
        
 

Projekt Badawczo- Rozwojowy 
realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa 

„MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” 
współfinansowany ze srodków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

 

Biuro Projektu :  
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21 pok. 313, 01-938 Warszawa.  adres e-mail:  a.zubrycka@uksw.edu.pl  

 

Program konferencji naukowej: 

„Regulacja prawna przetwarzania danych w obszarze monitorowania, zapobiegania i  

wykrywania przestępstw po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. 

 w sprawie >>bilingów i podsłuchów<<". 
 

Miejsce obrad:   Dom Dziennikarza, ul. J. Małachowskiego 17, 24-120 Kazimierz Dolny 

Termin obrad:  22.X.2014 r. (środa)  -  23.X.2014 r. (czwartek) 
 

I dzień- 22.X.2014 r. 

 

12.00-12.15 Otwarcie konferencji 

12.15-15.30 Sesja I  „Problem braku jasnych kryteriów ustawowych w płaszczyźnie 

rodzajów środków kontroli operacyjnej i ich stosowania” 

1. Prof. Arkadiusz Lach (UMK- Toruń)– „Granice art. 19 ust. 6 ustawy o Policji”. 

2. Tomasz Łodziana (CBA)– „Czy brak jasnych kryteriów ustawowych w przedmiocie środków 

kontroli operacyjnej jest faktycznie problemem ?". 

3. Prof. Sławomir Zalewski (WSPol- Szczytno)- „Kontrola operacyjna w aspekcie ewolucji 

środków techniki i zmiany form korespondencji”.  

13.30-14.30 Lunch 

4. Dr Justyna Kurek (UKSW- Warszawa)- „Podstawy prawne wykorzystania szpiegowskiego 

oprogramowania ("federalne" konie trojańskie) w pracy operacyjnej służb w świetle 

orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego 

Niemiec”. 

     Czas na dyskusję  
 

15.30- 16.00 Przerwa kawowa  

16.00- 18.00 Sesja II „Problem niezależnej kontroli retencji danych w warunkach 

krajowej regulacji prawnej”  

1. Prof. Andrzej Adamski (UMK-Toruń)- „Modele kontroli dostępu do danych 

telekomunikacyjnych". 

2. Prof. Dobrosława Szumiło- Kulczycka (UJ-Kraków)- „Kontrola pozyskiwania danych 

telekomunikacyjnych - problem prakseologiczny czy aksjologiczny?". 

3. Paweł Baraniecki (Polkomtel)– „Retencja danych z perspektywy podmiotu zobowiązanego”. 

 Czas na dyskusję 

19.00  Uroczysta kolacja  



 

 

II dzień- 23.X.2014 r. 

 

8.30-10.00 Śniadanie 

 

10.00-13.30 Sesja I „Niedookreśloność regulacji prawnej co do katalogu przestępstw 

wchodzących w zakres stosowania środków kontroli operacyjnej”   

1. Płk Jakub Mytych (Naczelna Prokuratura Wojskowa)- „Ustawowe zadania Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego jako podstawa stosowania kontroli operacyjnej".  

2. Prof. Maciej Rogalski (Uczelnia Łazarskiego-Warszawa)– „Obowiązek przechowywania 

danych telekomunikacyjnych podlegających wydaniu na żądanie uprawnionych podmiotów". 

3. Dr Marek Chrabkowski (WSAiB- Gdynia)- „Problem naruszenia miru domowego w związku 

z zarządzeniem kontroli operacyjnej". 

11.30-12.00  Przerwa kawowa   

4. Mgr inż. Marcin Żukowski – „Prywatne i zawodowe materiały elektroniczne pozostające w 

dyspozycji  służb ochrony państwa". 

 Czas na dyskusję 

13.30-14.30 Lunch 

14.30- 16.30 Sesja II „Ochrona informacji poufnych i innych materiałów znajdujących 

się w dyspozycji służb ochrony państwa”  

1. Prof. Maria Szczepaniec (UKSW- Warszawa)- „Ochrona informacji poufnych w świetle 

standardów konstytucyjnych”. 

2. Dr Michał Leciak (UMK- Toruń)-  „Karnoprawne gwarancje niejawności w obszarze działań 

służb ochrony państwa”.  

3. Dr Michał Rusinek (UJ- Kraków)- „Czynności operacyjno-rozpoznawcze a ochrona 

tajemnicy zawodowej - wzorzec konstytucyjny". 

 Czas na dyskusję 

16.30- 17.00 Podsumowanie obrad  

 

  

 


