
Program konferencji 
„Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne”

8.30-9.00 Rejestracja uczestników i bufet powitalny 
9.00-9.05 Powitanie uczestników konferencji 

–  dr hab. Rafał Blicharz
(Prodziekan ds. Kierunku Administracja WPiA UŚ w Katowicach)

 

PANEL I
Prawo do wolności i nietykalności osobistej w kontekście uprawnień służb bezpieczeństwa i
porządku publicznego do stosowania broni palnej środków przymusu bezpośredniego 

9.10-10.40 Prowadzący: 
– prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek 
(Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego WPiA UŚ) 

Wprowadzenie
- dr Robert Netczuk (UŚ)
Preludium:
 „Prace  badawczo-rozwojowe  w  obszarze  bezpieczeństwa  wewnętrznego  –
rola Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
- Rashel Talukder (PPBW)
Wystąpienia: 
“Niebezpieczne piękno, czyli uwagi o morderczych dziełach sztuki” 
– dr hab. Paweł Jędrzejko (UŚ)
"Użycie środków przymusu bezpośredniego - standardy konstytucyjne"
- dr hab. Mariusz Jagielski (UŚ)
"Czy państwo może zabijać - strzał snajperski z perspektywy konstytucyjnej"
dr Ewa Kowalewska-Borys (Uniwersytet Białostocki) 
„Standardy ETPCz. w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego” 
- dr Aleksandra Wentkowska (Biuro Rzecznika Prawa Obywatelskich w Katowicach) 

10.40-11.15 Ocena praktyki i dyskusja:

"Stosowanie  ustawy  z  dnia  24  maja  2013  r.  o  środkach  przymusu
bezpośredniego i broni palnej z perspektywy doświadczeń Rzecznika Praw
Obywatelskich" 
- radca Karolina Szwarc (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) 
 „Ocena prawna jakości istniejących regulacji w zakresie stosowania broni
palnej przez funkcjonariuszy Policji" 
- podkom. Łukasz Celiński (OPP w Katowicach)
 „Problem  strzelca  wyborowego  w  kontekście  użycia  broni  palnej  przez
antyterrorystów" 
- podinsp. Marek Szatan (Zastępca Dowódcy SPAP w Katowicach)
"Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
przez funkcjonariuszy SG"
- ppor. SG Maciej Ziała (Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu) 

11.15-11.30 Przerwa regeneracyjna
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PANEL II
Praktyczne aspekty użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego 

11.30-13.00 Prowadzący panel:
– dr hab. Janina Czapska (Katedra Socjologii Prawa WPiA UJ)

Wystąpienia: 
"Psychologiczne  następstwa  użycia  broni  palnej  przez  funkcjonariuszy
Policji i ich następstwa" 
- dr hab. Mariusz Jędrzejko (Mazowieckie Centrum Profilaktyki Społecznej)
„Rola  wizyjnej  detekcji  obciążenia  kognitywnego  w  czynnościach
szkoleniowych i operacyjnych” 
- mgr Maciej Bożek (WPiPs UŚ)
"Ocena prawna jakości regulacji użycia broni palnej i środków przymusu
bezpośredniego  z  perspektywy  procesu  szkolenia  i  doskonalenia
zawodowego funkcjonariuszy Policji" 
-  podinsp.  Robert  Perek  (Zastępca  Kierownika  Zakładu  Wyszkolenia
Strzeleckiego Szkoły Policji w Katowicach)
"Broń  palna  i  pozostałe  środki  przymusu  bezpośredniego  w  systemie
szkolenia  aplikantów  prokuratorskich  Krajowej  Szkoły  Sądownictwa  i
Prokuratury" 
-  PPK  w  st.  spocz.  Przemysław  Piątek  (Krajowa  Szkoła  Sądownictwa  i
Prokuratury).

13.00-13.35 Ocena praktyki i dyskusja: 
"Nieśmiercionośna broń o działaniu kinetycznym w odniesieniu do zapisów
prawnych" 
- płk dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak (Wydział Zarządzania WSOWL)
"Środki  przymusu  bezpośredniego  w  pracy  inspektora  transportu
drogowego"
-  mgr Alicja Omięcka (Naczelnik Wydziału Prawnego WITD)
 „Akty bezprawnej ingerencji podczas kontroli pasażerów i ich bagażu na
tle  nowej  ustawy  o  użyciu  broni  palnej  i  środków  przymusu
bezpośredniego” 
- mgr Piotr Uchroński (Międzynarodowy Port Lotniczy Pyrzowice)

Przeprowadzenie badań ankietowych 

13.35 – 14.05 Przerwa regeneracyjna 
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PANEL III
Odpowiedzialność karna i cywilna funkcjonariuszy w związku z użyciem broni palnej i
środków przymusu bezpośredniego na tle nowej ustawy

14.05-15.35 Prowadzący panel:
- prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, 

Wystąpienia:
„Karnoprawne konsekwencje przekraczania uprawnień do użycia środków
przymusu bezpośredniego” 
- prof. dr hab. Leszek Wilk (WPiA UŚ)   
 „Odpowiedzialność  cywilnoprawna  za  użycie  broni  palnej  przez
funkcjonariuszy  państwowych  w  świetle  orzecznictwa  sądów  polskich  i
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”
- dr Monika Strus-Wołos (Izba Adwokacka w Radomiu)
"Praktyczne problemy oceny odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy za
niewłaściwe użycie środków przymusu bezpośredniego" 
- prok. dr Olga Kocaj (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury),
"Meandry sądowych spraw karnych w sprawie o przekroczenie uprawnień
przez funkcjonariuszy służb mundurowych" 
-  SSO  Dorota  Pasieka-Mrochen  (Wiceprezes  Sądu  Okręgowego  w
Katowicach)
- SSO Ewa Trzeja-Wagner (Sąd Okręgowy w Gliwicach) 

15.35-16.10 Ocena praktyki i dyskusja:
 „Ocena  prawna  ustawy  o  użyciu  broni  palnej  i  środków  przymusu
bezpośredniego z perspektywy Państwowej Straży Łowieckiej” 
- dr Krzysztof Szpila (Komendant Wojewódzki PSŁ) 
"Ocena prawna regulacji z perspektywy straży gminnych i miejskich" 
- Andrzej Cierzyński (Komendant Straży Gminnej w Komornikach Wlkp)

16.10-16.15 Podsumowanie konferencji 
-prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek 
(Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego)

16.25 Rozdanie certyfikatów uczestnictwa 
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