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SŁOWO WSTĘPNE 
OD REDAKTORÓW NAUKOWYCH

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów (OFMK) to wydarzenie 
naukowe zainicjowane przez prof. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczew-
skiego – kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii na Wydzia-
le Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i dyrektora Międzynarodowego 
Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych. Pomysł na tego rodza-
ju spotkania młodych naukowców był podyktowany chęcią stworzenia 
przez białostocki ośrodek kryminologiczny wydarzenia, które stałoby się 
platformą dającą możliwość wymiany doświadczeń i prezentowania wy-
ników badań młodych naukowców. Przez lata jednak idea OFMK ewo-
luowała i do udziału w obradach zostali zaproszeni także eksperci oraz 
praktycy zainteresowani i zawodowo związani z kryminologią.

Pierwsza edycja OFMK miała miejsce w Białymstoku w 2016 r.1, odbyła 
się pod hasłem „Współczesna przestępczość i patologie społeczne z per-
spektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych”. Pokłosiem 
rozważań podjętych podczas obrad OFMK jest monografia, która ukaza-
ła się pod tym samym tytułem w 2017 r.2 Druga miała miejsce w 2018 r.3, 
a hasło przewodnie obrad brzmiało „Przestępczość XXI wieku – szanse 

1 D. Dajnowicz, E. Jurgielewicz-Delegacz, Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Forum 
Młodych Kryminologów, Białystok, 19–20 maja 2016 r., BK 2016/23, s. 143–147.

2 Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych 
badań kryminologicznych, red. E.W. Pływaczewski, E. Jurgielewicz-Delegacz, D. Dajno-
wicz-Piesiecka, Warszawa 2017.

3 D. Dajnowicz-Piesiecka, E.  Jurgielewicz-Delegacz, Sprawozdanie z  II Ogólno-
polskiego Forum Młodych Kryminologów, Białystok, 10–11 maja 2018 r., BK 2018/25, 
s. 231–237.
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i wyzwania dla kryminologii”. Po raz kolejny efektem rozważań nauko-
wych podjętych podczas konferencji stała się monografia naukowa, 
wydana w 2019 r.4 Hasło wiodące trzeciej edycji OFMK z 2020 r. to „Ba-
dania kryminologiczne a praktyka – perspektywa krajowa i międzyna-
rodowa”5. Zorganizowane wówczas spotkanie naukowe było wyjątkowe, 
ponieważ zarówno przygotowania do konferencji, jak i same jej obrady 
odbywały się w  trakcie pandemii COVID-19. Mimo wielu trudności 
związanych z tym szczególnym czasem zainteresowanie OFMK pozo-
stało duże, co przełożyło się na liczbę uczestników, wygłoszonych przez 
nich referatów oraz przedłożonych do druku tekstów. Efektem podjętych 
podczas obrad rozważań jest monografia – już po raz trzeci – wydana 
przez wydawnictwo Wolters Kluwer6.

Trzecie OFMK było inne niż wcześniejsze edycje, nie tylko ze względu na 
pandemiczne okoliczności – konferencja, jako pierwsza w historii wyda-
rzeń tego rodzaju organizowanych na Uniwersytecie w Białymstoku, zo-
stała wyróżniona Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy7. Ponadto wspomniana edycja Forum została 
doceniona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, efektem czego 
było dofinansowanie wydarzenia z programu „Doskonała Nauka”.

Na maj 2022 r. zaplanowano czwartą edycję OFMK. Będzie to kolej-
na konferencja, która zostanie zrealizowana podczas trwania pande-
mii COVID-19. Należy mieć jednak nadzieję, że  zachowując środki 
ostrożności, bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne i  przestrzegając 
wszelkich wytycznych związanych z  organizacją tego rodzaju spo-
tkań, uda się przeprowadzić obrady stacjonarnie w Białymstoku. Hasło 
przewodnie czwartego OFMK to „Prawo karne i kryminologia wobec 

4 Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii, red. E.W. Pływaczew-
ski, D. Dajnowicz-Piesiecka, E. Jurgielewicz-Delegacz, Warszawa 2019.

5 E. Płońska, Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów „Ba-
dania kryminologiczne a praktyka – perspektywa krajowa i międzynarodowa”, Białystok 
23–25 września 2020 r., „Zeszyty Prawnicze” 2021/2, s. 355–395.

6 Badania kryminologiczne a  praktyka. Perspektywa krajowa i  międzynarodowa, 
red. E.W. Pływaczewski, D. Dajnowicz-Piesiecka, E.  Jurgielewicz-Delegacz, Warszawa 
2021.

