
 

 

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  

 Medycyna sądowa  

 

Panel prawa karnego materialnego i postępowania karnego – W ramach niniejszego panelu 

proponujemy dyskusje odnoszące się zarówno do aspektów prawa karnego materialnego, w 

tym zarówno zawartego w części ogólnej kodeksu karnego, ale również szczegółową analizę 

przestępstw uregulowanych w części szczególnej tego kodeksu. Wystąpienia w ramach tego 

panelu – w części dotyczącej prawa karnego materialnego dotyczyć więc mogą zarówno 

istoty przestępstwa i jego elementów składowych, problematyki kar kryminalnych i 

środków represji karnej zawartych w kodeksie karnym, jak również wszelkich aspektów 

analizy dogmatyczno-prawnej współczesnych przejawów przestępczości i prawnych jej 

uwarunkowań. Z kolei w ramach analiz proceduralnych proponujemy nie tylko wnikliwe 

spojrzenie na regulacje procedury karnej w świetle ostatnich zmian nowelizacyjnych, ale 

również  podjęcie rozważań dotyczących praw i obowiązków uczestników procesu na 

poszczególnych jego stadiach, przebieg tego procesu ze wskazaniem istoty podejmowanych 

w nim czynności zarówno przez organy procesowe, jak i samych uczestników, analizę 

problematyki związanej z szeroko pojętą inicjatywą dowodową z uwzględnieniem 

charakterystyki i specyfiki poszczególnych dowodów, aż przegląd rozstrzygnięć 

podejmowanych w procesie i ich prawnych uwarunkowań.  

Panel kryminalistyczny – W ramach panelu kryminalistycznego zachęcamy do podjęcia 

dyskusji zmierzających do analizy zarówno taktycznych, jak i technicznych aspektów badań 

kryminalistycznych. Z tego też względu w ramach referatów w niniejszym panelu 

proponujemy zarówno referaty odnoszące się do psychologii zeznań i wyjaśnień oraz ich 



 

 

aspektów, charakterystyki zasad pozyskiwania informacji od osobowych źródeł 

dowodowych, przebiegu czynności taktycznych z udziałem świadka czy podejrzanego, jak 

również odniesienie się do wszelkiego rodzaju ekspertyz kryminalistycznych zarówno tych 

dobrze znanych tj. np. jak daktyloskopia, jak i tych dopiero raczkujących takich np. jak 

fonoskopia. Wystąpienia w ramach panelu mają zatem na celu pozyskanie i poszerzenie 

wiedzy nie tylko z zakresu analizy sposobów popełniania czynów zabronionych, ale 

również ich nabycie informacji dotyczących wykrywania przestępstw i ich sprawców oraz 

ujawniania i zabezpieczania śladów ich popełniania. 

Panel prawa cywilnego i postępowania cywilnego - W ramach panelu z zakresu prawa 

cywilnego i procedury cywilnej, proponujemy podjęcie tematyki odnoszącej się do oceny 

aktualnych regulacji prawnych z zakresu władzy rodzicielskiej i prawa do kontaktów, a 

także jego egzekucji. Przedstawiona problematyka powinna być przedmiotem rozważań, 

zarówno na gruncie przepisów prawa materialnego, jak i procesowego. Poszczególne 

wystąpienia, podczas niniejszego panelu, powinny dokonać analizy aktualnie 

obowiązujących przepisów, w tym również oceny zasadności wprowadzenia ostatnich 

zmian w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów, na gruncie materialnego prawa 

cywilnego. Ponadto, w związku z upływem kilku lat od czasu wprowadzenia do procedury 

cywilnej nowych instytucji z zakresu egzekucji kontaktów, zasadnym jest podjęcie wnikliwej 

oceny ich zasadności i skuteczności.  

Prawo konstytucyjne i prawa 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 dyskusje 

odnoszące się zarówno do publicznego prawa gospodarczego w tym, w szczególności w 

sferze 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 aspektów 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, w szczególności mogą dotyczyć zagadnień 

związanych z wprowadzaniem nowych rozwiązań, których celem jest usuwanie barier w 

prowadzeniu działalności gospodarczej, czy też unormowaniem podstawowych form 

organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą to być  zagadnienia 

z zakresu prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, rejestrów, prawa 

restrukturyzacyjnego i upadłościowego, czy też mogą dotyczyć sposobów rozstrzygania 

sporów gospodarczych, w tym polubownego rozwiązywania sporów w drodze arbitrażu i 

mediacji. 

