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S p ra w o zd a n ia  i recenzje

Sprawozdanie z I Warmińskiej Konferencji Nauk 
Penalnych „Tożsamość polskiego prawa karnego” 
(17—19 października 2011 r., Ramsowo k. Olsztyna).

I Warmińska Konferencja Nauk Penalnych na temat „Tożsamość polskie
go prawa karnego” została zorganizowana w dniach 17—19 października 2011 
r. przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa i Administra
cji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Europejskie Sto
warzyszenie Studentów Prawa ELSA o. Olsztyn. Celem tego przedsięwzięcia 
naukowego była próba odpowiedzi na liczne pytania stawiane przez polskich 
penalistów w przedmiocie realnego wpływu regulacji Unii Europejskiej na 
rodzime prawo karne, jego otwarcia na wzory płynące z systemów prawnych 
innych państw, niezależności politycznej oraz wewnętrznej spójności w dobie 
licznych nowelizacji polskiej tradycji karnistycznej w ujęciu historycznopraw- 
nym, elastyczności norm prawnokarnych wobec zmieniającej się rzeczywisto
ści społecznej w obszarze przestępczości oraz skuteczności zabezpieczenia 
realizacji tych norm z perspektywy przepisów proceduralnych oraz współcze
snych możliwości kryminalistycznych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Kwiatkowski, Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Dziekan Okręgowej Rady Adwokac
kiej w Olsztynie Andrzej Kozielski, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz oraz 
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazur
skiego w Olsztynie prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek. W skład Komitetu 
Naukowego weszli: prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski jako przewodniczący, 
prof. zw. dr hab. Brunon Holyst, prof. zw. dr hab. Stefan Lelental, prof. dr 
hab. Lech Paprzycki, prof. zw. dr hab. Emil Pływaczewski, prof. zw. dr hab. 
Jarosław Warylewski. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele świata 
nauki z niemalże wszystkich polskich ośrodków akademickich: Uniwersytetu 
w Białymstoku, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie- 
Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszaw
skiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uni
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wersytetu Rzeszowskiego i oczywiście Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie
go w Olsztynie. Ponadto wśród uczestników znaleźli się także reprezentanci: 
Instytutu Nauk Prawnych PAN, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uczelni 
Łazarskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkoły Nauk 
Społecznych „Pedagogium”, Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Białymstoku, Szkoły Aspirantów Państwowej Szkoły Pożarnej w Poznaniu 
oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sieradzu.

Konferencja na prośbę gospodarza, a zarazem przewodniczącego Komite
tu  Naukowego prof. zw. dra Stanisława Pikulskiego została otwarta przez 
prof. dra hab. Wiesława Pływaczewskiego. Podczas inauguracji podkreślono 
ciepły charakter listów gratulacyjnych nadesłanych przez Ministra Sprawie
dliwości Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Dziekana 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie prof. zw. dra Bronisława Sitka.

Mając na uwadze szeroką problematykę z zakresu nauk penalnych poru
szaną przez poszczególnych prelegentów, obrady podzielono na sześć sesji 
tematycznych, w czasie których zaprezentowano 30 referatów. Sesja I „Pryn
cypia”, prowadzona przez prof. zw. dra hab. Emila Pływaczewskiego, była 
poświęcona zagadnieniom ogólnym (kulturowość, internacjonalizm, spójność 
czy polityczność prawa karnego). W sesji II „Prawo karne i kryminologia -  
część I”, prowadzonej przez prof. zw. dra hab. Brunona Hołysta, dominowały 
zagadnienia przestępczości zorganizowanej w jej różnych przejawach oraz 
problematyka przestępstw przeciwko państwu. Sesja III „Prawo karne i kry
minologia -  część II”, prowadzona przez prof. zw. dra hab. Stanisława Pikul- 
skiego, obejmowała referaty z zakresu ochrony życia, wolności oraz wolności 
seksualnej i obyczajności oraz ochrony informacji i wiarygodności dokumen
tów. W sesji IV „Prawo karne i prawo karne wykonawcze”, prowadzonej 
przez prof. zw. dra hab. Stefana Lelentala, zwrócono uwagę na rolę probacji 
opartej na wartościach w polskim systemie prawa oraz problematykę lecze
nia sprawców zaburzonych seksualnie. W sesji V „Postępowanie karne”, pro
wadzonej przez prof. dra hab. Jerzego Kasprzaka, przedstawiono wybrane 
zagadnienia procesowe, natomiast sesja VI „Kryminalistyka”, której prze
wodniczył prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, obejmowała aktualne problemy 
techniki kryminalistycznej. Wszystkie sesje miały charakter plenarny. Ele
mentem spójnym poszczególnych wystąpień było zagadnienie tożsamości pol
skiego prawa karnego w jego szerokim znaczeniu.

