Zainteresowani udziałem będą poproszeni o wniesienie opłaty w wysokości zł 280,- od osoby 
(faktury  zostaną wręczone na miejscu). Świadczenia: miejsce do spania z bielizną pościelową 
(choć oczywiście swój śpiwór można zabrać), sześć posiłków w stylu stołu szwedzkiego, 
całodobowy, samoobsługowy bufet kawowy, z ciasteczkami i napojami zimnymi, 
ubezpieczenie NW na czas spotkania. 
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Instrukcja dojazdowa oraz inne szczegóły organizacyjne zostaną przesłane osobom, które 
zgłoszą zamiar swojego uczestnictwa w spotkaniu. Zgłoszeń będę oczekiwał do dnia 9. 
listopada br.; proszę korzystać z drogi elektronicznej (jerkonieczny@wp.pl), podając (do 
celów ubezpieczania) adres zamieszkania i nr PESEL. Mój telefon: 601 272439.

Rycerka Górna, dnia 15. października 2012 r.
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