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K O M U N I K AT Y

Kolejna1 doroczna konferencja Amery-
kańskiego Stowarzyszenia Kryminologii 
(dalej: ASC) w Nowym Orleanie zgroma-
dziła 4612 (zarejestrowanych), z czego 
1576 (34%) stanowili studenci (dokto-
ranci). Ten rekord zarówno w historii 
dotychczasowych konferencji ASC, jak 
i konferencji kryminologicznych w wy-
miarze międzynarodowym, potwierdza 
wzrost zainteresowania tym forum kry-
minologicznym w wymiarze globalnym. 
Po raz kolejny bowiem na konferen-
cji kryminologicznej przekroczony zo-
stał próg czterech tysięcy uczestników 
z udziałem przedstawicieli z 49 krajów2. 

Obrady 72. Konferencji ASC toczy-
ły się w salach konferencyjnych hotelu 
New Orleans Hilton w ramach ok. 1270 

1 The American Society of Criminology, 
7nd Annual Meeting: The Many Colors 
of Crime & Justice, November 16–19, 2016, 
New Orleans, LA. Według danych za rok 
2015 organizacja ta, powołana do życia 
w 1941 r. w Berkeley, liczy 3481 członków. 
Z wyliczeń statystycznych wynika, że 28% 
tej liczby, tj. 971 osób, stanowią studenci 
i doktoranci, zaś 13,4% (467) stanowią oso-
by spoza USA. Aktualnie w ASC reprezen-
towane są 62 kraje oraz funkcjonuje obecnie 
10 sekcji (divisions): Correction and Sen-
tencing, Critical Criminology, Developmen-
tal/Life Course, Experimental Criminology, 
International Criminology, Victimology, Peo-
ple of Colour and Crime, Women and Crime, 
Policing oraz Terrorism and Bias Crimes. 

2 Przypomnijmy, że próg 4 tysięcy uczest-
ników po raz pierwszy został przekroczony 
w 2015 r. na konferencji ASC w Waszyngto-
nie, która zgromadziła 4015 (zarejestrowa-
nych) uczestników.

sesji (poprzednio w 2015 r. odnotowano 
1048 sesji — łącznie z różnego rodzaju 
spotkaniami towarzyszącymi konferen-
cji), obejmujących szerokie spektrum 
problemów związanych z przestępstwem 
i przestępczością. 

Jak sygnalizowano w poprzednich 
sprawozdaniach3, tradycyjnie już organi-

3 E.W. Pływaczewski, Sprawozdanie z 50. 
Dorocznej Konferencji Amerykańskiego Stowa-
rzyszenia Kryminologii, „Przegląd Policyjny” 
1999, nr 3; tenże, Sprawozdanie z 53. Do-
rocznej Konferencji Amerykańskiego Stowa-
rzyszenia Kryminologii (Atlanta, Georgia, 
7–10 listopada 2001 r.), „Przegląd Policyjny” 
2002, nr 3–4; tenże, Sprawozdanie z 52. Do-
rocznej konferencji Amerykańskiego Stowa-
rzyszenia Kryminologii nt. Przestępczość 
a kryminologia w roku 2000, San Francisco, 
15–18 XI 2000 r., „Państwo i Prawo” 2001, 
nr 7; tenże, Wyzwanie praktyki — korzyści 
z teorii (55. Doroczna Konferencja Amerykań-
skiego Stowarzyszenia Kryminologii (Denver, 
19–22 XI 2003 r.), „Państwo i Prawo” 2004, 
nr 4; tenże, Sprawozdanie z 57. Dorocznej 
Konferencji Amerykańskiego Stowarzysze-
nia Kryminologii (Toronto, 15–19 XI 2005 r.), 
„Prokuratura i Prawo” 2006, nr 6; tenże, 
Sprawozdanie z 58. Dorocznej Konferencji 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminolo-
gii nt. Demokracja, przestępczość i sprawied-
liwość, Los Angeles, 1–4 XII 2006 r., „Państwo 
i Prawo” 2007, nr 7; K. Krajewski, E.W. Pły-
waczewski, Sprawozdanie z 59. Konferencji 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminolo-
gii nt.: Przestępczość i wymiar sprawiedliwo-
ści w skali lokalnej i globalnej, Atlanta, 14–
17 XI 2007 r., „Państwo i Prawo” 2008, nr 6; 
E.W. Pływaczewski, 62. Doroczna Konferencja
Amerykańskiego Stowarzyszenia Krymino-
logii (San Francisco, 17–20 listopada 2010), 
„Prokuratura i Prawo” 2011, nr 7–8; tenże, 
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zatorzy dokonali podziału programu kon-
ferencji4 na 48 kategorii tematycznych, 
głównie merytorycznych. W tym zakresie 
hasłowo wyróżniono m.in.: teorie krymi-
nologiczne, faktory biospołeczne (gene-
tyczne), instytucje społeczne a przestęp-
czość, kobiety, kryminologię międzynaro-
dową i porównawczą, przemoc, przemoc 
domową (klasyfikowaną łącznie z przemo-
cą w sferze intymnej), nadużywanie nar-
kotyków i substancji psychotropowych, 
przestępstwa z nienawiści, problemy dys-
kryminacji rasowej i etnicznej, przestęp-
czość zorganizowaną, gangi, broń, karę 
śmierci, więziennictwo, przestępczość 
nieletnich i sądownictwo w sprawach nie-
letnich, zapobieganie przestępczości, prze-
stępczość „białych kołnierzyków” (korpo-
racyjną), przestępczość związaną z za-
trudnieniem, religię, rodziny, ekonomię, 
wiktymizację, politykę karną oraz kształ-
cenie i szkolenie w sprawach karnych. 

