
~ 74 ~ 
 

Biuletyn PTK Nr 21 
Warszawa 2013/2014 

 

Informacja o krajowej 
i międzynarodowej 

współpracy kryminologów 
 

 
 

Dr Konrad Buczkowski 

Zakład Kryminologii INP PAN 

 

Sprawozdanie z walnego zgromadzenie członków  

Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego  

im. Stanisława Batawii (Warszawa, 22 stycznia 2014 r.) 

 

 

W Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. 
prof. Stanisława Batawii wzięło udział 31 członków Towarzystwa. Miało ono na celu 
przeprowadzenie wyborów do Zarządu Głównego PTK oraz Komisji Rewizyjnej, jak również 
głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa. 

W toku obrad dr hab. A. Kossowska przedstawiła sprawozdanie z działalności PTK za 
okres 2008 – 2013. Wskazała na podstawowe działania Towarzystwa podejmowane w tym 
okresie, zwracając uwagę na aktywność naukową wyrażającą się w organizacji cyklicznych 
spotkań naukowych, konferencji naukowych oraz publikowaniu Biuletynu PTK. 

Dr Beata Czarnecka-Dzialuk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTK, 
przedstawiła sprawozdanie Komisji, wyraziła podziękowanie ustępującemu Zarządowi i 
złożyła wniosek o udzielenie Zarządowi Towarzystwa absolutorium za lata 2008 – 2013. 

Wobec braku głosów w dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu dr K. Buczkowski – 
przewodniczący Zgromadzenia poddał wniosek o udzielenie Zarządowi PTK absolutorium za 
lata 2008 – 2013 pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wzięło udział 31 uprawnionych. 
Oddano 28 głosów „za”, 0 – „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące się”. Tym samym zostało 
udzielone absolutorium dla Zarządu za lata 2008 – 2013. 

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej mającej nadzorować 
prawidłowość przeprowadzenia wyborów do nowych władz PTK. Na członków Komisji 
zgłoszono kandydatury dr Pawła Ostaszewskiego i dr Beaty Czarneckiej - Dzialuk, którzy 
wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.  

Celem wyboru nowego Zarządu PTK i Komisji Rewizyjnej zarządzono 4 głosowania 
tajne: na Prezesa PTK, na Wiceprezesa PTK, na 4 członków Zarządu PTK i na 3 członków 
Komisji Rewizyjnej PTK.  
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W ich wyniku dr hab. Anna Kossowska została wybrana na Prezesa PTK ( na jej 
kandydaturę) oddano 31 głosów ważnych, w tym 31 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 
głosów „wstrzymujących się”. Natomiast na kandydaturę prof. Krzysztofa Krajewskiego na 
wiceprezesa PTK oddano 31 głosów, w tym 29 głosów ważnych i 2 nieważne. Za 
kandydaturą oddano 29 głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Tym 
samym prof. dr hab. Krzysztof Krajewski wybrany został Wiceprezesem PTK. 

Członkami Zarządu Głównego PTK zostali: prof. dr hab. Emil Pływaczewski (26 
głosów „za”) oraz dr Witold Klaus (24 głosy „za”), dr Paulina Wiktorska  (16 głosów „za”).  

Na członków Komisji Rewizyjnej PTK wybrano: dr Konrada Buczkowskiego, mgr 
Andrzeja Kremplewskiego oraz mgr Łukasza Wieczorka.  

W ramach punktu „Wolne wnioski” dr hab. Anna Kosowska odczytała zgromadzonym 
list otwarty do Walnego Zgromadzenia PTK przesłany przez Prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego – prof. dr hab. Andrzeja Rzeplińskiego.  

W ramach dyskusji nad treścią listu głos zabrali prof. T. Szymanowski, który wskazał, 
że inicjatywa przyznawania nagrody kryminologicznej lub wydawania przekładów na język 
polski literatury kryminologicznej jest bardzo cenna, choć wymagałaby znalezienia sponsora.  

Prof. Z. Lasocik poddał pod rozwagę pomysł opracowania przez PTK systemu 
dobrowolnej akredytacji dla kierunków „kryminologia”, która podnosiłaby prestiż kierunku. 
Zaproponował ponadto, aby PTK zabierało głos debaty publiczne, dzięki któremu stanowisko 
kryminologów polskich będzie bardziej słyszane oraz wskazał, że należałoby przywrócić 
wydawanie Biuletynu PTK w formie papierowej.  

Prof. Guzik–Makaruk zwróciła uwagę na cenne uwagi zawarte w liście prof. 
Rzeplińskiego, które – po ich przedyskutowaniu – mogłyby być podjęte przez Zarząd 
Towarzystwa. Uznała, że przyznawanie nagród PTK dla kryminologów byłoby swoistym 
prestiżem dla laureatów nawet, jeżeli nie łączyłoby to się z gratyfikacją finansową.  

Zdanie to podzielił dr P. Chlebowicz wskazując, że taka nagroda funkcjonuje w 
ramach Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. A nagroda PTK tworzyłaby „markę” 
Towarzystwa, pozwoliłaby na budowanie identyfikacji na zewnątrz.  

Prof. E. Pływaczewski podzielił propozycję prof. Lasocika dla zbudowania systemu 
akredytacji dla kierunków „kryminologia” oraz wskazał, że istnieje konieczność wzmacniania 
kryminologii jako nauki niezależnej od prawa karnego.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zebrania – dr Konrad 
Buczkowski podziękował zebranym za przybycie i zamknął Walne Zgromadzenie Członków 
PTK.  

 

 

 

 

 

 

 

 


