
 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

 

 

 

Warszawa, 2-3 grudnia 2016 r. 

Sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza (Fundacja Batorego), ul. Sapieżyńska 10a, 

00-215 Warszawa 

 
  



ORGANIZATOR: 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ: 

Pierwszy dzień konferencji jest częścią projektu „Paragraf bliżej 
ludzi: kierunek bezpieczeństwo” współfinansowanego z 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu 
„Aktywne obywatelstwo”, organizowanego przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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LICENCJA NA BEZPIECZEŃSTWO 

 

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 ma zaszczyt zaprosić 

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Licencja na bezpieczeństwo”, która odbędzie 

się w dniach 2-3 grudnia 2016 r. w Warszawie, w sali im. Jerzego Turowicza w siedzibie 

Fundacji Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a. Udział w wydarzeniu (zarówno czynny, 

jak i bierny) jest bezpłatny, po uprzedniej rejestracji. 

 

Wydarzenie zostanie podzielone na dwie części: ekspercką i studencko-doktorancką. 

Ich wspólnym mianownikiem będzie problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa 

osób w życiu codziennym. Świadomie pomijając zagadnienia zwalczania zagrożeń na 

szczeblu państwowym i globalnym, organizatorzy skupiają się na przedstawieniu tematu w 

ujęciu zawodowym, rodzinnym i osobistym. Prelegenci poruszą m. in. tematykę 

przestępczości wymierzonej w określone grupy wiekowe lub zbiorowości społeczne, 

zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu czy bezpieczeństwa konsumentów. 

Omówiona zostanie profilaktyka i przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń, a także 

sposoby minimalizowania ich ewentualnych skutków. 

 

Podział Konferencji na dwie części pozwoli omówić kluczowe zagadnienia z odmiennych 

perspektyw. Panele pierwszego dnia prowadzone będą przez ekspertów zajmujących się 

badaniem istniejących problemów w sferze bezpieczeństwa oraz przygotowywaniem 

nowoczesnych rozwiązań służących ich pokonywaniu. Będzie to doskonała okazja 

do przedstawienia konkretnych narzędzi stosowanych przez poszczególne instytucje 

na poziomie lokalnym i ogólnopolskim oraz do podzielenia się rezultatami 

ich funkcjonowania czy też planami zmian. Zwieńczeniem tego dnia będzie 

podsumowanie realizowanego przez Organizatora projektu Paragraf bliżej ludzi: kierunek 

bezpieczeństwo, który polega na stworzeniu kompleksowej platformy wymiany informacji 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa osobistego poprzez świadczenie poradnictwa 

prawnego, działania edukacyjne, informacyjne i szkoleniowe. 

 

Druga część będzie miała z kolei charakter studencko-doktorancki. Osoby zajmujące się 

naukowo lub zawodowo zagadnieniami z pogranicza prawa i bezpieczeństwa będą miały 

okazję wygłosić referaty i zabrać głos w sprawie poszczególnych aspektów 

bezpieczeństwa członków społeczności. Organizatorom zależy na tym, by prelekcje te 

miały charakter case study i nastawione były przede wszystkim na omówienie realnych 

problemów i zaprezentowanie ich możliwych rozwiązań. 

 

Konferencja będzie więc miała praktyczno-naukowy charakter, co pozwoli nie tylko na 

omówienie aktualnego stanu bezpieczeństwa w kraju, ale również na wypracowanie 

skuteczniejszych rozwiązań, korespondujących z realnymi potrzebami. Możliwość 

zaprezentowania i skonfrontowania różnorodnych doświadczeń i punktów widzenia 

stanowi jeden z głównych atutów przedsięwzięcia. Wierzymy, że wydarzenie będzie 

doskonałą okazją do wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk, m. in. służb 

mundurowych, zawodów prawniczych czy nauk humanistycznych.  



Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji zapraszamy do 

rejestrowania się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 

internetowej Organizatora (http://paragraf22.eu) oraz tutaj 

(https://goo.gl/forms/7RpeNQ2q9O162FYw2), zaś osoby zainteresowane 

czynnym uczestnictwem zapraszamy do kontaktu mailowego z Organizatorem 

(konferencja@paragraf22.eu). 