Na poprzednich konferencjach ASC 
problematyka teorii kryminologicznych, 
w szerokim tego słowa znaczeniu, podej-
mowana była na co najmniej ponad jednej 
trzeciej wszystkich sesji. Na konferencji 
w Waszyngtonie (2015 r.) po raz pierwszy 
nie odnotowano w tym zakresie kolejnego 
wzrostu zainteresowania. Do tej kategorii 

63. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Sto-
warzyszenia Kryminologii, Washington D.C., 
16–19 listopada 2012 r., „Prokuratura i Prawo” 
2012 , nr 7–8; tenże, 68. Doroczna Konferencja 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii 
(Chicago, 14–17 listopada 2012 r.), „Prokura-
tura i Prawo” 2013, nr 6; tenże, 69. Doroczna 
Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Kryminologii (Georgia, Atlanta, 20–23 listopa-
da 2013 r.), „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 6; 
tenże, 70. Doroczna Konferencja Amerykań-
skiego Stowarzyszenia Kryminologii (San Fran-
cisco, 19–22 listopada 2015 r.), „Prokuratura 
i Prawo” 2015, nr 9; tenże, 71. Doroczna Kon-
ferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kry-
minologii (Washington, DC 18–21 XI 2015 r.), 
„Prawa człowieka. Human Rights. Humani-
styczne Zeszyty Naukowe” 2015, nr 18; ten-
że, 71. Doroczna Konferencja Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Kryminologii, Washington, DC, 
18–21 XI 2015 r., „Przegląd Policyjny” 2016, 
nr 4(124).

4 Został on opublikowany w formacie 
książkowym o objętości 468 stron.

tematycznej w aspekcie ogólnym zakwa-
lifikowano bowiem 180 sesji, tj. o ponad 
20 mniej niż na poprzedniej konferencji 
w 2014 r., która odbyła się w San Fran-
cisco. W Nowym Orleanie teorie krymi-
nologiczne wróciły niejako do poprzed-
niego poziomu (199 sesji). W odniesieniu 
do klasyfikowanych odrębnie niektórych 
kierunków czy teorii kryminologicznych 
należy jednak odnotować utrzymujące się 
zainteresowanie kierunkiem „krytycznej” 
(radykalnej) kryminologii, której — podob-
nie jak na poprzedniej konferencji w Wa-
szyngtonie — poświęcono aż 149 sesji5. 
Dalszy spadek odnotowały natomiast se-
sje poświęcone teorii racjonalnego wybo-
ru — 20 sesji6. Utrzymała się natomiast 
tendencja wzrostowa w odniesieniu do te-
orii feministycznych (odbyło się 65 sesji 
w porównaniu z 64 sesjami w roku 2015 
i 55 w roku 2014)7. Zdecydowanie wyższą 
tendencję wzrostową odnotowały nato-
miast analizujące kariery przestępcze te-
orie drogi życiowej, do których referenci 
nawiązywali na 97 sesjach, w porównaniu 
do 78 sesji w roku 2015 i 70 w roku 2014.

Warto przypomnieć, iż na konferencji 
ASC w 2014 r. zdecydowanie najwięk-
szą tendencję wzrostową odnotował ob-
szar polityki wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych, który był przed-
miotem wystąpień aż na 291 sesjach8. 
W Waszyngtonie (2015 r.) problematyka 
ta była prezentowana na 265 sesjach. 
Na omawianej konferencji w Nowym Or-
leanie o wyraźnym wzroście zainteresowa-
nia tą problematyką świadczy fakt, iż była 
ona obecna aż na 322 sesjach. Niejako 

5 Na konferencji ASC w roku 2013 tych 
sesji było o 26 mniej. 

6 W roku 2014 i 2015 problematykę 
tę dyskutowano na 23 sesjach w porówna-
niu do 33 w roku 2013. Przypomnijmy jed-
nak, że w roku 2010 sesji o tej tematyce było 
zaledwie 11. 

