
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Tajemnica statystyczna w postępowaniu

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 
Główny Urząd Statystyczny
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

  
  Seminarium naukowe:  Tajemnica statystyczna w postępowaniu
karnym.
  Między dobrem wymiaru sprawiedliwości a wiarygodnością
danych statystycznych.

  Kraków, 15 stycznia 2009 r., godz. 11.00, Auditorium Maximum, , ul. Krupnicza 33, Sala
Wystawowa A, II p.
  

  Program:

11.00 – Otwarcie seminarium – dr hab. Włodzimierz Wróbel (UJ)

11.10 – 11.30 – Istota i przedmiot tajemnicy statystycznej – prof. Hubert Izbebski (UW) kliknij
tutaj aby pobrać nagranie audio 
 

11.30 – 11.50 – Prawne instrumenty ochrony tajemnicy statystycznej – mgr Maria Padlewska
(UJ) kliknij tutaj aby pobrać nagranie audio 

  

11.50 – 12.15 – Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej w postępowaniu
karnym - dr Michał Rusinek (UJ) kliknij tutaj aby pobrać nagranie audio

  

12.15 – 12.35 – Ujawnienie danych objętych tajemnicą statystyczną w postępowaniu karnym w
perspektywie ochrony wiarygodności statystyki publicznej - prof. dr hab. Tadeusz Walczak
(GUS) kliknij tutaj aby pobrać nagranie audio  

12.35- 12.55 – Udostępnianie przez GUS danych objętych tajemnica statystyczną prokuraturze
– studium przypadków - Władysław W.Łagodziński (Rzecznik Prasowy Prezesa GUS) kliknij
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tutaj aby pobrać nagranie audio 

  

13.00 – lunch

  

13.45 - 15.45 – Między dobrem wymiaru sprawiedliwości a wiarygodnością danych
statystycznych (dyskusja panelowa)

  Prowadzenie: prof. dr hab. Stanisław Waltoś (Katedra Postepowania Karnego UJ)  kliknij
tutaj aby pobrać nagranie audio 
  

Uczestnicy:

    
    -  prof. dr hab. Piotr Hofmański (Katedra Postępowania Karnego UJ),  
    -  dr Bohdan Wyżnikiewicz (b.Prezes GUS),  
    -  dr Michał Rusinek (Katedra Postępowania Karnego UJ),  
    -  prof. dr hab. Piotr Kardas (Katedra Prawa Karnego UJ),  
    -  prof. dr hab. Józef Oleński (Prezes GUS),  
    -  prof. dr hab. Tadeusz Walczak (GUS),  
    -  prok. Janusz Śliwa (Prokuratura Okręgowa w Krakowie),  
    -  prok. Łukasz Gramza (Prokuratura Okręgowa w Krakowie),  
    -  prof. dr hab. Włodzimierz Piotrowski (Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego UAM)  

  

15.45 – 16.00 Podsumowanie i zakończenie seminarium – prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ)
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