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Informacje organizacyjne 

 

Konferencja składać się będzie z dwóch części. Pierwsza, w dniach 13 – 14 października, 

poświęcona zostanie realizacji programu naukowego. Część drugą, edukacyjną, w dniu 15 

października, stanowić będą warsztaty, doskonalące praktyczne zastosowania analizy śledczej. 

Udział w obydwóch częściach jest od siebie niezależny. 

Spotkania odbędą się w Collegium Iuridicum Uniwersytetu Opolskiego (ul. Katowicka 87a). 

 

 

 

 

 

Wpisowe, związane z udziałem w części pierwszej, wynosi 200 zł. Organizatorzy zapewniają  

m. in. posiłki w porach obiadowych pierwszych dwóch dni konferencji oraz udział w uroczystej 

kolacji w dniu 13. października. 

Wpisowe dla osób zainteresowanych udziałem w warsztatach (8 godzin lekcyjnych) wynosi  

150 zł. Słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne, a także poświadczenia uczestnictwa. 

Wspomniane kwoty prosimy wpłacać na rzecz Fundacji dla Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Opolskiego (rachunek bankowy 06 1090 2011 0000 0001 2122 4289),  

z dopiskiem „Analiza śledcza” w przypadku zgłoszenia udziału w części pierwszej, a z dopiskiem 

„Warsztaty” w przypadku części drugiej. Osobom, które dokonają przelewów, Fundacja 

przekaże rachunki, potwierdzające ten fakt. 

Rezerwacji miejsc noclegowych uczestnicy zechcą dokonać sami.  

Zgłoszenia udziału, po wniesieniu wpisowego, prosimy przekazywać drogą elektroniczną na 

adres kierownika Pracowni Kryminalistyki WPiA UO, dr. hab. Jerzego Koniecznego, prof. UO: 

jerkonieczny@wp.pl, który udziela także informacji, związanych z Konferencją  

(tel. 601 272 439). 
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Rada Naukowa Konferencji 

Prof. zw. dr hab. Janusz Czelakowski, Uniwersytet Opolski – przewodniczący, 

Dr hab. Tomasz R. Aleksandrowicz, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 

Dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohnicki, prof. Akademii Górniczo – Hutniczej, 

Dr hab. Marek Leśniak, Uniwersytet Śląski, 

Prof. zw. dr hab. Maciej Szostak, Uniwersytet Wrocławski. 

 

Program naukowy 

13 października 

Godz. 9.00 

Otwarcie recepcji 

Godz. 9.30 

Początek Konferencji 

 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO 

Dr hab. Piotr Stec, prof. UO, 

Powitanie gości i otwarcie spotkania, 

Sesja I 

 Dr hab. Tomasz R. Aleksandrowicz, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 

Analiza śledcza w otoczeniu sieciowym. Wyzwania i zagrożenia, 

 Prok. Krzysztof Wójcik, Prokuratura Krajowa, 

Podstawy analizy śledczej w aspekcie informatycznym, 

 Dr inż. Krystian Mączka, Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 

Badania z zakresu informatyki śledczej. Wyzwania w ściganiu przestępczości komputerowej, 

 Dr Anna Ibek, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 

Porównywanie scenariuszy przestępstwa, 

Dyskusja 

Godz. 13.00 

Przerwa obiadowa (posiłek w kuluarach sali konferencyjnej) 
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Godz. 14.30 

Sesja II 

 Dr hab. Marek Leśniak, Uniwersytet Śląski, 

Psychologiczne uwarunkowania decyzji, podejmowanych przez podmioty prowadzące 

czynności śledcze, 

 Dr Justyna Poznańska, Komenda Główna Policji, 

Psychologiczna analiza miejsca dokonania przestępstwa, 

Przerwa kawowa 

 Dr Wojciech Branicki, Uniwersytet Jagielloński, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 