7 W roku 2013 — 44 sesje, 46 sesji 
w 2012 r., 42 sesje w 2011 r. i 48 w roku 
2010.

8 W poprzednich latach liczba tych sesji 
wynosiła: 2013 — 198, 2012 — 218 i 2011 — 
195. Zob. E.W. Pływaczewski, 70. Doroczna 
Konferencja Amerykańskiego Stowarzysze-
nia Kryminologii…, wyd. cyt., s. 187. 
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już tradycyjnie ekspononowane było prze-
słanie, iż rozsądna, racjonalna polityka 
karna powinna polegać na umiejętnym 
łączeniu filozofii represji z odpowiednimi 
programami resocjalizacyjnymi.

Podczas gdy na konferencji w Wa-
szyngtonie (2015 r.) do poziomu 130 sesji 
spadło zainteresowanie problematyką za-
pobiegania przestępczości (w roku 2014 
było ich 148)9, w Nowym Orleanie zajmo-
wano się tą tematyką na 154 sesjach. Po-
dobną tendencję wzrostową wykazywała 
też tematyka przestępczości nieletnich, 
o czym świadczy liczba 136 sesji na oma-
wianej konferencji (122 sesje w roku 
2015, w porównaniu do 144 w roku 
2014)10. W konsekwencji wyraźnie wzrosło 
także zainteresowanie zagadnieniami są-
downictwa w sprawach nieletnich — 103 
sesje w porównaniu do 75 sesji w 2015 r. 

O powrocie trendu wzrostowego można 
również mówić w odniesieniu do proble-
matyki nadużywania narkotyków i sub-
stancji psychotropowych (94 sesje w roku 
2015 i 98 w roku 2014)11, która była 
przedmiotem debaty na 112 sesjach. Sze-
rzej niż na poprzednich konferencjach 
nawiązywano tu m.in. do postępującego 
trendu legalizacji marihuany, będącego 
odejściem od typowego dla USA prohibi-
cyjnego podejścia do problemu narkoty-
ków i narkomanii, będącego konsekwen-
cją krytycznie ocenianej przez kryminolo-
gów strategii war on drugs12.

Na konferencji w Nowym Orleanie zde-
cydowany wzrost poziomu zainteresowa-

9 Poprzednio 113 sesji, w 2012 r. — 132 
sesje i 96 w roku 2011 r.

10 W roku 2013 — 125 sesji, wcześniej 
w roku 2012 — 121 oraz 63 sesje w 2011 r.

11 W porównaniu do 90 sesji poprzednio, 
87 sesji w Chicago i 76 w roku 2011.

12 Wprawdzie zgodnie z prawem federal-
nym marihuana jest wciąż uważana za niebez-
pieczny narkotyk, lecz w sierpniu 2013 r. rząd 
federalny oświadczył, że nie będzie ingerował 
w decyzje poszczególnych stanów, gdzie można 
nabywać konopie (cannabis) w celach leczni-
czych pod warunkiem, że prawo lokalne będzie 
spełniało określone standardy. Zob. E.W. Pły-
waczewski, 71. Doroczna Konferencja Ame-
rykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii…, 
wyd. cyt., s. 165 i nast.

nia odnotowały także zagadnienia związa-
ne z problematyką przemocy — 193 sesje 
(166 sesji w roku 2015) oraz wiktymiza-
cji — 189 sesji (150 sesji w roku 2015). 
Dalszy widoczny wzrost odnotowała tak-
że problematyka dotycząca aspektów mię-
dzynarodowych i porównawczych, którą 
prezentowano na 169 sesjach (141 sesji 
w roku 2015)13. O gwałtownej tendencji 
wzrostowej można mówić w odniesieniu 
do problematyki związanej z przynależ-
nością rasową (race) i etniczną (ethnici-
ty), która stanowiła przedmiot debaty 
na 204 sesjach (150 sesji w 2015 r.)14. 
Podobnie jak poprzednio, szczególnie 
eksponowanym tematem były kwestie 
migracyjne (ogólną liczbę nielegalnych 
imigrantów w USA szacuje się na około 
12 milionów)15.

O ponownym, wyraźnym wzroście 
zainteresowania różnymi aspektami 
związanymi z funkcjonowaniem wię-
ziennictwa na konferencji w Nowym 
Orleanie świadczą 202 sesje (w porów-
naniu do 182 sesji w roku 2014 oraz 
169 w roku 2015)16. Jak wynika z da-
nych statystycznych na dzień 31 grud-
nia 2014 r.17, liczba osadzonych w sta-
nowych i federalnych jednostkach pe-
nitencjarnych wynosiła 1 561 4000, 

13 Po widocznym spadku w 2013 r.: 116 
sesji w porównaniu do 133 sesji poprzednio 
i 131 w 2011 r.

14 W Atlancie w 2013 r. problematyka 
była obecna tylko na 115 sesjach.

15 Przypomnijmy, że spory w Kongresie 
USA blokują kompleksową reformę imigra-
cyjną od prawie 30 lat. Po raz ostatni, a było 
to za czasów prezydentury Ronalda Regana, 
nieautoryzowanych imigrantów objęto amne-
stią, umożliwiając im w ostateczności naby-
cie amerykańskiego obywatelstwa (ustawa 
IRCA). Szerzej zob. B. Mucha, Konstytucyj-
ność aktów wykonawczych administracji pre-
zydenta Baracka Obamy zawieszających de-
portację nieudokumentowanych imigrantów 
na gruncie zasady separacji władz, „Przegląd 
Policyjny” 2015, nr 3(119), s. 20 i nast.

