
 

26.01.2018 r. – Program konferencji 

Uniwersytet Europejski Viadrina, Senatssaal (Hauptgebäude 109) 
Frankfurt nad Odrą, Große Scharrnstraße 59 

 
9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników 

9:30 – 9:45 

Otwarcie i powitanie – Prof. Dr. Maciej Małolepszy (Uniwersytet 

Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet 

Zielonogórski) 

1. Blok: Transgraniczna wymiana informacji 

9:45 – 11:15 

 

 

 Dr Liane Wörner, LL.M. (Uniwersytet w Lipsku) 

Dopuszczalność przekazywania informacji i ich wykorzystania w 

świetle polsko-niemieckiej umowy o współpracy służb i wytycznych 

odnośnie do pomocy prawnej w UE (z niemieckiej perspektywy) 

 Prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn (Uniwersytet Gdański) 

Międzynarodowa pomoc prawna w postępowaniu 

przygotowawczym w świetle polsko-niemieckiej umowy o 

współpracy służb policyjnych i polskiego kodeksu postępowania 

karnego 

 Apl. adw. Dorian Duda, LL.M. (Izba Adwokacka we Wrocławiu) 

Ramy wykorzystania owoców zagranicznej pracy operacyjnej w 

procesie karnym 

 Dyskusja 

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa 

11:30 – 12:55 

 

 

 Mathias Wörner (Policja Federalna) 

Transgraniczna policyjna wymiana informacji z perspektywy 

praktyki 

 Prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak (Akademia Leona 

Koźmińskiego w Warszawie) 

Dyrektywa policyjna UE (2016/680) – jej cele, zasady i problemy z 

implementacją do prawa krajowego 

 Prof. UG dr hab. Krzysztof Woźniewski (Uniwersytet 

Gdański) 

Europejski nakaz dochodzeniowy jako szansa? 

 Dyskusja  

 

 

Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na 
przykładzie współpracy 

polskich i niemieckich organów ścigania 

 
Konferencja naukowa 

 

 



12:55 – 14:00 Obiad 

2. Blok: Pozyskiwanie informacji w ramach transgranicznych czynności operacyjno-

rozpoznawczych prowadzonych pod przykryciem 

14:00 – 15:10 

 

 

 Prof. honorowy EUV dr Michael Soiné (Uniwersytet Europejski 

Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) 

Operacja pod przykryciem na terytorium Niemiec zgodnie z art. 20 

polsko-niemieckiej umowy o współpracy 

 Dr Martyna Kusak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w 

Poznaniu) 

Gromadzenie informacji w toku transgranicznych czynności 

operacyjno-rozpoznawczych 

 Dyskusja 

15:10 – 15:25 Przerwa kawowa 

15:25 – 16:35 

 

 

 

 Prof. FHöV NRW dr Thomas Bode (Wyższa szkoła administracji 

publicznej w Nadrenii Północnej-Westfalii)  

Wykorzystanie informacji zgromadzonych w toku transgranicznej 

operacji pod przykryciem (niemiecka perspektywa) 

 Prof. UwB dr hab. Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w 

Białymstoku) 

Wykorzystanie informacji zgromadzonych w toku transgranicznej 

operacji pod przykryciem (polska perspektywa) 

 Dyskusja 

 

 