Policji, 

Rosnąca ilość danych i złożoność analizy bioinformatycznej we współczesnej ekspertyzie 

genetycznej, 

 Mgr Artur Kubacki, Śląska Komenda Wojewódzka Policji, 

Analiza geoprzestrzenna jako źródło informacji w śledztwie,  

Dyskusja 

Godz. 19.00 

Uroczysta kolacja  

(Restauracja „Czardasz”, ul. Katowicka 55, Opole) 

 

14 października 

Godz. 10.00 

Sesja III 

 Mgr Krzysztof Mucha, Urząd Komisji Nadzoru finansowego, 

Analiza informacji w zwalczaniu przestępczości na rynku finansowym, 

 Dr hab. Piotr Chlebowicz, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, 

Kilka uwag o praktycznym funkcjonowaniu strategicznej analizy kryminalnej, 

 Dr Ryszard Bełdzikowski, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 

Uprawnienia kontrolne i analityczne administracji skarbowej. Aspekty prawne, 

kryminalistyczne i … rzeczywistość przedsiębiorcy, 

Przerwa kawowa 
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 Mgr Miłosz Kościelniak-Marszał, Uniwersytet Opolski,                                               

Analiza śledcza w kontekście gwarancji karnoprocesowych, 

 Mgr Rafał Wielki, Uniwersytet Opolski, 

Pierwsze informacje o przestępstwie korupcyjnym a budowa fabuły zdarzenia, 

 Dr hab. Jerzy Konieczny, prof. UO, 

Analiza śledcza jako czynność wiedzotwórcza, 

 

Dyskusja 

Podsumowania i zakończenie obrad 

Godz. 14.00 

Posiłek w kuluarach sali konferencyjnej 

 

 

Informacja dla autorów wystąpień 

Decyzją Władz Wydziału Prawa i Administracji UO, materiały przedstawione w toku realizacji 

programu Konferencji, będą mogły ukazać się w czasopiśmie „Opolskie Studia 

Administracyjno–Prawne”, po spełnieniu wymagań, przewidzianych przez jego Redakcję. 

Zainteresowanych publikacją Autorów prosimy zatem o zapoznanie się  

z charakterystyką kwartalnika (www.prawo.uni.opole/studia.php) i nadesłanie artykułów na 

adres jerkonieczny@wp.pl do dnia 31 grudnia br. 
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Warsztaty 

15 października 

Godz. 9.00 – 16.30 

Zajęcia poświęcone będą współczesnym metodom analizy materiału dowodowego. Poruszana 

problematyka obejmie psychologiczne i metodologiczne aspekty budowy argumentów 

dowodowych, tworzenia sieci wnioskowań, ich wizualizacji oraz użyteczności perswazyjnej. 

Rozważany materiał przedstawiany będzie poprzez studia przypadków. Warsztaty 

przeznaczone są przede wszystkim dla aplikantów prokuratorskich i adwokackich, analityków 

służb policyjnych i specjalnych, oraz dla wszystkich zainteresowanych wspomnianymi 

zagadnieniami. 

Zajęcia prowadzić będą: dr Anna Ibek, dr hab. Marek Leśniak, dr hab. Jerzy Konieczny, prof. UO, 

prokurator Krzysztof Wójcik. 
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ULTIMATE INTERCEPTION SYSTEM 

Strategic GSM / UMTS / LTE Interception System 

Product announcement 

 

Overview  

UIS (The Ultimate Interception System) can intercept voice calls, SMS messages and 

data communication of virtually any GSM/UMTS/LTE phone in the world.  

--‐the--‐air interception systems, ULIN works worldwide without 

the need of being in close proximity to intercepted phones.  

mobile network operators.  

 

 

System Features  

UIS is an ultimate interception system that offers the following features:  

2G/3G/4G communication  

 

 

 

 

es location of participating phones  

 

 

W czasie Konferencji dostępne będą inne materiały, 

dotyczące oferty firmy SCAT, 

obecny będzie także jej przedstawiciel. 
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