
 

 

 

Konferencja naukowa 

 „Polityki publiczne wobec przestępczości seksualnej” 
 

Termin: 8 czerwca 2021, platforma ZOOM 

Godz. 09:30 – 15:00 

 

  

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza 

rejestracji dostępnego pod wskazanym poniżej linkiem:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWeZrcrICmVpRlUQRQRLFSZcbR1_03z5JiwVsEiiApcN

NAbg/viewform?usp=sf_link 

 

 

 Z uwagi na uwarunkowania techniczne, w wydarzeniu może wziąć udział 300 osób. 

O  uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz rejestracji będzie aktywny 

do dnia 6 czerwca.  

 Po tym terminie, osoby zarejestrowane, z uwzględnieniem zastrzeżenia dotyczącego limitu 

uczestników wydarzenia, otrzymają link uprawniający do udziału w konferencji.  
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Program konferencji: 

09:30 - otwarcie Konferencji  

· dr hab. Tomasz Kaźmierczak, Dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW 

· dr Katarzyna Witkowska-Rozpara, Kierownik Centrum Analiz Kryminologicznych  
 

Panel: Polityka kryminalna wobec przestępczości seksualnej  

Moderatorka panelu: dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst, IPSiR UW, Centrum 
Analiz Kryminologicznych UW 
10:00 - 11:45 

▪ 10:00 - 10:20 „Polityka karna wobec sprawców przestępstw seksualnych”, dr Katarzyna Witkowska-
Rozpara, IPSiR UW, Centrum Analiz Kryminologicznych UW 

▪ 10:20 - 10:40 „Skala przemocy seksualnej  i problemy związane z szacowaniem zjawiska – z  perspektywy 
porównawczej”, dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW, Centrum Analiz Kryminologicznych UW 

▪ 10:40 - 11:00 „Rejestr sprawców przestępstw seksualnych”, dr Barbara Błońska, IPSiR UW, Centrum 
Analiz Kryminologicznych UW 

▪ 11:00 - 11:20 „Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 -  przedmiot działań i postępowania 
wyjaśniające - aspekty teoretyczne i praktyczne”, Agnieszka Rękas, sędzia w stanie spoczynku, członkini  
Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 

11:20 - 11:45 - dyskusja  

 

11:45 - 12:00 - przerwa  

Panel: Psychologiczne oraz psychiatryczne aspekty przestępczości 
seksualnej  

Moderatorka panelu: mgr Paulina Sidor, Centrum Analiz Kryminologicznych UW 

12:00-13:20 

▪ 12:00 - 12:20  „Szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa seksualnego – podejścia i  metody”, 
dr  Anna  Więcek-Durańska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

▪ 12:20 - 12:40 – „Diagnoza i zarządzanie ryzykiem przemocy u sprawcy przestępstwa na tle seksualnym 
z  wykorzystaniem narzędzi z nurtu Structured Professional Judgement (SPJ)”,  dr  Marlena Banasik, 
Uniwersytet SWPS w Katowicach; Michał Nowopolski, ISD Uniwersytet SWPS w Warszawie,  Oddział 
Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim 

▪ 12:40 - 13:00 „Badania empiryczne a model terapii sprawców przestępstw z zaburzeniami preferencji 
seksualnej” , dr Magdalena Sadowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza;  kpt.  Alicja Kapała, Kierownik 
Oddziału Terapeutycznego, Zakład Karny w Rawiczu 

13:00-13:20 dyskusja  

  

13:20-13:40 - przerwa  



 

 

Panel: Odpowiedzialność podmiotów prawnych za przestępstwa 
seksualne 

Moderatorka: dr Anna Wilk, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 
13:40-15:00 

▪ 13:40 - 14:00   „Problem odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez cudze przestępstwa seksualne”, 
dr Anna Wilk, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 

▪ 14:00 - 14:20 „Odpowiedzialność kanonicznoprawna przełożonych kościelnych w związku 
z  przestępstwami seksualnymi swoich podwładnych”, ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII, Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

▪ 14:20 - 14:40  „Odpowiedzialność pracodawcy za molestowanie seksualne w miejscu pracy oraz polityka 
zapobiegania molestowaniu na przykładzie uczelni wyższych", dr Urszula Torbus, Uniwersytet Śląski 
w  Katowicach 

14:40 - 15:00 - dyskusja  

15:00 - zakończenie konferencji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