Z uwagi na ogromną aktywność uczestników dyskusje zamykające po
szczególne bloki tematyczne charakteryzowały się dużą dynamiką i warto
ścią merytoryczną. Poruszana tematyka, oprócz wątków natury dogmatycz
nej, zawierała również szereg aspektów praktycznych. Głos wielokrotnie 
zabierali m.in. prof. dr hab. Monika Płatek, prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, 
prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz,
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prof. dr hab. T. Gardocka, prof. dr hab. M. Lubelski, prof. zw. dr hab. Emil 
Pływaczewski, prof. dr hab. Wojciech Cieślak, prof. dr hab. Robert Zawłocki, 
prof. dr hab. Stanislaw Hoc, dr Justyn Piskorski, dr Piotr Chrzczonowicz, dr 
Krystyna Szczechowicz, dr Dariusz Mucha. Dyskusje podejmowane na sali 
konferencyjnej nie milkły nawet w kuluarach.

Mając na uwadze integrację środowisk naukowych, organizatorzy zadba
li również o część rekreacyjną spotkania. Ukoronowaniem jej pierwszego 
dnia była uroczysta kolacja z muzyczną oprawą. Po drugim dniu obrad 
uczestnicy konferencji przejechali wozem drabiniastym do Chaty Warmiń
skiej, gdzie odbyła się biesiada uświetniona występem Zespołu Pieśni i Tańca 
„Jeziorany”. W ten sposób zaistniała sposobność, by podziwiać warmiński 
krajobraz oraz zapoznać się kulturą i tradycją tego regionu.

Poszczególne wystąpienia stanowiły jedynie zarys problemów szeroko 
ujętych w opracowaniu pt. Tożsamość polskiego prawa karnego, pod red. S. Pi- 
kulskiego, M. Romańczuk-Grąckiej i B. Orłowskiej-Zielińskiej, oddanej do 
rąk czytelników w dniu otwarcia konferencji.

W imieniu Komitetu Naukowego podsumowania obrad dokonał prof. zw. 
dr hab. Emil Pływaczewski. Jako walory konferencji wskazał połączenie teo
rii i praktyki oraz pojawiające się w wielu wystąpieniach elementy prawa 
karnego porównawczego i kryminologii porównawczej, a jednocześnie zapro
ponował, by w celu usprawnienia polskiego modelu przeciwdziałania prze
stępczości w przyszłości zapraszać do udziału w konferencji przedstawicieli 
niższych poziomów praktyki ze względu na widoczny dysonans między wy
ższymi oraz niższymi poziomami decyzyjnymi. Po tym wystąpieniu gospo
darz spotkania prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski zamknął obrady I War
mińskiej Konferencji Nauk Penalnych.

Prelegenci z entuzjazmem przyjęli wiadomość, iż w zamierzeniu organi
zatorów wydarzenie to stanowi zapowiedź cyklu organizowanych co dwa lata 
Warmińskich Konferencji Nauk Penalnych. Owocem obrad Komitetu Nauko
wego Konferencji było ustalenie tem atu przewodniego II Warmińskiej Konfe
rencji Nauk Penalnych „Granice kryminalizacji i penalizacji”. Wydarzenie to 
będzie stanowiło znakomitą okazję do kolejnych refleksji z zakresu szeroko 
pojmowanych nauk penalnych.
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