OPIS PANELI TEMATYCZNYCH

Prawo karne materialne i postępowanie karne
Kryminalistyka
Prawo cywilne i postępowanie cywilne
Prawo konstytucyjne i prawa człowieka
Prawo gospodarcze
Antropologia kryminalistyczna
Prawo pracy
Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne
Medycyna sądowa

Panel prawa karnego materialnego i postępowania karnego – W ramach niniejszego
panelu proponujemy podjęcie dyskusji na temat problematyki ujętej w części ogólnej
kodeksu karnego oraz jego części szczególnej, a także zagadnień karnoprocesowych.
Wystąpienia w ramach tego panelu mogą dotyczyć istoty przestępstwa i jego elementów
składowych, kar kryminalnych i środków represji karnej zawartych w kodeksie karnym, jak
również aktualnych wyzwań i problemów związanych ze zwalczaniem współczesnych
przejawów przestępczości. W odniesieniu do wystąpień poświęconych procedurze karnej
zachęcamy do podjęcia rozważań na temat ostatnich zmian kodeksu postępowania karnego,
w tym zagadnień dotyczących praw i obowiązków uczestników procesu na poszczególnych
jego stadiach, przebiegu tego procesu ze wskazaniem istoty podejmowanych w nim
czynności zarówno przez organy procesowe, jak i samych uczestników oraz problematyki
związanej z szeroko pojętą inicjatywą dowodową z uwzględnieniem charakterystyki
i specyfiki poszczególnych dowodów, aż po przegląd rozstrzygnięć podejmowanych
w procesie i ich prawnych uwarunkowań.

Panel kryminalistyczny – W ramach panelu kryminalistycznego zachęcamy do podjęcia
dyskusji taktycznych, jak i technicznych aspektach badań kryminalistycznych. Zapraszamy
do przedstawienia referatów na temat zagadnień z zakresu psychologii zeznań i wyjaśnień,
charakterystyki zasad pozyskiwania informacji od osobowych źródeł dowodowych,
przebiegu czynności taktycznych z udziałem świadka czy podejrzanego, jak również technik

śledczych tj. daktyloskopia, fonoskopia. Wystąpienia w ramach panelu mają zatem służyć
wymianie poglądów naukowych o sposobach wykrywania różnego rodzaju przestępstw
i ich sprawców oraz ujawniania i zabezpieczania śladów ich popełniania.
Panel prawa cywilnego i postępowania cywilnego - Obszar tematyczny panelu obejmuje
zagadnienia prawa cywilnego i procedury cywilnej. Referaty powinny zawierać oceny
aktualnych regulacji prawnych z zakresu poszczególnych działów prawa cywilnego, w tym
części ogólnej, prawa rzeczowego, zobowiązań, spadków oraz prawa rodzinnego
i opiekuńczego. Zachęcamy by przedmiotem rozważań były zarówno przepisy prawa
materialnego regulujące daną instytucję, ale także odpowiednie przepisy prawa
procesowego. Dzięki temu przedstawiane zagadnienie zostanie przeanalizowane w szerszej
perspektywie - z uwzględnieniem praktyki jego funkcjonowania w obrocie prawnym.
Autorzy wystąpień powinny dokonać analizy aktualnie obowiązujących przepisów
prawnych oraz wykazać się znajomością orzecznictwa sądów. Zachęcamy do podjęcia
tematów związanych z ostatnio wprowadzonymi zmianami prawa materialnego
i procesowego oraz oceny ich zasadności i skuteczności.
Panel Prawa konstytucyjnego i praw człowieka - Tematyka panelu koncentruje się wokół
zagadnień związanych z ustrojem państwa, systemem rządów, zasadą podziału władzy oraz
funkcjonowaniem organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, ale także
organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Obejmuje ona również zagadnienia
dotyczące źródeł prawa oraz procesu jego tworzenia. W obszarze tematycznym panelu
mieści się także problematyka statusu jednostki , w tym wolności i praw człowieka oraz
środków ich prawnej ochrony. Referaty mogą dotyczyć polskich rozwiązań ustrojowych, jak
również odnosić się do instytucji występujących w innych państwach oraz na szczeblu
europejskim i międzynarodowym. Mile widziane są tematy wystąpień uwzględniające
aktualne wyzwania stojące przed prawodawcą krajowym i unijnym w sferach politycznej,
gospodarczej i społecznej.
Panel prawa gospodarczego – W ramach niniejszego panelu proponujemy podjęcie dyskusji
na temat zagadnień należących do sfery publicznego prawa gospodarczego w szczególności
z zakresu problematyki oddziaływania państwa na gospodarkę, podstawowych form
organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji zasady swobody
gospodarczej, w tym praw i obowiązków przedsiębiorców, jak również do sfery prywatnego
prawa gospodarczego regulującego stosunki pomiędzy przedsiębiorcami oraz
przedsiębiorcami i konsumentami.
Wystąpienia w ramach tego panelu mogą dotyczyć zagadnień związanych z zasadami
prowadzenia działalności gospodarczej bądź, unormowaniem podstawowych form

organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Zachęcamy zwłaszcza do
analizy proponowanych w nauce rozwiązań, których celem jest usuwanie barier
w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedmiotem wystąpień mogą być również
zagadnienia z zakresu prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, rejestrów, prawa
restrukturyzacyjnego i upadłościowego, czy też problematyka rozstrzygania sporów
gospodarczych, w tym polubownego rozwiązywania sporów w drodze arbitrażu i mediacji.
Panel antropologii kryminalistycznej – Dyskusja w tym panelu będzie się koncentrować
wokół znaczenia antropologii fizycznej w sprawach kryminalnych. Podstawy biologiczne
kształtują w pewien sposób prawo, a praca antropologa w tego typu zdarzeniach pozwala
jego dostrzec. Wśród zainteresowań tej dziedziny jest bioidentyfikacja na podstawie
osobniczych cech szkieletu, a także rekonstrukcja wyglądu przeżyciowego osobnika na
podstawie budowy czaszki. Ponadto do aspektów antropologii należy biologia
daktyloskopii, cheiloskopii, traseologii oraz innych śladów możliwych do odnalezienia na
miejscu zdarzenia oraz ludzkim ciele, np. ślady ostrzy (i ich interpretacja). Na podstawach
biologicznych można również oprzeć analizę psychologiczną i socjologiczną.
Panel prawa pracy - W ramach niniejszego panelu zachęcamy do podjęcia dyskusji, której
celem będzie analiza zarówno doktrynalnych jak i praktycznych aspektów ochrony
pracownika w polskim prawie pracy. Do zagadnień mieszczących się w obszarze
tematycznym panelu należą w szczególności: problematyka stosunku pracy i formy jego
nawiązania oraz rozwiązania i związane z nimi konsekwencje prawne;, problematyka
równego traktowania w zatrudnieniu oraz ochrona przed dyskryminacją; umowa o pracę z
perspektywy ochrony pracownika korzystającego z uprawnień z tytułu macierzyństwa.
Wystąpienia mogą również dotyczyć unormowania odpowiedzialności pracowników, czasu
pracy i urlopów. Zakres tematyczny panelu obejmuje zagadnienia z zakresu umowy o pracy,
ale także na podstawie powołania, mianowania, wyboru, czy spółdzielczej umowy o pracę.
Panel Prawa administracyjnego
administracyjnego

(ustrojowego

i

materialnego)

i

postępowania

Obszar tematyczny niniejszego panelu obejmuje zagadnienia z zakresu prawa
administracyjnego ustrojowego, materialnego prawa administracyjnego oraz procesowego
prawa administracyjnego. Przedmiotem referatów z zakresu ustrojowego prawa
administracyjnego może być problematyka źródeł prawa administracyjnego,
organizacji administracji publicznej (organów centralnych, terenowych i samych
pracowników administracji publicznej) oraz funkcjonowania administracji (prawnych form
działania administracji, kontroli administracji i nadzoru). Referaty z zakresu
administracyjnego prawa materialnego mogą poruszać zagadnienia odnoszące się do

administracyjnoprawnej regulacji zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
(m.in. zapewnienia bezpieczeństwa w samorządzie terytorialnym, regulacji prawnej ochrony
przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, zwalczanie klęsk żywiołowych, reglamentacja
dostępu do broni, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych).
Administracyjnoprawnej regulacji gospodarki (m.in. prawa budowlanego, prawa
geodezyjnego, prawa komunikacyjnego i łączności, prawa górniczego, prawa gospodarki
komunalnej, prawa zagospodarowania przestrzennego); administracji spraw zdrowia,
zatrudnienia i spraw socjalnych (m.in. prawa pomocy społecznej, prawa o zatrudnieniu
i bezrobociu, administracji zdrowia); administracji w dziedzinie oświaty, nauki i kultury
(m.in. szkolnictwa podstawowego, wyższego, ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej
i sportu); administracyjnoprawnej sytuacji osób fizycznych (m.in. obywatelstwa, praw
cudzoziemców, zmiany imienia i nazwiska, ewidencji ludności); administracyjnoprawnej
regulacji zrzeszania się.
W ramach problematyki z zakresu postępowania administracyjnego proponujemy by
referaty zostały poświęcone nie tylko zagadnieniom odnoszącym się do procedury
administracyjnej w świetle ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ale również do
postępowania podatkowego i postępowania egzekucyjnego w administracji (z tytułu
niewykonania obowiązków pieniężnych i niepieniężnych przez zobowiązanych), w tym
praw i obowiązków uczestników egzekucji administracyjnej, przebiegu tego postępowania
ze wskazaniem istoty podejmowanych w nim czynności zarówno przez organy egzekucyjne,
jak i samych zobowiązanych, poszczególnych środków zaskarżenia i środków nadzoru aż po
przegląd rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniach i ich prawnych uwarunkowań.

Panel prawa medycznego i medycyny sądowej - dyskusja w tym panelu będzie skupiać się
głównie na problematyce błędów medycznych i niepowodzeń leczniczych z perspektywy
medyka sądowego, lekarza klinicysty oraz prawnika. Tematyka panelu obejmuje sytuacje
ryzykowne, mogące generować podejrzenie błędu medycznego, w tym: nietypowy przebieg
leczenia, luki w procedurach medycznych, trudności diagnostyczne, skutki stosowania
leków poza wytycznymi producenta, zabiegi niosące za sobą szczególne ryzyko operacyjne,
schorzenia kończące się szczególnie często niepowodzeniem leczniczym oraz kazuistykę
błędów medycznych.

