
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJE  

ORGANIZATOR: 
Biuro Międzynarodowej 
Współpracy Policji 
Komenda Główna Policji 

MIEJSCE: 
Hotel Grand Cru 
ul. Rycerska 11 - 12  
80 – 882 Gdańsk 

DATA: 
od: 
15.04.2015  
do: 
17.04.2015 
 

 KONTAKT: 
Agata Geller 
Tel.+48 22 60 115 18 
Tel. kom. 784 517 704 
sis-sirene@policja.gov.pl 
 

 
Projekt "Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 

  

KKOONNFFEERREENNCCJJAA  KKRRAAJJOOWWAA  

""NNoowwee  wwyyzzwwaanniiaa  ddllaa  UUżżyyttkkoowwnniikkóóww  SSIISS  zzwwiiąązzaannee  zz  wwddrroożżeenniieemm  SSIISS  IIII""  

GGddaańńsskk,,  1155  ––  1177  kkwwiieettnniiaa  22001155rr..  

 
AGENDA 

 

 DDzziieeńń  11        (15 kwietnia 2015r. – środa) 

12.00-18.00 Przyjazd i rejestracja uczestników konferencji 

20.00-23.00 Uroczysta kolacja 

  

 DDzziieeńń  22    (16 kwietnia 2015r. – czwartek) 

09.00-09.30 Powitanie uczestników konferencji  
 

09.30-10.15 
 
 
10.15-10.30 

Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych - podstawy prawne, 
zakres, właściwość organów, teoretyczne aspekty udzielania pomocy prawnej  
 
Przerwa kawowa 

10.30-11.15 Międzynarodowa pomoc prawna w praktyce – wybrane aspekty praktyczne na 
przykładowych sprawach 
 

11.15-11.30 Przerwa kawowa 

11.30-12.15 Europejska sieć sądowa do spraw karnych jako wyspecjalizowana instytucja Unii 
Europejskiej realizująca współpracę sądową w sprawach karnych – podstawy 
prawne, rola i zadania, przedstawiciele krajowi  
 

12.15-12.30 Przerwa kawowa 

12.30-13.30 Europejski nakaz dochodzeniowy instrumentem służącym gromadzeniu 
materiału dowodowego – podstawy prawne, forma i warunki wydania, terminy, 
stan implementacji do polskiego porządku prawnego   
 

13.30-14.45 Obiad 
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14.45-16.15 Wymiana informacji w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej 
a międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych: 

 policyjne kanały współpracy międzynarodowej – podstawy prawne, zasady 
współpracy, zakres wymienianych informacji: 
 EUROPOL  
 INTERPOL  
 SIS/SIRENE  

 intensyfikacja współpracy transgranicznej w oparciu o decyzje z PRUM  
 

16.15-16.30 Podsumowanie I dnia konferencji oraz dyskusja 

18.00-19.00 Kolacja 

  

 DDzziieeńń  33    (17 kwietnia 2015r. – piątek) 

09.00-09.30 
 
 
 
 

Problematyka ścigania sprawców przestępstw oraz zwalczania przestępczości 
a wydawanie ENA w sytuacjach, gdy nie jest znane miejsce pobytu 
poszukiwanego oraz poszukiwania osób ściganych przez polskie organy ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości ukrywających się na terenie państw spoza strefy 
Schengen 
 

09.30-10.15 Szczególne formy pomocy prawnej w sprawach karnych w obszarze strefy 
Schengen omówione na wybranych przykładach (wspólne zespoły 
dochodzeniowo-śledcze) 
 

10.15-10.30 Przerwa kawowa 

10.30-11.15 Formy pomocy prawnej pozostające we właściwości Policji 

11.15-11.45 Obserwacja transgraniczna jako jedna z form policyjnej pomocy prawnej 
 

11.45-12.00 Przerwa kawowa 

12.00-12.20 
 
12.20-13.30 

Zmiany w Kodeksie Postępowania Karnego 
 
Phishing – międzynarodowa przestępczość zorganizowana, omówienie na 
wybranym przykładzie 
 

13.30-14.00 Podsumowanie II dnia i zakończenie konferencji 


