Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego serdecznie
zaprasza na konferencję naukową zatytułowaną „Postępowania represyjne wobec
kierujących pojazdami”, która odbędzie się 12 maja 2018 roku w auli - s. 5.18
(IV piętro) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.
Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na pytanie: czy postępowania represyjne wobec
kierujących pojazdami są ukształtowane w prawidłowy sposób, a w szczególności czy zawierają
odpowiednie normy gwarancyjne, umożliwiające represjonowanym przeciwstawienie się ewentualnym
nadużyciom władzy. Ponadto procesem badawczym objęte będą rzeczone procedury na etapie ich
stosowania – z intencją ustalenia, jak dalece odbiegają one od normatywnych wzorców.
Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. Organizatorzy nie przewidują honorariów za wygłoszenie
referatów oraz pokrycia kosztów podróży uczestników konferencji. Zainteresowanym uczestnikom będą
wydawane zaświadczenia o udziale. Wpłat prosimy dokonywać na konto: Fundacja dla Wydziału Prawa
i Administracji UO, BZ WBK o/Bytom 06 1090 2011 0000 0001 2122 4289.

PROGRAM KONFERENCJI:
Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami
8.45 - Otwarcie konferencji Dziekan WPiA UO - prof. UO dr hab. Piotr Stec
Sesja I
Organy represjonujące i ich narzędzia
Przewodniczenie: prof. UO dr hab. Dariusz Walencik, Uniwersytet Opolski
9.00 prof. KUL dr hab. M. Bielecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uprawnienia straży miejskich w zakresie kontroli ruchu drogowego
na przykładzie województwa lubelskiego.
9.15 prof. UO dr hab. J. Nikołajew, Uniwersytet Opolski
Uprawnienia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do zatrzymywania dowodów
rejestracyjnych.
9.30 prof. KUL dr hab. A. Tunia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ujawnianie sprawców wykroczeń przy użyciu wideorejestratora.
9.45 dr S. Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski
Sądowa kontrola zatrzymania prawa jazdy w postępowaniu wykroczeniowym.
10.00- 10.15 - dyskusja

Sesja II
Gwarancje procesowe
Przewodniczenie: prof. UO dr hab. Andrzej Szymański, Uniwersytet Opolski
10.30 dr M. Zawiślak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prawne możliwości reakcji obywatelskiej na bezprawne
funkcjonariuszy publicznych.

zachowania

10.50 prof. UKSW dr hab. B. Majchrzak, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
Znaczenie nowelizacji KPA z 2017 r. dla rozstrzygania spraw
w administracyjnych postępowaniach „represyjnych”.
11.10 T. Hankus, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Gwarancje procesowe w przypadku zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące i ich
kwalifikacja
w
praktyce
sądów
administracyjnych
i
Trybunału
Konstytucyjnego.
11.40 prof. dr hab. A. Mezglewski, Uniwersytet Opolski
Informacja o przekroczeniu prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50
km/h, jako podstawa zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące.
12.00-12.15 dyskusja

Sesja III
Sankcje i skutki postępowań represyjnych
Przewodniczenie: prof. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski
12.20 mgr A. Rusin-Batko, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub
pod wpływem środka odurzającego jako przykład postępowania represyjnego
wobec kierujących pojazdami, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa
w komunikacji.
12.35 prof. UR dr hab. P. Steczkowski, Uniwersytet Rzeszowski
Represja jako narzędzie dezintegracji społeczeństwa obywatelskiego.

12.50 dr M. Poniatowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Przeszukanie pojazdu należącego do związku wyznaniowego lub osoby
duchownej.
13.05 dr M. Strzała, Uniwersytet Jagielloński
Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody wyrządzone przez samochody
autonomiczne.
13.20- 13.40 dyskusja
13.45 obiad, sala 5.7.