16 Jest to i tak znacząco więcej niż na po-
przednich konferencjach; 144 sesje w 2013 r., 
146 sesji w 2012 r. i 151 w roku 2011.

17 Zob. Prisoners in 2014, NCJ 248955, 
September 2015, <www.bjs.gov>, 5 stycznia 
2018 r.
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co w porównaniu z rokiem ubiegłym 
oznaczało niewielki spadek (o 15 400 
osadzonych, tj. poniżej 1%). Na dzień 
30 września 2014 r. połowa osadzonych 
mężczyzn i ponad połowa osadzonych 
kobiet (59%) w więzieniach federalnych 
stanowiła kategorie skazanych za prze-
stępstwa narkotykowe. Warto też dodać, 
iż w roku 2014 liczba kobiet przebywa-
jących w zakładach karnych, odbywa-
jących wyroki powyżej 1 roku pozba-
wienia wolności, wzrosła ze 104 300 
w roku 2013 do 106 200 w roku 2014 
(tj. o 1900, a więc ponad 2%).

Utrzymała się także tendencja wzro-
stowa w odniesieniu do sesji dotyczących 
problemów związanych z metodologią ba-
dań kryminologicznych (174 sesje w po-
równaniu z liczbą 146 sesji w roku 2015 
i 132 w roku 2014)18 oraz poświęconych 
problematyce przemocy domowej (93 se-
sje w porównaniu z 81 sesjami w roku 
2015 i 78 w roku 2014), klasyfikowanej 
łącznie z przemocą naruszającą sferą in-
tymną19. O niewielkim spadku zaintereso-
wania można z kolei mówić w odniesieniu 
do problematyki sprawiedliwości napraw-
czej, która w Nowym Orleanie była przed-
miotem referatów i dyskusji na 33 sesjach 
(w porównaniu do 35 sesji w roku 2015 
i 30 w roku 2014)20. 

W odniesieniu do tematyki terroryzmu 
odnotowano najwyższą dotąd liczbę sesji, 
tj. 5821. Niewątpliwie wpływ na to miała 
inauguracja, 18 listopada 2015 r., no-
wej, dziesiątej już sekcji ASC — Division 
on Terrorism and Bias Crimes. Nadal 
w szerokim zakresie dyskutowano obser-
wowane współcześnie zmiany struktural-
ne współczesnego terroryzmu i związany 

18 Poprzednio, tj. w roku 2013 — 119 se-
sji, wcześniej 115 sesji i 128 w roku 2011.

19 W porównaniu do 65 sesji w roku 
2013, 64 sesje w 2012 r., 69 sesji w 2011 
i 56 w 2010 r. 

20 W 2010 r. liczba sesji poświęconych tej 
tematyce wynosiła zaledwie 19. 

21 W 2015 r. odbyło się 55 sesji poświę-
conych tej tematyce; w 2012 i 2014 r. odno-
towano 44 sesje, w porównaniu do 36 se-
sji w roku 2013, 35 w roku 2011 i 32 sesje 
w 2010 r.

z tym wzrost zagrożenia ze strony terrory-
stów o poglądach skrajnie ekstremistycz-
nych czy nacjonalistycznych, którzy nie 
są związani z działalnością konkretnych 
ugrupowań terrorystycznych. Nadal silnie 
eksponowany jest pogląd, iż u źródeł ter-
roryzmu leży nie religia, lecz brak ocze-
kiwanych przez społeczności islamskie 
zmian w zakresie kulturowym, politycz-
nym czy ekonomicznym. Nie tracąc z pola 
widzenia faktu, iż  problemem, szczególnie 
widocznym w krajach Europu Zachodniej, 
są mankamenty koncepcji integracji (asy-
milacji), wskazywano na główny świato-
wy problem w postaci coraz bardziej wi-
docznego podziału świata na „bogaty” 
i „biedny”. Warto w tym miejscu podkre-
ślić kluczowe znaczenie celu 16. Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (2016–2030)22, 
iż należy: „Promować pokojowe i inklu-
zywne społeczeństwa, zapewnić wszyst-
kim ludziom dostęp do wymiaru spra-
wiedliwości oraz budować na wszystkich 
szczeblach skuteczne i odpowiedzialne 
instytucje, sprzyjające włączeniu społecz-
nemu”, z jego 10 podcelami.

