Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica); 25-26 września 2019 r.

PROGRAM
25 września (środa)
Od 9.00

Rejestracja

10.00–10.15

Rozpoczęcie – Sala Lustrzana
Inauguracja Kongresu Kryminologicznego – dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN; dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

10.15–11.15

I sesja plenarna – Sala Lustrzana
Inni, obcy, nieprzynależni, źli – kryminalizacja jako sposób na wykluczanie ze społeczności – dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN

11.15–11.45

Przerwa

11.45–13.15

I sesja panelowa
Sala Lustrzana

Sala im. Kołłątaja

Sala im. Staszica

Sala Multimedialna

Sala nr 273

I.1 Teoretyczne i metodologiczne
zagadnienia kryminologii

I.2 Przestępczość gospodarcza (1)

I.3 Nieletni – przestępczość
i resocjalizacja

I.4 Przestępstwa motywowane
uprzedzeniami

I.5 Kryminologia wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi

Prowadząca sesję:
dr Dagmara Woźniakowska-Fajst

Prowadząca sesję:
dr Katarzyna Gutbier

Prowadząca sesję:
dr Justyna Włodarczyk-Madejska

Prowadzący sesję:
dr Maciej Duda

Prowadząca sesję:
prof. dr hab. Beata PastwaWojciechowska

1. Wykorzystanie mediów
społecznościowych
przez organy ścigania. Kwestie
metodologiczne
– dr hab. Paweł Waszkiewicz
2. Badania typu self-report –
szanse i wyzwania
– dr Dagmara WoźniakowskaFajst

1. Koncepcja przestępczości
tzw. brudnych kołnierzyków
na przykładzie krajowych
spraw karnych osób
osądzonych z art. 183 k.k.
– dr Piotr Chorbot
2. Wyłudzenia środków z NFZ –
aspekty kryminologiczne
– dr Katarzyna Gutbier

1. Triada wartości - cele - plany
nieletnich w ujęciu
socjodemograficznych
predyktorów
– dr Paweł Kozłowski
2. Zasoby społeczne i
osobowościowe a adaptacyjne
i nieadaptacyjne strategie
radzenia sobie ze stresem
w grupie nieletnich
– dr Karol Konaszewski

1. Przestępczość przeciwko
zabytkom jako przejaw mowy
nienawiści
– mgr Witold Górny
2. Przestępstwa z nienawiści
w Polsce, Czechach i Słowacji
– aspekty prawnokarne,
kryminologiczne
i wiktymologiczne
– dr Maciej Duda

1. „Tylko” stosujemy czy „aż”
tworzymy prawo?
O praktycznych problemach
związanych ze stosowaniem
ustawy o postępowaniu
wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi stwarzających
zagrożenie życia, zdrowia
lub wolności seksualnej innych
osób
– dr Agnieszka Gutkowska

3. Ryzyko błędu w badaniach
kryminologicznych
– dr Paulina Wiktorska
4. Kryminologia a literatura
piękna
– dr Anna Szuba-Boroń

13.15–14.15

Przerwa na lunch

14.15–15.45

II sesja panelowa

3. Kryminologiczne aspekty
przestępczości farmaceutycznej
– diagnoza zjawiska
i rozwiązania systemowe
– dr Edyta Wiszniewska
4. Przestępczość farmaceutyczna
jako zagadnienie prawa
karnego
– mgr Paulina Musiałowska
5. Wizerunek sprawców
przestępstw gospodarczych
w zakładach karnych. Analiza
pola semantycznego pojęcia
„sprawcy przestępstw
gospodarczych w zakładach
karnych” („białe kołnierzyki”)
w artykułach prasowych
– mgr Kamil Jarzyński

3. Wykonywanie środków
orzeczonych wobec nieletnich
w opinii wychowawców
młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i zakładów
poprawczych
– dr Justyna WłodarczykMadejska

3. Wilk w owczej skórze – wpływ
internetowego hejtu
na samobójstwa
– Alicja Szemlej
4. Pomoc i przeciwdziałanie
wiktymizacji wtórnej osób
żyjących z HIV i AIDS
– Anna Malinowska

