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Studenckie Zeszyty Naukowe
Zeszyt 25 ∙ rok XVII ∙ 2014

Andrzej Janiak, Justyna Nesterak

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ  

„NULLA POENA SINE LEGE POENALI ANTERIORI  

– HISTORIA KARY W POLSCE OD XVII WIEKU”  

(LUBLIN, 3 MARCA 2014 R.)

Dnia 3 marca 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS od-
była się regionalna konferencja naukowa, zatytułowana „Nulla poena sine lege 
poenali anteriori – historia kary w Polsce od XVII wieku”, zorganizowana przez 
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS wraz z Kołem Naukowym Stu-
dentów Prawa KUL pod opieką merytoryczną prof. zw. dr hab. Marka Mozgawy. 
Zgromadziła ona wielu studentów zainteresowanych tematyka kary. Konferen-
cję swoją obecnością zaszczyciło także szerokie grono pracowników naukowo-
dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji UMCS, w tym m.in. dr hab. 
Ireneusz Nowakowski prof. nadzw., Opiekun Studenckiego Koła Naukowego 
Prawników SKNP, prof. zw. dr hab. Romuald Kmiecik, prof. zw. dr hab. Tadeusz 
Bojarski, prof. zw. dr hab. Artur Korobowicz, dr hab. Grzegorz Smyk, dr Marek 
Kulik oraz doc. dr Wiesław Tekely.

Na niniejszej konferencji wygłoszonych zostało dziewięć referatów. Siedem 
referatów zostało wygłoszonych przez studentów oraz pracowników naukowych 
UMCS, pozostałe dwa zostały zaprezentowane przez przedstawicieli Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a mianowicie przez dr. Radosława 
Hałasa oraz Magdalenę Pochroń.

Jako pierwszy wystąpił dr Radosław Hałas (KUL) z prezentacją zatytułowa-
ną „Pojęcie kary według Juliusza Makarewicza”. Z kolejny referat zatytułowany 
„Kara śmierci w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” przedstawili Michał Kmio-
tek oraz Karolina Gębka (UMCS). Pierwszą część konferencji została zamknięta 
wystąpieniem Magdaleny Pochroń, studentki Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, która zaprezentowała temat „Wpływ humanitaryzmu na stosowanie kar 
na ziemiach polskich”. 

Druga część konferencji została rozpoczęta przez studentkę UMCS Jo-
anne Kozyrę. Przedstawiła ona referat  pt. „ Degradacja w polskich kodeksach  
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w XX wieku”. Następnie swoje prezentacje kolejno zaprezentowali: mgr Izabela 
Leśniak (UMCS), która przedstawiła referat pt. „Umieszczenie w domu pracy 
przymusowej” oraz mgr Krzysztof Wala (UMCS), który wygłosił krótką prelek-
cję zamykającą drugą część konferencji zatytułowaną „Systemy penitencjarne  
w ujęciu historycznym”.

Trzecią, a zarazem ostatnią cześć konferencji rozpoczęto referatem studen-
tek UMCS, Angeliki Koman oraz Aleksandry Koniewicz pt. „Kara śmierci w Pol-
sce w XX wieku. Zmiana ustawowej koncepcji kary śmierci – wejście na drogę 
progresywnej abolicji.” Następnie zaprezentowały się studentki Paulina Chmie-
lowiec i Patrycja Czarnecka (UMCS) z tematem „Kara grzywny w polskich Ko-
dyikacjach karnych z 1932 i 1969 roku”. Ostatnim referatem konferencji był 
referat pt. „Kara dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce na przestrzeni 
wieków (XVIII-XX w.)” autorstwa Huberta Kosteckiego oraz Szymona Serka, 
studentów UMCS.

Konferencja miała miejsce w godzinach przedpołudniowych – od 9.30 do 
12.30, przebiegła sprawnie i zgodnie z planem. Przedstawione przez referentów 
prezentacje wywołały burzliwą dyskusję dotyczącą tematyki historii kary. 

Organizatorzy konferencji przewidują przygotowanie pokonferencyjnej 
publikacji zbiorowej, w której zostaną opublikowane rozszerzone wersje wygło-
szonych referatów.
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