Nie utrzymała się natomiast ten-
dencja wzrostowa w odniesieniu do ko-
respondującego z terroryzmem prob-
lemu przestępstw z nienawiści. Tema-
tyka ta podejmowana była zaledwie 
na 19 sesjach, w porównaniu do 24 se-
sji w roku 2015, 21 w roku 2014 i 17 se-
sji w 2013 r.23. Nieco więcej niż po-
przednio, tj. na 25 sesjach (w porówna-
niu do 23 sesji w roku 2015, 21 w roku 
2013 i 29 w roku 2012) prezentowane 
były wystąpienia mające związek z kon-
tekstem „religii” i m.in. jej ewentual-
nym wpływem na przemiany duchowe 
osób dotkniętych różnego rodzaju pato-
logiami, np. nałogiem narkotykowym. 

22 Sustainable Development Golas — 
SDGs. Zob. Organizacja Narodów Zjedno-
czonych — Zgromadzenie Ogólne, Rezo-
lucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
w 25 września 2015 r. Przekształcamy nasz 
świat: Agenda na rzecz zrównoważonego roz-
woju, A/RES/70/1. 

23 W roku 2012 odbyło się zaledwie 
10 tego rodzaju sesji. W 2010 i w 2011 r. zaś 
odnotowywano po 13 sesji tej kategorii.
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Zahamowana została także niewiel-
ka tendencja wzrostowa w stosunku 
do problematyki kary śmierci, dysku-
towanej na 18 sesjach24. Lekki wzrost 
nastąpił w odniesieniu do problematy-
ki związanej z posiadaniem i użyciem 
broni (guns), której poświęcono 33 sesje 
(30 sesji w roku 2015). Warto przypo-
mnieć, że w 2014 r. wyniki badań zwią-
zanych z tą problematyką prezentowano 
aż na 43 sesjach25. Wskazywano wówczas 
m.in. na relacje pomiędzy dostępnością 
do broni palnej a poziomem przestępczo-
ści, zwłaszcza, że wzrost liczby posiada-
czy broni przekłada się zarówno na dy-
namikę przestępczości związanej z uży-
ciem przemocy, jak i zwiększa jej ciężar 
gatunkowy. Warto przy tym odnotować, 
iż od 2005 r. liczba ofiar użycia broni 
palnej w USA wynosiła około 120 tysię-
cy, tj. około 500 razy więcej niż ofiar za-
machów terrorystycznych. Jak wiadomo, 
zgłaszane od dawna, nie tylko przez kry-
minologów, postulaty ograniczenia dostę-
pu do broni palnej są trudne do realizacji 
zarówno w kontekście drugiej poprawki 
do konstytucji (uchwalonej w 1791 r.), 
która gwarantuje obywatelom amerykań-
skim prawo do noszenia broni26, jak i sil-
nej opozycji ze strony Narodowego Sto-
warzyszenia Strzeleckiego (NRA) — orga-
nizacji broniącej interesów sprzedawców 

24 Problematykę tę prezentowano w roku 
2015 na 19 sesjach, w porównaniu z 17 se-
sjami w roku 2014, 20 w 2013 r. oraz 
16 w 2012 r. i 18 w roku 2011. Na margine-
sie warto odnotować dane Amnesty Interna-
tional, z których wynika, iż liczba wykona-
nych wyroków skazujących na karę śmierci 
wzrosła na świecie w 2015 r. o 54%, osiąga-
jąc tym samym najwyższy poziom od ponad 
25 lat.

25 W Atlancie (2013 r.) i w Chicago 
(2012 r.), problematyka ta była prezentowa-
na tylko na 14 sesjach.

26 Zgodnie z jej brzmieniem „Nie wolno 
ograniczać praw ludu do posiadania i nosze-
nia broni, gdyż bezpieczeństwo wolnego sta-
nu wymaga dobrze wyszkolonej milicji”. Zob. 
Ł. Bartosik, Prawo do posiadania i noszenia 
broni w II Poprawce do Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych Ameryki – ujęcie oryginalistycz-
ne, <http://www.desecuritate.uph.edu.pl>, 
5 stycznia 2018 r., nr 2(3)/2017, s. 34. 

i posiadaczy broni. Praktycznie każdy 
może dokonać zakupu karabinu półau-
tomatycznego na 30 nabojów. W konse-
kwencji w ponad 40% domów jest co naj-
mniej jedna sztuka broni (karabin lub 
pistolet). Przygotowany, jeszcze z inicja-
tywy prezydenta Obamy, projekt ustawy 
zawierający zapis o powszechnej kontroli 
wszystkich kupujących broń w dalszym 
ciągu czeka na realizację. Kontroli FBI 
podlegają bowiem jedynie klienci sklepów. 
To oznacza, że kontrola nie obejmuje ku-
pujących broń od osób prywatnych oraz 
tych, którzy takich zakupów dokonują 
na targach broni. 

Wyraźnie niższe niż na poprzedniej 
konferencji było zainteresowanie prob-
lematyką przestępczości zorganizowa-
nej, którą prezentowano na 47 sesjach 
(55 sesji w roku 2015 i 34 sesje w roku 
2014)27. Odrębnie klasyfikowany prob-
lem gangów był zaś przedmiotem 47 se-
sji (45 w roku 2015 i 44 sesje w roku 
2014)28. 

