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Konferencja naukowa  

 

ADMINISTRATYWIZACJA PRAWA KARNEGO  
CZY KRYMINALIZACJA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ? 

 
Gdańsk, dnia 29-30 listopada 2018 r. 

 
 

 

DZIEŃ PIERWSZY KONFERENCJI (czwartek 29 listopada) 

 

10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji 

10:10 – 11:40 

 

Panel I 

Wprowadzenie do problematyki konferencji. Zagadnienia ogólne z zakresu wykładni i stosowania 
przepisów o administracyjnych karach pieniężnych (część 1.) 

 

 

 

1. prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak: Wprowadzenie do problematyki wymierzania kar przez 
administrację (z uwzględnieniem wybranych porządków prawnych innych państw) 

2. dr hab. Wojciech Zalewski, prof. nadzw. UG: Administratywizacja prawa karnego 

3. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. nadzw. UG: Delikt administracyjny i kara administracyjna z 
perspektywy konstytucyjnej 

4. dr hab. Robert Suwaj, prof. nadzw. PW: Praktyczne problemy stosowania przepisów ogólnych 
w zakresie administracyjnych kar pieniężnych (wybrane zagadnienia) 

5. dr hab. Joanna Wegner – Kowalska: Pojęcie ustawy względniejszej dla strony w sprawie 
nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej 

DYSKUSJA 

 

11:40-12:00 Przerwa kawowa 

  



 

2 
 

 

 

12:00-13:30 Panel I 

Wprowadzenie do problematyki konferencji. Zagadnienia ogólne z zakresu wykładni i stosowania 
przepisów o administracyjnych karach pieniężnych (część 2.) 

 6. dr hab. Sławomir Steinborn, prof. nadzw. UG: Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjnej 
a zakaz ne bis in idem - uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Menci 

7. dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. nadzw. UG: Zdiagnozowane problemy stanowienia i stosowania 
prawa w związku z wprowadzeniem do porządku prawnego przepisów Działu IVa k.p.a. 
„Administracyjne kary pieniężne” 

8. dr hab. Przemysław Ostojski: Reguła stosowania ustawy nowej w decyzji w sprawie 
administracyjnej kary pieniężnej  

9. dr Agnieszka Wilk – Ilewicz: Kary administracyjne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu 

10. dr Krzysztof Sobieralski: Egzekucja administracyjnych kar pieniężnych 

DYSKUSJA 

13:30 – 14:15 Lunch 

14:15 – 15:30 

 

Panel II 

Administracyjne kary pieniężne nakładane przez organy jednostek samorządu terytorialnego  

 1. dr Michał Miłosz: Administracyjna kara pieniężna za umieszczenie tablicy reklamowej lub 
urządzenia reklamowego niezgodnie z przepisami tzw. „uchwały reklamowej” 

2. dr Krzysztof Kaszubowski: Administracyjna kara pieniężna za naruszenie obowiązku 
sporządzania kwartalnych sprawozdań przez podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe 

3. dr Adam Bochentyn: Administracyjna kara pieniężna za uszkodzenie, zniszczenie oraz za 
usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia 

4. mgr Michał Bąkowski: Administracyjna kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego 

DYSKUSJA 

 

DZIEŃ DRUGI KONFERENCJI (piątek 30 listopada) 

10:00 – 11:10 Panel III 

Administracyjne kary pieniężne nakładane przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska 

 
1. mec. Krzysztof Gruszecki: Odstąpienie od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej w 

sprawach z zakresu ochrony środowiska 

2. Radosław Rzepecki (z-ca WIOŚ w Gdańsku): Przestępstwa, wykroczenia i administracyjne kary 
pieniężne w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska 

3. Ewa Sajek (główny specjalista w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Gdańsku): Uprawnienia 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do odstąpienia na podstawie kodeksu 
postępowania administracyjnego od wymierzania administracyjnych kar pieniężnych  

DYSKUSJA 
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11:10 – 11:30 Przerwa kawowa 

11:30 – 12:40 Panel IV 

Problemy stosowania sankcji na obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej oraz na 
obszarze wybranych dogmatyk (część 1.) 

 
1. dr hab. Piotr Rączka, dr Karolina Rokicka – Murszewska: Charakter prawny odpowiedzialności 

porządkowej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

2. dr hab. Radosław Giętkowski, prof. nadzw. UG: Proces karnizacji odpowiedzialności 
dyscyplinarnej 

3. dr Paweł Petasz: Relacje między prawem administracyjnym a prawem karnym na przykładzie 
administracyjnego zatrzymania prawa jazdy 

4. dr Lucyna Staniszewska: Model wymierzania administracyjnej kary pieniężnej  

DYSKUSJA 

12:40 – 13:20 Lunch 

13:20 – 14:30 

 

Panel IV 

Problemy stosowania sankcji na obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej oraz na 
obszarze wybranych dogmatyk (część 2.) 

 

 

 

5. mgr Bartosz Kędzierski: Zbieg kar kryminalnych i administracyjnych w perspektywie 
przestępczości gospodarczej w Polsce 

6. dr Dorota Sylwestrzak: Przejawy kryminalizacji i penalizacji w prawie ochrony konkurencji 
i konsumentów 

7. dr Dominika Tykwińska – Rutkowska: Administracyjne kary pieniężne w działalności orzeczniczej 
Rzecznika Praw Pacjentów 

8. dr Anna Dalkowska: Administracyjna kara pieniężna w postępowaniu przed Komisją do spraw 
reprywatyzacji nieruchomości warszawskich 

DYSKUSJA 

14:30 Podsumowanie - zakończenie konferencji 
 

 

Partnerzy współfinansujący konferencję: 

Miasto Gdynia 
 

 
 

Pomorska Izba Adwokacka 
 
 

 
 

 


