
Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Sport a przestępczość zorganizowana”. 
 

Miejsce: WPiA UMK w Toruniu 

Termin: 16-17 marzec 2017 r. 

Organizatorzy: Koło Naukowe Prawa Sportowego WPiA UMK Lex Sportiva, Katedra Prawa Karnego i 

Polityki Kryminalnej WPiA UMK oraz Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa woj. 

Kujawsko-Pomorskiego 

O konferencji: Zaangażowanie zorganizowanej przestępczości w ramach różnych form działalności 

związanych ze sportem nie budzi współcześnie wątpliwości. Szacuje się, ze co najmniej 25% 

światowego sportu podlega kontroli ze strony zorganizowanych grup przestępczych. Komercjalizacja 

sportu sprawia, że staje się on polem do uzyskiwania znacznych korzyści majątkowych a zarazem 

obszarem licznych nadużyć z tym związanych. Przestępczość zorganizowana silnie partycypuje w tych 

zachowaniach, które stanowią największe zagrożenie dla współczesnego sportu, a wiążą się z m.in. z 

dopingiem w sporcie oraz czynami o korupcyjnym charakterze (tzw. ustawianie meczów, hazard itd.). 

Zasygnalizowane zagadnienia stanowią od lat obszar zainteresowania nauki prawa sportowego oraz 

prawa karnego zagranicą. Dotyczy to refleksji zarówno karnoprawnej, jak i kryminologicznej. Nie 

podjęto jej jednak dotychczas na gruncie krajowym. Celem konferencji jest zatem diagnoza tego typu 

problemów na gruncie międzynarodowym oraz krajowym i próba wskazania przyszłych kierunków 

zainteresowania nauki oraz ewentualnych działań prawodawczych. 

 

Program Konferencji: 

I DZIEŃ (SESJA EKSPERCKA) 

g. 10.00 Otwarcie konferencji 

Panel I   Przestępczość zorganizowana a sport- współczesny obraz g. 10.20-11.20 
Dr Michał Leciak (UMK w Toruniu) 
 

g. 11.20-11.40 przerwa kawowa 
 
Panel II  Zachowania korupcyjne w sporcie a przestępczość zorganizowana  g. 11.40-13.20 
 Dr  S. Zaksaite (Mykolas Romeris University, Litwa) 
 Prof. A. Adamski (UMK w Toruniu)  
 Dr J. Potulski (Uniwersytet Gdański) 
 
g. 13.20-14.00 lunch 
 
Panel III Doping w sporcie a przestępczość zorganizowana g. 14.00-15.20 

Prof. A. Szwarc (Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, WSB w Poznaniu) 
Rafał Piechota (MSiT, Światowa Agencja Antydopingowa) 
Mgr Angelika Chlebowska (Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego) 
 

g. 15.20-15.40 przerwa kawowa 
 
 
 
 
 



 
Panel IV  Wybrane obszary zainteresowania zorganizowanej przestępczości (Sport a zorganizowane grupy 

kibiców; Sport a przestępstwa gospodarcze, podatkowe, przeciwko własności intelektualnej; Sport a handel ludźmi itd.) 
  

g. 15.40-17.50 
 Dr N. Daśko (UMK w Toruniu) 
 Prof. P. Chlebowicz (UWM w Olsztynie) 
 Prof. M. Balcerzak (UMK w Toruniu) 
 Prof. D. Antonowicz (UMK w Toruniu) 
 Mgr H. Radke (UMK w Toruniu) 
 
g. 17.50 Zamknięcie SESJI EKSPERCKIEJ   
 

 

II DZIEŃ (SESJA STUDENCKO-DOKTORANCKA) 

g. 10.00    Otwarcie SESJI 

Panel I Zachowania korupcyjne w sporcie a przestępczość zorganizowana   

Panel II Doping w sporcie a przestępczość zorganizowana 

Panel III Wybrane obszary zainteresowania zorganizowanej przestępczości  

g. 18.00 Zamknięcie SESJI  