W sprawozdaniu z konferencji ASC 
w San Francisco (2014) sygnalizowano 
rekordowe wręcz zainteresowanie w od-
niesieniu do problematyki określanej 
jako policing, obejmującej w szczegól-
ności nowe możliwości rozwiązywania 
problemów w relacji policja społeczeń-
stwo i inne instytucje. Tematyce tej po-
święcono wówczas 181 sesji w porów-
naniu z liczbą 136 w roku 201329. Tak 
znaczące zainteresowanie tą tematyką 
znalazło swoje „formalne” przełożenie 
w postaci utworzenia w roku 2014 no-
wej sekcji ASC, o nazwie „Policing”, któ-

27 W porównaniu do 30 sesji w 2013 r., 
39 w roku 2012 i 30 w roku 2011.

28 W porównaniu do 37 sesji w 2013 r. 
i 36 w roku 2012. Zob. E.W. Pływaczewski, 
XVI Światowy Kongres Kryminologii (Mon-
terrey, Mexico, 10–14 August 2014), „Proku-
ratura i Prawo” 2015, nr 7–8. Na kongresie 
tym problematyka gangów wyeksponowana 
została w głównym jego temacie: Gangs, 
Traffi cking and Insecurity: Empowering the 
Community.

29 131 sesji w roku 2012 i 134 sesje 
w 2011 r.
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ra na konferencji zainaugurowała swoją 
działalność z udziałem 116 członków. 

Na konferencji ASC w Waszyngtonie 
(2015 r.) omawiana problematyka odno-
towała lekki spadek na poziomie 174 se-
sje. Niemniej jednak o jej znaczeniu może 
świadczyć fakt, iż organizatorzy konfe-
rencji jedną z tzw. sesji prezydenckich 
poświęcili zagadnieniu zapobiegania 
przestępczości w obszarach miejskich, 
asumptem zaś tej decyzji było szereg 
dramatycznych protestów i demonstra-
cji przeciwko policyjnej przemocy i bru-
talności, które przetoczyły się przez wie-
le metropolii amerykańskich30. O rekor-
dowym wręcz wzroście zainteresowania 
problematyką policing’u świadczy liczba 
236 sesji na omawianej konferencji w No-
wym Orleanie. Zdecydowanie podobnie 
wyraźną tendencję wzrostową odnoto-
wała też związana z community policing 
problematyka społeczności (communi-
ties), której poświęcono 196 sesji w po-
równaniu z liczbą 155 w roku 2015 i 139 
w 2014 r.31 W dalszym ciągu ekspono-
wane były wątpliwości wokół pojęcia „lo-
kalnej społeczności” ze względu na fakt, 
iż administracyjne granice rejonów dzia-
łań poszczególnych jednostek policji kon-
trastują z granicami kulturowymi spo-
łeczności zamieszkujących dany rejon.

O zahamowaniu wyraźnej tendencji 
spadkowej można mówić w odniesie-
niu do działalności sądów w kontekście 
związanych z tym aspektów prawnych, 
gdyż tematyce tej poświęcono 125 sesji 
(111 w roku 2015 w porównaniu z licz-
bą 125 sesji w 2014 roku)32. 

W dniu 17 listopada 2016 r. można 
było zapoznać się z szerokim spektrum 
badań kryminologicznych prowadzo-
nych w różnych ośrodkach naukowo-
-badawczych przez kryminologów, głów-
nie młodszej generacji, w ramach pre-

30 Zob. E.W. Pływaczewski, 71. Doroczna 
Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Kryminologii…, wyd. cyt., s. 169.

31 W 2013 r. 119 sesji, 116 sesji w 2012 r. 
i 136 w roku 2011. 

32 103 sesje w roku 2013, 91 sesji w roku 
2012 i 96 w roku 2011.

zentacji na dwóch sesjach plakatowych 
(tzw. poster sessions), oznaczonych nu-
merem 767 i 772. Zostało tam zaprezen-
towanych — indywidualnie lub zespo-
łowo — 401 (o 26 mniej niż poprzednio 
w 2015 r.) tematów33. Każdy z nich był 
zilustrowany na wymiarowej przestrzeni 
plakatowej wykresami, zdjęciami bądź 
inną formą ilustracji graficznej, łącz-
nie z syntetycznym opisem metodologii 
przeprowadzonych badań i uzyskanych 
wyników. „Dysponenci” poszczególnych 
tematów w czasie godzinnych sesji pozo-
stawali do dyspozycji osób zainteresowa-
nych prezentowaną tematyką. 