2. Pomiędzy altruizmem
a zbrodnią (nie)doskonałą,
czyli od empatii do psychopatii
– prof. dr hab. Beata PastwaWojciechowska, dr hab. Maria
Kaźmierczak, prof. UG
3. Kryminologia
biopsychospołeczna – istota
łączenia nauk o człowieku
na potrzeby współczesnej
kryminologii
– mgr Aleksandra
Lewandowska

Sala Lustrzana

Sala im. Kołłątaja

Sala im. Staszica

Sala Multimedialna

II.1 Przestępczość a społeczności lokalne

II.2 Przestępca uwięziony

II.3 Zagadnienia wiktymizacji

II.4 Cudzoziemcy jako sprawcy i skazani

Prowadzący sesję:
dr hab. Wojciech Dadak

Prowadząca sesję:
dr Maria Niełaczna

Prowadząca sesję:
dr Joanna Narodowska

Prowadząca sesję:
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska

1. Zjawisko samosądu z perspektywy
kryminologicznej
– dr hab. Piotr Chlebowicz
2. Wpływ instytucji zamkniętej
na społeczność lokalną na przykładzie
Gostynina i Sztumu
– Paulina Sidor
3. Przestrzeń ma znaczenie. Środowiskowe
zagrożenia bezpieczeństwa
w przestrzeni Starych Bałut w Łodzi
– dr hab. Stanisław Mordwa,
prof. UŁ
4. Przestępczość w miastach
metropolitalnych. Rozmiary, nasilenie,
tendencje zmian
– dr hab. Wojciech Dadak

1. Odbywanie kary pozbawienia wolności
przez osoby w ciężkim stanie zdrowia
lub z demencją starczą
– dr Ewa Dawidziuk
2. Sankcje dyscyplinarne wobec osób
pozbawionych wolności
– dr hab. Małgorzata Szwejkowska,
prof. AEH; mgr Robert Stanisław
Karabin
3. Refleksje na tle 5-letniego
obowiązywania Ustawy o postępowaniu
wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi stwarzającymi zagrożenie
życia, zdrowia lub wolności seksualnej
innych osób
– mgr Magdalena Murawska-Gutowska

1. Ofiara przestępstwa zgwałcenia.
Aspekty prawnokarne, psychologiczne
i kryminalistyczne
– Damian Drabik
2. Problem zgwałcenia – pierwotna
i wtórna wiktymizacja
– Anna Długosz
3. Osoby zaginione jako ofiary idealne
w narracjach ich bliskich
– mgr Aneta Urbaniak
4. Korelacja pomiędzy agresją wobec
zwierząt a agresją wobec ludzi
w świetle badań aktowych
– dr Joanna Narodowska

1. Więźniowie polscy jako „społeczność”
w zakładach karnych Irlandii Północnej
– dr Agnieszka Martynowicz
2. Cudzoziemcy odbywający karę
dożywotniego pozbawienia wolności
w polskich jednostkach penitencjarnych
– mgr Roksana Katryńska
3. (Dyskusyjne) motywy działania
sprawców przestępstwa ułatwiania
cudzoziemcom nielegalnego pobytu
w Polsce
– mgr Monika Szulecka
4. Przestępstwo nielegalnego
przekroczenia polskiej granicy w ujęciu
empirycznym
– prof. dr hab. Katarzyna Laskowska,
dr Magdalena Perkowska

4. Najlepsi z najgorszych i źli stale.
Dożywotni więźniowie
– dr Maria Niełaczna

15.45–16.15

Przerwa

16.15–17.15

Wręczenie Księgi Jubileuszowej prof. dr hab. Irenie Rzeplińskiej – Sala Lustrzana

17.30

Przyjęcie wieczorne – sala nr 273

5. Wychodzenie z wiktymizacji osób
dotkniętych handlem ludźmi. Analiza
przypadków cudzoziemskich ofiar
zidentyfikowanych w Polsce
– mgr Olga Wanicka

26 września (czwartek)
9.00 – 10.00

II sesja plenarna – Sala Lustrzana
Handel ludźmi – zagadnienia kryminologiczne – dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Uniwersytet Warszawski

10.00–10.30

Przerwa

10.30–12.00

III sesja panelowa
Sala Lustrzana

Sala im. Kołłątaja

Sala im. Staszica

Sala Multimedialna

Sala nr 273

III.1 Nauki penalne w Polsce
i za granicą

III.2 Przestępczość gospodarcza
(2)