7 Wykaz honorowych patronatów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, www.
prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/rok-2020/art,5,maj-2020-r.html (dostęp: 15.02.2022 r.).
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kryzysów XXI w.”. Inspiracją do zakreślenia w  ten sposób wiodącego 
zagadnienia obrad była trwająca już od ponad dwóch lat pandemia, 
która wpłynęła na wiele aspektów życia, w tym również na prawo i prze-
stępczość. Wziąwszy pod uwagę fakt, że XXI w. przyniósł jeszcze wie-
le innych kryzysów, organizatorzy OFMK postanowili, by stały się one 
punktem wyjścia do wygłaszanych referatów, a tym samym tekstów za-
mieszczonych w przedkładanej Państwu monografii.

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów po raz kolejny zostanie 
zorganizowane przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału 
Prawa UwB, jednakże dążąc do rozwoju interdyscyplinarności OFMK8, 
połączono siły z Instytutem Studiów Kobiecych (ISK)9. Instytut ten jest 
organizacją od lat współpracującą ze  środowiskiem naukowym Uni-
wersytetu w Białymstoku. Prowadzi i upowszechnia badania naukowe 
dotyczące zwłaszcza tematyki kobiecej, jak też prawnej, edukacyjnej czy 
z obszaru kultury i sztuki. Inicjatywy ISK kierowane są do społeczności 
uniwersyteckiej oraz pozaakademickiej, zainteresowanej w szczególno-
ści szeroko rozumianą problematyką miejsca kobiet w społeczeństwie, 
zarówno w dziejach, jak i współczesności.

Konferencja, mimo swej nazwy, jest adresowana do wszystkich, którzy 
zajmują się prawem karnym, kryminologią, przestępczością i patolo-
giami społecznymi, oczywiście ze  szczególnym uwzględnieniem spe-
cjalizujących się w tym polu młodych naukowców. Organizatorzy nie 
wprowadzają ograniczeń wiekowych – do udziału w OFMK zapraszani 
są zarówno doświadczeni i uznani naukowcy posiadający stopnie i ty-
tuły naukowe (występujący głównie w panelach eksperckich), praktycy, 
jak i doktoranci oraz studenci ostatnich lat studiów, wiążący swoją przy-
szłość z prowadzeniem badań naukowych w obszarze prawa karnego 
i kryminologii. Trzydniowe obrady pozwalają na takie opracowanie har-
monogramu, by każda zainteresowana osoba, która przeszła pozytywnie 
etap rejestracji, mogła wziąć udział w OFMK.

8 Więcej o Ogólnopolskim Forum Młodych Kryminologów: www.ofmk.uwb.edu.pl 
(dostęp: 15.02.2022 r.).

9 Więcej o  Instytucie Studiów Kobiecych: http://isk.bialystok.pl/ (dostęp: 
15.02.2022 r.).
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Wzorem poprzedniej edycji Forum również w przypadku OFMK plano-
wanego na maj 2022 r. organizatorzy podejmą starania, by konferencja 
miała charakter międzynarodowy i dlatego możliwe będzie wygłaszanie 
referatów w dwóch językach – polskim i angielskim. OFMK to szansa 
na poszerzenie wiedzy o badaniach prowadzonych przez kryminologów 
z całego świata, którzy będą uczestniczyli w obradach konferencyjnych. 
Czwartą edycję OFMK uświetnią – jak we wcześniejszych edycjach – pa-
nele eksperckie, podczas których doświadczeni kryminolodzy zarówno 
z polskich, jak i zagranicznych uczelni przedstawią wyniki swoich ana-
liz, badań, które dotyczą związków między kryzysami XXI w. a prawem 
karnym i kryminologią. Jeden z paneli eksperckich odbędzie się po raz 
kolejny pod hasłem „Aktualne problemy prawa karnego i kryminolo-
gii. Current Problems of the Penal Law and Criminology”. Inspiracją dla 
nazwy i tematyki tego panelu jest seria wydawnicza „Current Problems 
of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechsund 
und der Kriminologie”10, publikowana od lat z inicjatywy prof. dr. hab. 
dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego – pomysłodawcy i twórcy idei OFMK 
oraz założyciela Białostockiej Szkoły Kryminologii.