Szczególny charakter miała uroczysta 
sesja (ASC Award Plenary), na której tra-
dycyjnie wręczane były doroczne nagrody 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Krymi-
nologii w dziesięciu kategoriach. Główną 
z nich — „Edwin H. Sutherland Award” 
otrzymał z rąk prezydent ASC prof. Ruth 
D. Peterson (The Ohio State University) 
— prof. Ross I. Matsueda (The University 
of Washington). Tradycyjnie towarzyszą-
cy tej ceremonii uroczysty wykład laureat 
zatytułował Toward an Analitical Crimi-
nology: Decision-Making, Micro-to-Macro 
Transitions, and a Public Policy. Laurea-
tem kolejnej prestiżowej nagrody, przy-
znawanej kryminologom spoza obszaru 
północnoamerykańskiego, tj. Thorsten 
Sellin and Sheldon and Eleonor Glueck 
Award, została prof. Letizia Paoli (Univer-
sity of Leuven). 

Dla kryminologów spoza USA tradycyj-
nie istotnym wydarzeniem było doroczne 
zebranie Sekcji Kryminologii Międzynaro-
dowej34, na którym wręczone zostały sta-
tutowe nagrody DIC. Warto odnotować, 
iż w części dyskusyjnej tego spotkania wy-
stąpiła przedstawicielka najmłodszej ge-
neracji Białostockiej Szkoły Kryminologii 
mgr Emilia Truskolaska, która przedsta-
wiła komunikat na temat pierwszej edycji 
Ogólnopolskiego Forum Młodych Krymi-

33 269 sesji w 2012 r. i 250 w roku 2011.
34 Division of International Criminology 

(DIC). Zob. <www.internationalcriminology.
com>, 5 stycznia 2018 r.
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nologów (Białystok, 15–16 maja 2016 r.)35 
i zaplanowanej na maj 2018 r. II edycji fo-
rum, w której przewiduje się udział mło-
dych kryminologów z zagranicy.

Ze strony Wydziału Prawa Uniwersy-
tetu w Białymstoku w charakterze re-
ferentów na omawianej konferencji wy-
stąpili piszący te słowa (prof. UwB Ewa 
Guzik-Makaruk oraz prof. Emil W. Pły-
waczewski), którzy w sesji nr 305 (Ro-
undtable: Trafficking) wygłosili referat 
pt. Trafficking in Human Organs in Po-
land — Legal and Criminological As-
pects. W referacie tym wyeksponowano 
m.in. argumenty przemawiające za tym, 
że proceder handlu narządami w Pol-
sce raczej nie istnieje, ze względu na to, 
że narządy ludzkie są specyficznym 
przedmiotem zamkniętego i udokumen-
towanego obrotu, wymagającym specjali-
stycznych procedur pobierania, przecho-
wywania i przeszczepiania, a co za tym 
idzie ogromnego nakładu sił wielu osób 
i potężnych środków finansowych, w tym 
na odpowiednią infrastrukturę. Osoby 
zaś dokonujące eksplantacji i implan-
tacji to najwyższej klasy profesjonaliści 
— chirurdzy transplantolodzy, dbają-
cy o to, aby pobierane i przeszczepiane 
narządy zachowały swoją jak najlepszą 
żywotność i najwyższą jakość do prze-
szczepu. Nie jest możliwe, aby pospolity 
przestępca podjął się takiej aktywności, 
jeśli ma być ona zakończona sukcesem. 
Ponadto współczesna transplantologia 
boryka się z problemem przechowywa-
nia i transportowania organów. Po po-
braniu od dawcy narządy muszą być 
przeszczepione w ciągu zaledwie kilku 
lub kilkunastu godzin, by nie doszło 
do ich obumarcia i rozpoczęcia procesu 
rozkładu tkanek. Dotychczasowe próby 
schłodzenia organów na okres dłuższy 
niż 24 godziny nie przyniosły pożąda-
nych rezultatów, ponieważ proces chło-

35  Zob. E.W. Pływaczewski, E. Jurgie-
lewicz-Delegacz, D. Dajnowicz-Piesiecka, 
Współczesna przestępczość i patologie spo-
łeczne z perspektywy interdyscyplinarnych 
badań kryminologicznych, Warszawa 2017.

dzenia powoduje nieodwracalne uszko-
dzenie tkanek36. 

Miejscem kolejnej 73. dorocznej Kon-
ferencji ASC w listopadzie 2017 r. bę-
dzie Filadelfia. Jej główny temat brzmi: 
Cime, Legitimacy and reform: Fifty Years 
after the President’s Commission.

Emil W. PŁYWACZEWSKI37

Ewa M. GUZIK-MAKARUK38

36 Szerzej na ten temat zob. E.M. Guzik-
-Makaruk, Transplantacja narządów, tkanek 
i komórek. Wybrane aspekty kryminologiczne 
i prawnokarne, Białystok 2016.

37 Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczew-
ski — dziekan Wydziału Prawa UwB, kierow-
nik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii, 
dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań 
i Ekspertyz Kryminologicznych, przewodni-
czący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz 
Sądowych im. Prof. Dr Jana Sehna w Krako-
wie, koordynator główny Polskiej Platformy 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, autor ponad 
450 publikacji z zakresu kryminologii i pra-
wa karnego.

  Kontakt z autorem za pośrednictwem 
redakcji.

