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Sprawozdanie z konferencji EUROCRIM 2017  (Cardiff, 13-16 września 2017 r.) 

 

W dniach 13-16 września 2017 r. na Uniwersytecie w Cardiff w Wielkiej Brytanii 

organizowana była XVII Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Tematem 

przewodnim konferencji była przestępczość i jej kontrola, a wydarzeniu nadano tytuł: „Challenging 

‘Crime’ and ‘Crime Control’ in Contemporary Europe”. W ramach konferencji obyły się 4 sesje 

plenarne oraz 10 sesji warsztatowych, w ramach których równolegle odbyło się kilkadziesiąt 

warsztatów, w trakcie których uczestnicy wygłosili ok. 1000 referatów.  

Konferencja była okazją do wymiany informacji na temat dotychczas przeprowadzonych  

i planowanych badań dotyczących problemów współczesnej kryminologii, w tym przede 

wszystkim: przemocy wobec kobiet i mężczyzn; zmian technologicznych, które m.in. wpłynęły  

na odnotowywaną i rzeczywistą przestępczość oraz zrodziły potrzebę zmian w zakresie polityki  

i praktyki reagowania na czyny zabronione; wpływu finansów publicznych na systemy kontroli 

przestępczości oraz wymiaru sprawiedliwości. Przedmiotem rozważań kryminologicznych podczas 

konferencji były też „zagrożenia terrorystyczne”, ich definiowanie oraz ich związek  

ze zmianami w polityce bezpieczeństwa oraz z wprowadzaniem restrykcji w zakresie swobód 

obywatelskich i praw człowieka, jak również ściślejsza współpraca pomiędzy różnymi organami 

kontroli i ścigania w krajach europejskich.  

Konferencja rozpoczęła się sesją plenarną z udziałem uznanych naukowców w dziedzinie 

badań kryminologicznych w Europie i na świecie. Konferencję otworzyła prof. Rossella Selmini z 

Uniwersytetu w Minesocie. Jako przewodnicząca ESC wygłosiła referat wprowadzający na temat 
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badań kryminologicznych w kulturze. Podczas pierwszej sesji plenarnej referat wygłosił również 

prof. Mike Levi, przedstawiciel instytucji będącej gospodarzem konferencji, czyli Uniwersytetu w 

Cardiff. Opowiedział o przestępczości i kontroli przestępczości oraz o kontrowersjach z tym 

związanych w kontekście Wielkiej Brytanii. Podczas drugiej sesji panelowej omawiane były 

zagadnienia współpracy różnych służb policyjnych w kontekście obecnych wyzwań w zakresie 

bezpieczeństwa. Trzecia sesja panelowa poświęcona była przemocy uwarunkowanej płcią. Podczas 

tej sesji dr Joanna Goodey z Agencji Praw Podstawowych omówiła wyniki międzynarodowych 

badań nad przemocą wobec kobiet oraz wyzwania w zakresie przeciwdziałania tej przemocy.  

W konferencji czynny udział wzięły: dr hab. Irena Rzeplińska, prof. INP PAN, dr Konrad 

Buczkowski, dr Witold Klaus, dr Paulina Wiktorska, dr Dagmara Woźniakowska-Fajst, mgr 

Monika Szulecka oraz mgr Justyna Włodarczyk-Madejska z Zakładu Kryminologii INP PAN. 

Wszyscy prezentowali swoje referaty w trzecim dniu konferencji, podczas różnych sesji 

tematycznych. Profesor Irena Rzeplińska podczas sesji panelowej pt. “Key themes in contemporary 

youth justice” wygłosiła referat pt. “Criminal record: the future lives of ex-juvenile delinquents”. Dr 

Konrad Buczkowski i dr Paulina Wiktorska wygłosili referat pt. „Lawyers about the law and their 

profession in Polish changing political reality” w ramach sesji pn. “Courts, lawyers and criminal 

justice in the European context” oraz referat pt. “Foreigners in Polish prisons. The law and practice 

of taking into account cultural differences” w ramach sesji pn. “Minority Prisoners”, której 

przewodniczył dr Konrad Buczkowski. Dr Witold Klaus oraz mgr Monika Szulecka wygłosili 

referat pt. „Addressing the risks of labour exploitation – the case of Poland” podczas sesji pn. “The 

impact of relationships, agency and migration in human trafficking investigations”. Dr 

Woźniakowska-Fajst wygłosiła referat pt. “The criminal careers of juvenile girls and multi-

problems families” w ramach sesji pn. “Youth Offending”. Natomiast mgr Justyna Włodarczyk-

Madejska wygłosiła referat pt. “Aims of proceeding in juvenile cases in the court practice” podczas 

sesji pn. “Youth justice in comparative perspective”.  

Szczególnego podkreślenia wymaga panel w całości poświęcony działalności Białostockiej Szkoły 

Kryminologii działającej w ramach Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Referat pt.: 

„New approach of criminology in the light of Bialtystok School of Criminology” wygłosił – wraz z 

prof. dr hab. Ewą Guzik – Makaruk – twórca i założyciel Szkoły – prof. dr hab. Emil 

Pływaczewski. W referacie tym przestawiona została histora powstania i dokonania Białostockiej 

Szkoły Kryminologii. Dokonania młodych kryminologów działających w ramach Szkoły 

zaprezentowały mgr Emilia Truskolaska oraz mge Ewelina Wojewoda (referat: „Achievements of 

young criminologist of Bialystok School of Criminology”). Ponadto mgr Katarzyna Ciulkin-

Sarnocińska wygłosiła referat pt. „Surrogacy in the research in Bialystok School of Criminal Law.”  
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Ponieważ w konferencji wzięli udział zarówno doświadczeni badacze, jak i osoby początkujące w 

badaniach kryminologicznych, wydarzenie było szczególną okazją do wymiany uwag, poznania 

specyfiki i wyników badań empirycznych oraz rozważań teoretycznych w innych krajach. Udział w 

tej konferencji był bardzo owocny, pozwolił na konfrontację wniosków z prowadzonych badań oraz 

na wymianę pomysłów dotyczących współpracy w przyszłości, w tym współpracy związanej z 

działalnością publikacyjną.  

 

 

 

 

 

 

 

 


