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Cel konferencji.
Celem konferencji jest analiza problematyki prawa karnego materialnego oraz prawa
karnego procesowego w wymiarze przeciwdziałania, zapobiegania i wykrywania
sprawców przestępstw. Zagadnienia obejmujące tematykę przedsięwzięcia będą
obejmowały determinanty zmian, które dotykają prawo karne oraz nowoczesne
technologie wkraczające w obszar dochodzeniowo – śledczy. W agendzie konferencji
znajdzie się problematyka wielu wymiarów procesu wykrywania sprawców przestępstw,
ze szczególnym uwzględnieniem: instytucji prawa karnego, prawa karnego i wyzwań ery
cyfrowej, wyzwań współczesnego procesu karnego, cyberbezpieczeństwa, nowych
technologii wspierających czynności dochodzeniwo – śledcze, techniki kryminalistycznej
oraz szeroko pojętej taktyki kryminalistycznej.
Zmiany prawa oraz wykorzystywanie przez sprawców przestępstw nowych narzędzi do
popełniania czynów zabronionych wymagają stosownej analizy naukowej posiadającej
odpowiednią wiedzę dla teorii i praktyki bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa.
Konferencja adresowana jest do różnych środowisk zajmujących się problematyką
bezpieczeństwa wewnętrznego w tym: środowiska naukowego, administracji rządowej
i samorządowej, służb porządku publicznego oraz innych instytucji i organizacji
zaangażowanych w proces: - przeciwdziałania, zapobiegania przestępczości; poszukiwania osób zaginionych;

wspierania ofiar przestępstw oraz wykrawania

sprawców czynów zabronionych. Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego
w obszarze czynów zabronionych obejmowała będzie – w trakcie konferencji – wymianę
poglądów zarówno przez uznanych naukowców i praktyków, funkcjonariuszy służb
porządku publicznego, jak i przez osoby zdobywające swoje pierwsze doświadczenia
naukowe.
Problematyka konferencji:
Panel I / Panel IV (online): Prawo karne
Celem panelu będzie dyskusja na temat dokonanych zmian prawa w przestrzeni ostatnich
kilku lat, w szczególności w zakresie elementów penalizacji zachowań niezgodnych
z prawem. Przeanalizowane zostaną kwestie m.in. w zakresie zmian prawa karnego
procesowego; czynności procesowych oraz trybów ścigania przestęptw. Panel może objąć
również zagadnienia dotyczące wykroczeń, które mają wpływ na poziom bezpieczeństwa

i porządku publicznego, np. zmiany kodeksu wykroczeń w zakresie obowiązku
stosowania się do poleceń funkcjonariusza Policji lub SG.
Panel II / Panel III (on-line): Proces wykrywczy w polskim systemie prawa
Obszarem zagadnień analizowanych w przedmiotowym panelu będą elementy
obejmujące proces wykrywania sprawców przestępstw poprzez czynności procesowe
oraz operacyjno – rozpoznawcze. Zmieniające się miejsca popełniania przestępstw,
nowoczesne narzędzi używane przez sprawców oraz ochrona podstawowych praw
w procesie wykrywczym wymagają analizy naukowej w celu określenia nowych
kierunków badawczych. Panel obejmie również zarys historyczny zmian i rozwoju
technik wykrywczych.
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