Panel antropologii kryminalistycznej – Dyskusja w tym panelu będzie się skupiać wokół 

znaczenia antropologii fizycznej w sprawach kryminalnych. Podstawy biologiczne kształtują 

w pewien sposób prawo, a praca antropologa w tego typu zdarzeniach pozwala jego strzec. 

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 panelu Prawo pracy zachęcamy do podjęcia dyskusji, których 

celem będzie analiza zarówno doktrynalnych, a przede wszystkim praktycznych aspektów 

ochrony pracownika w polskim prawie pracy. Z tego też względu w ramach referatów w 

niniejszym panelu proponujemy zarówno referaty odnoszące się do równego traktowania w 

zatrudnieniu oraz zakresu ochrony przed dyskryminacją oraz ich wszelkich aspektów. 

Nadto w obszarze zainteresować prelegentów można wymienić także problematykę 

stosunku pracy i form jego nawiązania, a następnie umów o pracę w perspektywie ochrony 

pracownika korzystającego z uprawnień z tytułu macierzyństwa, jak również należy odnieść 

się do wszelkiego rodzaju form rozwiązania stosunku pracy i związanych z tym uregulowań 

prawnych. Wystąpienia w ramach panelu mają także na celu poszerzenie wiedzy na temat 

odpowiedzialności pracowników, czasu pracy i urlopów. Dodatkowo w ramach panelu 

mogą być przedstawione referaty odnoszące się nie tylko do zakresu stosunków z umowy o 

pracy, ale również z zakresu: powołania, mianowania, wyboru, czy spółdzielczej umowy o 

pracę.  



 

 

W ramach niniejszego panelu proponujemy dyskusje odnoszące się zarówno do aspektów 

prawa administracyjnego ustrojowego, w tym zarówno ustroju jednostek samorządu 

terytorialnego i administracji rządowej, ale również szczegółową analizę uregulowań 

materialnego prawa administracyjnego, a następnie także prawne podstawy prowadzenia 

przez organy administracji postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego 

w administracji. 

Panel Prawo administracyjne (ustrojowe i materialne) oraz postępowanie administracyjne 

- w części dotyczącej ustrojowego prawa administracyjnego dotyczyć więc mogą zarówno: 

 źródeł prawa administracyjnego,  

 organizacji administracji publicznej (organów centralnych, terenowych i samych 

pracowników administracji publicznej), jak i  

 funkcjonowania administracji (prawnych form działania administracji, kontroli 

administracji i nadzoru).  

Struktura i podstawowe konstrukcje administracyjnego prawa materialnego są 

kształtowane od wielu lat ideą demokratycznego państwa prawnego, a sama idea jest 

fundamentalną zasadą ustrojową Rzeczypospolitej Polskiej. W obszarze materialnego prawa 

administracyjnego możliwe są więc wszelkie aspekty analizy dogmatyczno-prawnej oraz 

empiryczne badania w ramach: 

 administracyjnoprawnej regulacji zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego (m.in. zapewnienie bezpieczeństwa w samorządzie terytorialnym, 

regulacje prawne ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, zwalczanie 

klęsk żywiołowych, reglamentacja dostępu do broni, ochrona danych osobowych i 

informacji niejawnych) 

 administracyjnoprawnej regulacji gospodarki (m.in. prawo budowlane, prawo 

geodezyjne, prawo komunikacyjne i łączności, prawo górnicze, prawo gospodarki 

komunalnej, prawo zagospodarowania przestrzennego); 

 administracji spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych (m.in. prawo pomocy 

społeczne, prawo o zatrudnieniu i bezrobociu, administracja zdrowia) 

 administracji w dziedzinie oświaty, nauki i kultury (m.in. szkolnictwo podstawowe, 

wyższe, ochrona dóbr kultury, kultura fizyczna i sport); 

 administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych (m.in. tematyka obywatelstwa, 

prawa cudzoziemców, zmiany imienia i nazwiska, ewidencja ludności); 



 

 

 administracyjnoprawna regulacja zrzeszania się. 

 

Z kolei w ramach analiz postępowania administracyjnego  proponujemy nie tylko wnikliwe 

spojrzenie na regulacje procedury administracyjnej w świetle ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego, ale również  podjęcie rozważań dotyczących 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, analizę problematyki poszczególnych środków zaskarżenia i środków 

nadzoru, aż po przegląd rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniach i ich prawnych 

uwarunkowań.  

 

 

 