 

Konferencja jest elementem projektu „Paragraf bliżej ludzi: kierunek bezpieczeństwo”, 

realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych Paragraf 22 i współfinansowanego 

ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

 

 
 

 

  

https://goo.gl/forms/7RpeNQ2q9O162FYw2


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI: 

 

2 GRUDNIA 2016 R. - DZIEŃ EKSPERCKI 

8:00 Rejestracja uczestników konferencji 

9:00 Otwarcie pierwszego dnia konferencji i rozpoczęcie obrad 

9:00 - 11:30  

PANEL I. Analiza współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego 

 

Wystąpienia zaproszonych ekspertów, w tym: 

 

Dr Paweł Ostaszewski  

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 

Jak mierzyć lęk przed przestępczością? 

 

Bartłomiej Zieliński  

I Zastępca Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy 

Bieżące trendy w przestępczości pospolitej 

 

dr Dagmara Woźniakowska-Fajst 

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego 

Cudzoziemcy jako sprawcy poważnych przestępstw 

 

11:30 - 12:00 Przerwa 

12:00 - 14:30 

PANEL II. Innowacyjne narzędzia w służbie ochrony bezpieczeństwa 

 

Wystąpienia zaproszonych ekspertów, w tym: 

 

Dr Kacper Gradoń 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Biały wywiad i analiza informacji dostępnych w sieci Internet 

 

Dr hab. Paweł Waszkiewicz 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Projektowanie przestrzeni miejskiej i hot spot policing 

 

Asp. Krzysztof Biskup 

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji 

Współczesne zabezpieczenia pojazdów i mieszkań 

 

14:30 - 15:00 Przerwa obiadowa 

15:00 - 16:00 

PANEL III. Prezentacja efektów projektu Paragraf bliżej ludzi: kierunek bezpieczeństwo i podsumowanie 

dotychczasowych działań 

 

16:00 Podsumowanie obrad i zamknięcie pierwszego dnia konferencji 



3 GRUDNIA 2016 R. - DZIEŃ STUDENCKO-DOKTORANCKI 

 

9:15 Otwarcie drugiego dnia konferencji i rozpoczęcie obrad 

 

9:30 - 11:30  

Wystąpienia prelegentów (studentów, doktorantów, pracowników naukowych i praktyków z całej Polski) 

wyłonionych w drodze call for papers 

 

11:30 - 12:00 Przerwa 

 

12:00 - 14:00 

Wystąpienia prelegentów (studentów, doktorantów, pracowników naukowych i praktyków z całej Polski) 

wyłonionych w drodze call for papers 

 

14:00 Podsumowanie obrad i zamknięcie drugiego dnia konferencji 

 

Wykaz prelegentów wraz z tytułami wystąpień w drugim dniu konferencji zostanie opublikowany po 22 listopada 2016 r. 

 

 

  



ORGANIZATOR: 

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i 

Kryminalistycznych Paragraf 22 jest 

organizacją zrzeszającą młodych 

przedstawicieli zawodów prawniczych oraz 

inne osoby, których praca zawodowa lub 

zainteresowania związane są z szeroko 

rozumianymi zagadnieniami prawnymi.  

 

Celem działania Stowarzyszenia jest przede 

wszystkim popularyzowanie wiedzy 

z zakresu prawa, kryminalistyki i nauk pokrewnych, poszerzanie polskiego dorobku naukowego w 

tych dziedzinach, a także podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa. 

 

Dotychczas Towarzystwo Paragraf 22 zorganizowało dwie konferencje naukowe pt. „Zawody 

prawnicze wobec reformy procedury karnej” (pierwsza część w maju 2015 r., druga – w maju 

2016 r.), które stanowiły ważny głos w dyskusji prawników nad zmianami postępowania karnego. 

Ponadto w ramach działalności statutowej członkowie Stowarzyszenia udzielają bezpłatnych 

porad prawnych, organizują warsztaty i szkolenia, prowadzą spacery historyczno-kryminalne po 

Warszawie oraz podejmują szeroko zakrojone działania edukacyjno-informacyjne. 

 

KONTAKT: 

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych 

Paragraf 22 

e-mail: towarzystwo@paragraf22.eu 

strona: www.paragraf22.eu | www.facebook.com/towarzystwoparagraf22  

tel. (+48) 881-209-300 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

 

Piotr Modzelewski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, 

Członek Zarządu Towarzystwa Paragraf 22 

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego: Daniel Bracanović, Jakub Kłosiński, Jędrzej 

Kupczyński, Anna Nasiłowska, Jakub Nasiłowski, Oliwia Sentysz, Anna Winczakiewicz 

http://www.paragraf22.eu/
http://www.facebook.com/towarzystwoparagraf22