Pisząc o OFMK, warto także podkreślić, że z inicjatywą od samego po-
czątku związani są: prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. dr hab. 
Katarzyna Laskowska i dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB – wcho-
dzący w skład komitetu naukowego konferencji na czele z prof. dr. hab. 
dr. h.c. Emilem W. Pływaczewskim. Z uwagi na podjętą przy czwartej 
edycji OFMK współpracę z ISK do wspomnianego komitetu dołączyła 
prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – prezes Zarządu Stowarzyszenia. 
Koordynatorkami są: dr Diana Dajnowicz-Piesiecka (ds. konferencji) 
i dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz (ds. monografii), zaś mgr Aleksandra 
Stachelska jest od kilku edycji sekretarzem OFMK. Prace organizacyj-
no-administracyjne wspierają doktoranci z  Katedry Prawa Karnego 
i Kryminologii Wydziału Prawa UwB, a także studenci, będący głównie 
członkami Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii, i dokto-
ranci Wydziału Prawa UwB. Dzięki współpracy członków Białostockiej 

10 Zob. więcej na temat ostatniego tomu wspomnianej monografii: E.W. Pływaczew-
ski, E.M. Guzik-Makaruk, Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle 
Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, Warszawa 2019.
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Szkoły Kryminologii od kilku lat kryminologiczne środowisko naukowe 
ma możliwość prowadzenia kilkudniowych dyskusji o współczesnych 
wyzwaniach i potrzebach badawczych w obszarze kryminologii oraz in-
nych nauk z nią powiązanych.

Godnym podkreślenia faktem związanym z  Ogólnopolskim Forum 
Młodych Kryminologów jest to, że po raz drugi konferencja i podej-
mowane podczas niej naukowe, a jednocześnie doniosłe społecznie za-
gadnienia zostały docenione również przez Ministra Edukacji i Nauki. 
W związku z tym konferencję dofinansowano z programu „Doskonała 
Nauka”, wspierającego jednostki organizacyjne działające na rzecz upo-
wszechniania nauki w realizacji projektów, jakie mają na celu prezentację 
osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych 
lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz 
wydawanie monografii naukowych11.

Od początku OFMK pozyskuje patronaty honorowe oraz medialne, jest 
także wspierane przez licznych partnerów. Wszystkim w tym miejscu 
serdecznie dziękujemy za udzielone zaufanie i współpracę.

Wydawane dotychczas monografie będące pokłosiem OFMK były 
przygotowywane po obradach konferencyjnych. Natomiast niniejsze 
opracowanie po raz pierwszy zostało przygotowane przed obradami, 
planowanymi na maj 2022 r. W związku z tym w monografii oddawa-
nej w Państwa ręce znajdują się artykuły naukowe autorstwa czynnych 
uczestników, którzy wystąpią podczas czwartej edycji Ogólnopolskiego 
Forum Młodych Kryminologów. Celem powstania niniejszej książki by-
ło poszerzenie wiedzy naukowej dotyczącej prawnych i kryminologicz-
nych aspektów kryzysów XXI w.

Artykuły opublikowane w monografii prezentują wyniki różnorodnych 
badań i mają charakter bardzo często interdyscyplinarny. Zamieszczone 

11 IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów dofinansowano ze  środków 
budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki 
w  ramach projektu „IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów Prawo karne 
i kryminologia wobec kryzysów XXI w.” (nr DNK/SN/514450/2021). Wartość dofinanso-
wania: 77 000 zł, całkowity koszt: 97 000 zł.
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Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii 
i patologii społecznych. Zamieszczone w niej teksty odnoszą się do kryzysów (m.in. migracyj-
nego, zdrowotnego, gospodarczego, klimatycznego), z jakimi mierzą się zarówno Polska, jak 
i inne kraje świata w XXI wieku.

Czytelnik znajdzie tu omówienie m.in. zagadnień takich, jak: 
•  przestępczość w dobie pandemii COVID-19; 
•  problemy migracyjne; 
•  przemoc położnicza, prawnokarne aspekty przerwania ciąży oraz błędów medycznych;  
•  przestępczość w internecie (hazard, stalking, patostreaming); 
•  wykroczenia przeciwko zwierzętom i tzw. zielona przestępczość. 

W monografii znajduje się omówienie wyników różnorodnych badań, mających często cha-
rakter interdyscyplinarny. 

Opracowanie zainteresuje adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także 
pracowników naukowych i studentów.

„Łącznie w monografii znajduje się ponad 50 tekstów, których autorami są zarówno profesoro-
wie, doktorzy, jak i doktoranci oraz studenci. Fakt tak dużej różnorodności Autorów, ich stopni, 
tytułów naukowych oraz reprezentowanych ośrodków akademickich budzi uznanie, jest to (…) 
prawdziwa platforma wymiany poglądów, doświadczeń naukowych”.

z recenzji prof. Jerzego Sarneckiego 
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