III.3 Przemoc wobec kobiet

III.4 Przestępczość kobiet

III.5 Fenomenologia – ujęcie
kryminologiczne

Prowadzący sesję:
dr hab. Wojciech Zalewski,
prof. UG

Prowadzący sesję:
dr Konrad Buczkowski

Prowadząca sesję:
dr hab. Beata Gruszczyńska,
prof. UW

Prowadząca sesję:
dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

Prowadzący sesję:
dr Paweł Ostaszewski

1. Kara ograniczenia wolności
po reformie prawa karnego
z 2015 r. – rozważania
na temat skuteczności tej kary
– dr Krzysztof Stasiak
2. Konfiskata rozszerzona jako
problem współczesnej polityki
kryminalnej
– dr hab. Wojciech Zalewski,
prof. UG

1. Polityka UE zwalczania prania
pieniędzy za pomocą środków
prawnokarnych
– dr Adriana Ochnio
2. Przedsiębiorstwo jako
przedmiot zamachu
kryminalnego – ujęcie
kryminologiczne
– dr Michał Dziedzic

1. Przemoc wobec kobiet w sferze 1. Historia przestępczości kobiet
publicznej – polski a hiszpański
w Polsce
model implementacji
– mgr Milena Zajkowska
Konwencji stambulskiej
2. Kobieta jako sprawczyni
(CETS 210)
zabójstwa w ujęciu
– mgr Alicja Serafin
kryminologicznym
2. Czy prostytucja to (też)
– dr Agnieszka Kilińska-Pękacz
przemoc?
– dr Magdalena Grzyb

1. Zabójstwa w Polsce
z perspektywy
kryminologicznej. Skala
zjawiska, dynamika i trendy
– dr Ewa Habzda-Siwek
2. Złodziej i kara. Analiza
stosowanej na przestrzeni lat
polityki karnej wobec
sprawców kradzieży
– mgr Joanna Klimczak

3. Udział czynnika społecznego
w procesie karnym a społeczna
legitymizacja wymiaru
sprawiedliwości i świadomość
prawna obywateli
– mgr Mateusz Górka
4. Słów kilka o „miejscu
popełnienia przestępstwa”
w naukach penalnych
– dr Emilia JurgielewiczDelegacz
5. Ustawa o „bestiach”
do zmiany? Ocena Ustawy
i Krajowego Ośrodka
Zapobiegania Zachowaniom
Dyssocjalnym oraz prognozy
na przyszłość
– mgr Patryk Kukliński

3. Kariery kryminalne członków
zorganizowanych grup
przestępczych
– dr hab. Monika Kotowska
4. Przemyt wyrobów tytoniowych
na przykładzie Polski –
wybrane zagadnienia
– dr hab. Celina Nowak,
prof. INP PAN, dr Konrad
Buczkowski, mgr Paweł
Dziekański
5. Czy odpowiedzialność karna
podmiotów zbiorowych jest
potrzebna? Historia badań
kryminologicznych korporacji
w Stanach Zjednoczonych
– mgr Sebastian Zieliński

3. Europejskie badania przemocy
uwarunkowanej płcią GBV –
wstępne wyniki polskiego
badania
– dr hab. Beata Gruszczyńska,
prof. UW; dr Anna WięcekDurańska
Ofiary przestępstwa znęcania
się na przykładzie badań
aktowych oraz działalności
Ośrodka Pomocy
Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Łomży
– dr Artur Daniel Śledziewski
4. Prognoza kryminologiczna
i jej znaczenie w przypadku
sprawców znęcania, którym
orzeczono karę w zawieszeniu.
Wnioski z badań aktowych
– dr Katarzyna WitkowskaRozpara

Sala Lustrzana

Sala im. Kołłątaja

Sala im. Staszica

Sala Multimedialna

Sala nr 273

IV.1 Bezpieczeństwo wewnętrzne
i zewnętrzne państwa

IV.2 Mediacja w Polsce

IV.3 Przestępstwa seksualne –
wiktymizacja i przeciwdziałanie

IV.4 Kryminologia – od teorii
do praktyki

IV.5 Przestępczość
w cyberprzestrzeni

Prowadzący sesję:
prof. dr hab. Wiesław
Pływaczewski

Prowadząca sesję:
dr Beata Czarnecka-Dzialuk

Prowadząca sesję:
dr Barbara Błońska

Prowadzący sesję:
prof. dr hab. Jan Widacki

Prowadzący sesję:
dr hab. Wojciech Filipkowski,
prof. UwB

1. Sprawiedliwość naprawcza dla
nieletnich?
– dr Beata Czarnecka-Dzialuk
2. Korzyści z mediacji
w sprawach karnych
– mgr Magdalena Kloze

1. Wiek zgody a skuteczne
przeciwdziałanie
przestępczości seksualnej –
wyniki badań aktowych
– dr Małgorzata
Dziewanowska

1.