38 Prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk 
— prodziekan Wydziału Prawa UwB, kie-
rownik Zakładu Prawa Karnego, zastępca 
dyrektora Międzynarodowego Centrum Ba-
dań i Ekspertyz Kryminologicznych, członek 
Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądo-
wych im. Prof. Dr Jana Sehna w Krakowie, 
członek Krajowej Rady Transplantacyjnej 
przy ministrze zdrowia, prezes Zarządu Pol-
skiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, autorka około 200 publikacji z zakresu 
kryminologii i prawa karnego.

  Kontakt z autorką za pośrednictwem 
redakcji.
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Summary: 72. Annual Meeting of the Amer-
ican Society of Criminology (ASC) entitled 
„The Many Colors of Crime & Justice”, took 
place in New Orleans from 16t till 19 of No-
vember 2016 and gathered 4.612 registered 
participants. It was a new record of crimino-
logical conferences in international dimen-
sion and for the second time ever there were 
more than 4000 participants. Organizers 
traditionally divided the ASC Meeting in 48 
thematic categories, for example: crimino-
logical theory, biosocial or genetic factors, 
communities, women, international and 
comparative, violence, domestic/intimate vi-
olence, drugs and substantive abuse, hate 
crime, race & ethnicy, organized crime, 
guns, capital punishment, corrections, juve-
nile delinquency and juvenile justice, crime 
prevention, white-collar or corporate crime, 
occupation or workplace crime, religion, fam-
ilies, economy, victimization, criminal justice 
policy. This report presents the selected is-
sues that were discussed during the 1270 
sessions, that englobed variety of issues con-
cerning criminality, offender and prevention. 
About one third of sessions concerned crim-
inological theories. Authors of this report 
presented their paper: “Traffi cking in Human 
Organs in Poland — Legal and Criminological 
Aspects” in the session No 305 (Roundtable: 
Traffi cking). Moreover Mgr Emila Trusko-
laska — the representative of the youngest 
generations of the Criminology School in Bi-
alystok, presented announcement about the 
First Forum of Young Criminologist, which 
was held at the University of Białystok on 
19-20 May 2016.

Słowa kluczowe: kryminologia, 
przestępczość, sprawiedliwość, 
Amerykańskie Stowarzyszenie Kryminologii, 
handel narządami ludzkimi 

Streszczenie: 72. doroczna konferencja Ame-
rykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii 
(ASC) pod hasłem The Many Colors of Crime 
& Justice, która odbyła się w Nowym Orle-
anie w dniach od 16–19 XI 2016 r., zgroma-
dziła 4612 (zarejestrowanych) uczestników. 
Był to kolejny rekord w historii konferencji 
kryminologicznych w wymiarze międzynarodo-
wym i po raz drugi przekroczony został próg 
czterech tysięcy uczestników. Tradycyjnie już 
organizatorzy dokonali podziału programu 
konferencji na 48, głównie merytorycznych, 
kategorii tematycznych. W tym zakresie hasło-
wo wyróżniono m.in.: teorie kryminologiczne, 
faktory biospołeczne (genetyczne), społeczno-
ści, kobiety, kryminologię międzynarodową 
i porównawczą, przemoc, przemoc domową 
(klasyfi kowaną łącznie z przemocą narusza-
jącą sferę intymną), nadużywanie narkotyków 
i substancji psychotropowych, przestępstwa 
z nienawiści, problemy dyskryminacji raso-
wej i etnicznej, przestępczość zorganizowaną, 
gangi, broń, karę śmierci, więziennictwo, prze-
stępczość nieletnich i sądownictwo w spra-
wach nieletnich, zapobieganie przestępczości, 
przestępczość „białych kołnierzyków” (korpo-
racyjną), przestępczość związaną z zatrudnie-
niem oraz w miejscu pracy, religię, rodziny, 
ekonomię, wiktymizację oraz politykę karną. 
Sprawozdanie nawiązuje do wybranych prob-
lemów obrad konferencji, które toczyły się 
w ramach około 1270 sesji, obejmujących 
szerokie spektrum problemów związanych 
z przestępczością, przestępcą oraz funkcjono-
waniem środków zapobiegania przestępczości. 
Na co najmniej jednej trzeciej spośród wszyst-
kich sesji podejmowana była problematyka 
teorii kryminologicznych w szerokim tego sło-
wa znaczeniu. Autorzy niniejszego sprawozda-
nia przedstawili referat: Traffi cking in Human 
Organs in Poland — Legal and Criminological 
Aspects (w sesji nr 305: Roundtable: Traffi -
cking). Ponadto przedstawicielka najmłodszej 
generacji Białostockiej Szkoły Kryminologii 
mgr Emilia Truskolaska przedstawiła komu-
nikat nt. Pierwszego Ogólnopolskiego Forum 
Młodych Kryminologów, które odbyło się 
w dniach od 19 do 20 maja na Uniwersytecie 
w Białymstoku.




