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WPROWADZENIE

W dniach od 20 do 22 maja 2009 r. w Rynie odbyło się I Forum Naukowe 
„Podlasie – Warmia i Mazury” pod hasłem „Współczesne zagrożenia przestępczoś-
cią i innymi zjawiskami patologicznymi a prawo karne i kryminologia”. W spotka-
niu tym udział wzięli pracownicy naukowo–dydaktyczni reprezentujący środowi-
ska naukowe Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Prawa Karnego), Uniwersytetu 
Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Prawa Karnego Materialnego, Ka-
tedra Procesu Karnego oraz Zakład Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki 
Przestępczości Zorganizowanej1) oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

W uroczystym otwarciu I Forum w dniu 20 maja 2009 r. głos zabrali patronują-
cy tej imprezie dziekani: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM prof. zw. 
dr hab. Bronisław Sitek oraz Dziekan Wydziału Prawa UwB prof. zw. dr hab. Leo-
nard Etel. Specjalne życzenia dla uczestników Forum przekazali Komendant Głów-
ny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz Komendant – Rektor WSPol. w Szczytnie 
dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, który był reprezentowany przez Prorektora tej Uczel-
ni podinsp. dr inż. Andrzeja Urbana. W imieniu Organizatorów wystąpił przewodni-
czący Komitetu Organizacyjnego I Forum dr hab. Wiesław Pływaczewski, profesor 
UWM, kierujący Zakładem Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestęp-
czości Zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.2

Obrady Forum toczyły się w ramach czterech sesji plenarnych, którym prze-
wodniczyli kolejno: dr hab. Grażyna Szczygieł, profesor UwB, prof. zw. dr hab. 
Stanisław Pikulski (UWM), prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski (UwB) oraz 
dr Grażyna Kędzierska (UWM). W ostatnim dniu obrad, tj. w dniu 22 maja 2009 r. 
podjęta została formalna uchwała inicjującą powołanie Forum Naukowego wraz 
z konkretnymi postanowieniami co do przyszłych jego przedsięwzięć, ukierunko-
wanych na integrację środowisk naukowych obu uczelni, wymianę doświadczeń 
i określanie konkretnych działań realizowanych na rzecz regionu podlaskiego i war-
mińsko–mazurskiego.

Środkiem realizacji założonych celów będą podejmowane badania w zakresie 
prawa karnego i kryminologii, w tym badania empiryczne obejmujące rozpoznawa-

1 Obecnie Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej.
2 I Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury” zostało sfi nansowane z projektu statutowego nr 1402–0809 re-

alizowanego w Zakładzie Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej na Wydzia-
le Prawa i Administracji UWM w Olsztynie obejmującego badania dotyczące etiologii, fenomenologii oraz metod 
przeciwdziałania przestępczości i innych zjawisk patologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczo-
ści transgranicznej.
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nie i ustalanie zagrożeń przestępczością i związanych z nią zjawisk patologii spo-
łecznej oraz ustalanie czynników kryminogennych we współpracy z instytucjami 
państwowymi i samorządowymi. Powinno to służyć przeciwdziałaniu przestępczo-
ści i innych zjawisk patologii społecznej. Celem spotkań uczestników Forum będzie 
formułowanie wniosków de lege lata i de lege ferenda w zakresie regulacji prawno-
karnych, przepisów proceduralnych odnoszących się do sfery zapobiegania i zwal-
czania przestępczości, poprawy bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym. 

W postanowieniach I Forum zaznaczono też, iż jego cele programowe wpi-
sują się w takie obszary działalności, jak: wspomaganie wspólnot i społeczno-
ści lokalnych, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontak-
tów i współpracy między społeczeństwami, upowszechnianie i ochrona wolności 
i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wspomaganie rozwoju demokracji, 
upowszechniania i ochrony praw konsumentów, działalność na rzecz bezrobotnych 
i rynku pracy oraz inicjatywy na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodni-
czego. Podejmowane inicjatywy realizowane będą we współpracy z odpowiednimi 
instytucjami państwowymi i samorządowymi działającymi na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa, ograniczania lub eliminowania zjawisk kryminogennych oraz przeciw-
działania niszczeniu środowiska naturalnego. 

Uczestnicy Forum wyrazili przekonanie, że ich inicjatywa służyć będzie inte-
gracji i aktywizacji społeczności lokalnych w celu poprawy bezpieczeństwa w wo-
jewództwie warmińsko–mazurskim i podlaskim. Interesującym elementem I Forum, 
w ramach programu kulturalnego, było zapoznanie jego uczestników z procesem re-
witalizacji pokrzyżackiego zamku w Rynie przez kustosza zamku.

Forum odbywać się będzie co dwa lata, począwszy od roku 2009; spotkania 
organizowane będą kolejno przez poszczególne strony, z wyjątkiem II Form, któ-
re odbędzie się w 2010 roku i zostanie zorganizowane przez Wydział Prawa UwB – 
reprezentowany przez Katedrę Prawa Karnego. Posiedzenia Forum mogą być orga-
nizowane także w ramach innych przedsięwzięć naukowych.

Opracowania artykułowe zawarte w niniejszej publikacji stanowią rozwinięcie 
głównych tez referatów wygłoszonych przez ich autorów w czasie wspomnianych 
wyżej sesji plenarnych. Różnorodność tematyczna tych opracowań stała się asump-
tem do dokonania podziału zasadniczej warstwy merytorycznej niniejszego tomu 
na cztery części. Pierwsza z nich, zatytułowana „Prawo karne i proces karny w uję-
ciu krajowym i międzynarodowym”, obejmuje opracowania S. Pikulskiego, M. Me-
lezini, E. Guzik–Makaruk, E. Zatyka, J. Karaźniewicz, I. Nowickiej, K. Kazmiruka 
oraz M. Łukszy. W drugiej części, na temat „Zagrożeń przestępczością zorganizo-
waną”, znalazły się prace E.W. Pływaczewskiego, W. Filipkowskiego oraz W. Jaro-
cha. Opracowania K. Laskowskiej, W. Pływaczewskiego, P. Chlebowicza, G. Kę-
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dzierskiej oraz M. Kotowskiej zostały objęte formułą „Innych zagrożeń i zjawisk 
patologicznych”. Wreszcie do kategorii „Innych zagadnień z zakresu nauk krymino-
logicznych” zakwalifikowano prace G.B. Szczygieł, P. Chorbota oraz M. Perkow-
skiej. Zgodnie z przyjętą uprzednio formułą „Białostockich Studiów Prawniczych” 
wydanie to obejmuje też dział recenzyjny, korespondujący z ich głównym tematem 
(recenzje H. Parafianowicz i E.W. Pływaczewskiego) oraz wybór orzecznictwa i li-
teratury (M. Perkowska).

Emil W. Pływaczewski
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