1. Zjawisko „kradzieży
tożsamości” w internecie –
aspekty prawne
i kryminologiczne
– mgr Karolina Kamińska

12.00–12.30

Przerwa

12.30–14.00

IV sesja panelowa

1. Ekokryminologia – bilans
dotychczasowego dorobku
badawczego i nowe wyzwania
dla nauki kryminologii oraz
praktyki organów ścigania
i wymiaru sprawiedliwości
– prof. dr hab. Wiesław
Pływaczewski

3. Zabójstwo własnego dziecka
w badaniach
kryminologicznych
– o co ustawodawca
powinien/może zapytać
kryminologów
– dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ;
dr Emilia Rekosz-Cebula

Trudności w pracy
penitencjarnej w opinii
funkcjonariuszy Służby
Więziennej
– dr Katarzyna Lenart-Kłoś

3. Reakcja na przestępstwo
niealimentacji.
W poszukiwaniu surowości
i skuteczności
– dr Paweł Ostaszewski
4. Handel ludźmi dawniej i dziś
– analiza porównawcza
– mgr Teofil Pietroń

2. Kontrola społeczna
nielegalnego obrotu dziką
fauną i florą w Polsce
– dr Edyta Drzazga
3. Kryminologia a nauki
o bezpieczeństwie
– mgr Michał Powszedniak
4. Terroryzm lotniczy – wczoraj,
dziś i jutro
– mgr Tomasz Berdzik
5. Rola niemieckiej prokuratury
w procesie karnoprawnej
kontroli przestępczości
– mgr Dominik Wzorek

3. Postępowanie mediacyjne
w sprawach o przemoc
domową w latach 2006-2018
(okręg sądowy Warszawski
i Warszawsko-Praski)
– mgr Daniel Przygoda

14.00–14.30

Przerwa

14.30–15.30

III sesja plenarna – Sala Lustrzana

2. Kryminologiczny obraz
pedofilii
– Mateusz Bąk
3. Obraz kryminologiczny
przestępstwa wykorzystania
seksualnego dziecka
– dr Barbara Błońska
4. Przesłuchanie małoletniego
pokrzywdzonego w sprawach
o przestępstwa przeciwko
wolności seksualnej
i obyczajności w trybie
art. 185 a k.p.k. w kontekście
zjawiska wiktymizacji wtórnej
– dr Justyna Żylińska
5. Wtórna wiktymizacja
jatrogenna ofiar przestępstw
seksualnych – analiza
autorskich badań
– mgr Karolina Zajdel

2.

3.

4.

Izolacja więzienna jako
sytuacja kryzysowa na
przykładzie skazanych na 25
lat pozbawienia wolności
– dr Milena MiałkowskaKozaryna, dr Kamil
Miszewski
Pionierzy kryminologii
pozytywistycznej w Polsce
– prof. dr hab. Jan Widacki
Czas leczy rany? –
o granicach faktycznego
i prawnie relewantnego
pokrzywdzenia zbrodniami
międzynarodowymi
– mgr Patryk Gacka

2. Cyberprzestrzeń. Refleksje
prawne i kryminologiczne
– dr Katarzyna BadźmirowskaMasłowska
3. Model biznesowy
cyberoszusta w ujęciu
kryminologicznym
– mgr Judyta Kasperkiewicz
4. Kryminologiczna analiza
wybranych aspektów
cyberprzestępczości
– Kaja Skrzypczak
5. Charakterystyka koncepcji
predictive policing
– dr hab. Wojciech
Filipkowski, prof. UwB

Kryminologia jako futurologia – prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Uniwersytet Jagielloński
15.30–15.45

Zakończenie – Sala Lustrzana
Podsumowanie Kongresu Kryminologicznego – prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii

Kongres Kryminologiczny został objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. hab. Adama Bodnara.

