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Informacje organizacyjne 

 

Konferencja odbędzie się w Collegium Iuridicum Uniwersytetu Opolskiego (ul. Katowicka 87a). 

Wpisowe, w wysokości zł 150, 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”. Osobom, które dokonają przelewów, Fundacja przekaże 

rachunki, potwierdzające ten fakt. Organizatorzy zapewniają m. in. posiłki w porach 

obiadowych obydwóch dni konferencji oraz udział w uroczystej kolacji w dniu 10 października. 

 

Rezerwacji miejsc noclegowych uczestnicy zechcą dokonać sami.  

 

Zgłoszenia udziału, po wniesieniu wpisowego, prosimy przekazywać do dnia 5 października br. 

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 272439). 
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Program naukowy 

10 października 

Godz. 9.30 

Otwarcie recepcji 

Godz. 10.00 

Początek Konferencji 

 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO 

Dr hab. Piotr Stec, prof. UO, 

Powitanie gości i otwarcie spotkania, 

Sesja I 

 Prokurator Krzysztof Wójcik, 

Interpretacja informacji w argumentacji dowodowej prokuratora w czynnościach 

podejmowanych podczas śledztwa oraz w charakterze oskarżyciela publicznego w 

sprawach gospodarczych, 

 Dr hab. Paweł Waszkiewicz, 

Media społecznościowe. Od marketingu do działań śledczych, 

 Dr Rafał Cieśla, Dr Grzegorz Rusek, 

Fałszerstwo banknotów – studium przypadku, 

 Aleksandra Hyła, 

O relacjach pomiędzy analizą kryminalną i analizą śledczą, 

Dyskusja 

Godz. 13.00 

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

Sesja II 

 Mariusz Pakieła, 

Nowoczesne technologie wspierające analizę śledczą, 

 Gen. bryg. Paweł Pruszyński, 

Nowe formy działań obcych wywiadów w cyberprzestrzeni jako formy przygotowania 

cyberataków, 

 Dr inż. Krystian Mączka, 

TORgowisko, czyli o biznesie w sieci TOR/Darknet. Zjawisko i wyzwania w analizie 

śledczej, 

Dyskusja 

Godz. 19.00 

Uroczysta kolacja  

 

11 października 

Godz. 10.00 

Sesja III 

 Prof. dr hab. Eugeniusz Moczuk, 

Korupcja w grupach dyspozycyjnych w świetle analizy kryminologiczno – 

kryminalistycznej, 

 Krzysztof Mucha, 

Zwalczanie prowadzenia działalności na rynku finansowym przez podmioty 

nieposiadające zezwolenia organu nadzoru – w kontekście procederu prania 

pieniędzy, 

 Rafał Prabucki, 

Dowód elektroniczny w praniu pieniędzy z użyciem kryptowalut, 

 Rafał Wielki,  

Wywiad jawnoźródłowy a przestępczość białych kołnierzyków, 

Dyskusja, 

Podsumowania i zakończenie obrad 

Posiłek w kuluarach sali konferencyjnej 


