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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU 

21. KONFERENCJI NAUKOWEJ  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRAWA SPORTOWEGO 

19 GRUDNIA 2020 ROKU  

 

  W dniu 19 grudnia 2020 roku odbyła się 21. konferencja naukowa Polskiego Prawa 

Sportowego pod tytułem: Prawne problemy nurkowania.  

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii, wydarzenie odbyło się zdalnie, 

za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Obsługę techniczną zapewniono z siedziby 

Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski w Poznaniu.  

 Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10:00 oraz została otworzona przez Prezesa 

PTPS adwokata Pawła Sowisło.  

Następnie oddano głos prof. dr hab. dr h.c. Andrzejowi J. Szwarcowi, który 

sprawował opiekę merytoryczną, prowadził konferencję oraz moderował dyskusje. 

Po przedstawieniu zasad technicznych organizacji konferencji, przystąpiono do wygłoszenia 

referatów. Przed każdym z wystąpień, Pan Profesor Andrzej J. Szwarc przedstawiał sylwetkę 

naukową każdego z prelegentów oraz tematykę referatów.  
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Jako pierwszy referat wygłosił dr hab. prof. UŁ Jan Kulesza, który poruszył 

problematykę odpowiedzialności karnej za przestępne nieudzielenie pomocy w nurkowaniu.  

 

Następnie, dr hab. prof. UŁ i UM Rafał Kubiak wygłosił prelekcję dotyczącą 

odpowiedzialności karnej za wypadki związane z nurkowaniem. Referat został wzbogacony 

o prezentację multimedialną.  
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W dalszej kolejności, przeprowadzono dyskusję z aktywnym udziałem uczestników 

biernych. Wykorzystana do zorganizowania konferencji platforma, umożliwiła słuchaczom 

zarówno zadawanie pytań pisemnych, kierowanych do konkretnego prelegenta, jak i ustnie – 

poprzez połączenie za pośrednictwem kamery i udzielenie im głosu. Zapewnienie słuchaczom 

tych dwóch form, uczyniło dyskusję jeszcze bardziej ożywioną i interesującą.  

W kolejnym bloku, referat wygłosił adwokat Paweł Sowisło, przedstawiając istoty 

i formy uprawiania nurkowania oraz jego formy organizacyjne. Prelekcję wzbogacono 

o zdjęcia, obrazujące przełomowe wynalazki w dziedzinie nurkowania.  

 

Radca prawny Krzysztof Bochiński referował na temat międzynarodowych, 

europejskich i krajowych unormowań w dziedzinie nurkowania.  
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 Ostatni z referatów w tej części konferencji, został wygłoszony przez  

dr n. med. Jarosław Krzyżak oraz dotyczył zdrowotnych kwalifikacji do uprawiania 

nurkowania rekreacyjnego i zawodowego. Prelekcji towarzyszyła prezentacja.  

 

 

Ta część konferencji została zakończona dyskusją z aktywnym udziałem uczestników 

biernych oraz prelegentów.  

Następnie, głos zabrał dr hab. inż. prof. AMW Adam Olejnik, wygłaszając referat pod 

tytułem: Problematyka definiowania zakresu poszukiwań podwodnych w toku postępowania 

przygotowawczego. Wystąpienie wzbogaciła prezentacja.  
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 Wspólny referat wygłosili dr hab. inż. prof. AMW Adam Olejnych wraz  

z dr hab. n. med. prof. AMW Piotr Siermontowski, poruszając problematykę oględzin 

podwodnego miejsca znalezienia zwłok (ofiary przestępstwa).  

 

 

Ostatni z referatów z tej części konferencji, dotyczył pośmiertnych i przyżyciowych 

opinii w sprawach wypadków nurkowych oraz został wygłoszony przez  

dr. hab. n. med., prof. AMW Piotra Siermontowskiego 

 

 

 W dalszej kolejności, przystąpiono do dyskusji z udziałem uczestników oraz 

prelegentów. 
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 Ostatnią część konferencji rozpoczął dr Bartłomiej Gadecki, prezentując referat o 

kontrowersjach wokół odpowiedzialności karnej za nielegalne poszukiwanie zabytków pod 

wodą. Wystąpienie wzbogaciła prezentacja multimedialna.  

 

 

Jako ostatni głos zabrał adwokat dr Tomasz Strugalski, przedstawiając referat na 

temat odpowiedzialności odszkodowawczej za wypadki związane z nurkowaniem.  

 

Po tych wystąpienia, odbyła się ostatnia z dyskusji.  
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Po zakończeniu obrad, podsumowania dokonał prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. 

Szwarc, a konferencję zamknął adwokat Paweł Sowisło.  

Na tym zakończono 21. konferencję naukową Polskiego Towarzystwa Prawa 

Sportowego. W najbliższym czasie będą trwały prace związane z wydaniem publikacji 

pokonferencyjnej, zawierającej artykuły wszystkich prelegentów.  

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony prawników, jak i 

przedstawicieli środowiska nurkowego. W wydarzeniu wzięło udział łącznie 45 uczestników, 

łączących się z całej Polski jak i z zagranicy. Tematyka oraz wysoki poziom merytoryczny 

konferencji spotkały się z dużym uznaniem.  

Kolejna konferencja naukowa odbędzie się w 2021 roku. Miejmy nadzieję, że sytuacja 

epidemiologiczna pozwoli na zorganizowanie jej w sposób tradycyjny, bez potrzeby 

wykorzystywania środków porozumiewania się na odległość.   


