
 

 

 

 
 

    

     ORGANIZATORZY: 

  Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych  

  Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki UPH 

 

oraz  

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Centrum Szkolenia Żandarmerii w Mińsku Mazowieckim 

Komenda Miejska Policji w Siedlcach 

Zakład Karny w Siedlcach 

 

ZAPRASZAJĄ 

do udziału w 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

 

na temat:  

ROLA POLITYKI KRYMINALNEJ  

W ZAPEWNIANIU BEZPIECZEŃSTWA  
  

w dniu 30 maja 2023 roku 

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI  

Współcześnie polityka kryminalna zależy od stanu świadomości prawnej społeczeństwa  

i  poczucia zagrożenia w społeczeństwie. Na stan świadomości prawnej składa się znajomość prawa, 

jego ocena i postawa wobec prawa, która przejawia się przestrzeganiem norm spowodowanych ich 

bezpośrednią akceptacją lub przestrzeganiem norm spowodowanych kalkulacją zysku i strat. 

Naruszanie norm jest niedopuszczalne i powinno być karane. 

Polityka kryminalna państwa oddziałuje na opinię publiczną. Może ona na nią wpływać a 

czasem nawet powinna ponieważ prawo pełni różne funkcje w społeczeństwie, m.in. zapewnia 

poczucie bezpieczeństwa obywatelom, reguluje życie społeczne, dokonując zmian modyfikuje 

również sposób myślenia o kontroli społecznej poprzez propozycję nowych rozwiązań. Z drugiej 

strony opinia publiczna wywiera wpływ na politykę karną w fazie tworzenia i stosowania prawa. 



Polityka kryminalna nie powinna dostosowywać się bezkrytycznie do żądań społeczeństwa ale nie 

powinna także pozostawać wobec nich obojętna całkiem; żądania opinii publicznej powinny być znane 

i brane pod uwagę przez ustawodawcę nawet jeśli (z różnych powodów ) nie zamierza ich 

uwzględniać. 

Planowane rozważania, analizy i dyskusje skoncentrowane będą wokół następujących 

obszarów tematycznych:  

➢ Oddziaływanie opinii publicznej w zakresie polityki kryminalnej państwa. 

➢ Działania organów prokuratury i sądów w opinii społecznej. 

➢ Działania państwa w zakresie ochrony społeczeństwa przed naruszeniami  ważnych 

dla niego dóbr, wartości i interesów.  

➢ Działania państwa w zakresie kontroli przestępczości. 

➢ Działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa społecznego. 

 

 

Komitet Naukowy Konferencji:  

• JM Rektor UPH, prof. dr hab. Mirosław Minkina – Przewodniczący  

• prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Misiuk, Uniwersytet Warszawski 

• dr hab. Grzegorz Szumski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski 

• płk mgr inż. Piotr Niemiec, Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej  

w Mińsku Mazowieckim  

• ppłk mgr Bartosz Klepczyński, Kierownik Laboratorium Kryminalistycznego Centrum 

Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim  

• ppłk mgr Cezary Bujak, Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach  

• por. mgr Zbigniew Śpiewak, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach  

• mł. insp.  Andrzej Dziewulski, Komendant Miejski Policji w Siedlcach 

• prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst, UPH w Siedlcach 

• dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. uczelni, Politechnika Rzeszowska 

• prof. dr hab. Andrzej Glen, UPH w Siedlcach 

• prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, UPH w Siedlcach 

• prof. dr hab. Romuald Kalinowski, UPH w Siedlcach 

• dr hab. Jacek Zieliński, prof. uczelni, UPH w Siedlcach 

• dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni, UPH w Siedlcach 

• dr hab. inż. Robert Białoskórski, prof. uczelni, UPH w Siedlcach 

• dr hab. Adam Bobryk, prof. uczelni, UPH w Siedlcach 

• dr hab. Krzysztof Drabik, prof. uczelni, UPH w Siedlcach 

• dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. uczelni, UPH w Siedlcach 

• dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni, UPH w Siedlcach 

• dr hab. Cezary Kalita, prof. uczelni, UPH w Siedlcach 

• dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni, UPH w Siedlcach 

• dr hab. Mariusz Kubiak, prof. uczelni, UPH w Siedlcach 

• dr hab. Norbert Malec, prof. uczelni, UPH w Siedlcach 

• dr hab. Jan Rajchel, prof. uczelni, UPH w Siedlcach 

• dr hab. Paweł Szmitkowski, prof.  uczelni, UPH w Siedlcach 

• dr hab. Henryk Wyrębek, prof. uczelni, UPH w Siedlcach 

• dr Agnieszka Araucz-Boruc, UPH w Siedlcach 



• dr Joanna Kufel-Orłowska, UPH w Siedlcach 

• dr Marta Stempień, UPH w Siedlcach 

• dr Grzegorz Wierzbicki, UPH w Siedlcach 

• dr Jan Świerczewski, UPH w Siedlcach 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:  

• dr Joanna Kufel-Orłowska  - Przewodnicząca 

• dr Agnieszka Araucz-Boruc - Z-ca Przewodniczącej 

• dr Grzegorz Wierzbicki  - Z-ca Przewodniczącej 

Członkowie: 

• dr Andrzej Dana 

• dr Jan Świerczewski 

• dr Łukasz Świerczewski 

• dr Magdalena Rudnicka 

• dr Daria Krzewniak 

• dr Sylwia Zakrzewska 

• mgr Adrianna Dróżdż 

• mgr Martyna Haraf 

• Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki, UPH w Siedlcach 

 

Patronat medialny:  

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 

Doctrina. Studia społeczno-polityczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje organizacyjne  

 

• Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej karty 

zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do dnia 30.04 2023 r. na adres: 

kryminologia.inob@uph.edu.pl   

 

• Opłatę konferencyjną prosimy wnosić do dnia 5 maja 2023 r. na konto Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: 

UPH w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce 

19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 

z dopiskiem 

„Imię i Nazwisko – Kryminologia” 

 

w wysokości zgodnej z wybraną formą udziału w konferencji: 

1. udział czynny wraz z publikacją rozdziału w monografii [20 pkt.], certyfikat uczestnictwa 

czynnego, materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiad – 300 zł 

2.  udział czynny wraz z publikacją rozdziału w monografii [20 pkt.], certyfikat uczestnictwa 

czynnego, materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiad  - dla studentów/doktorantów – 

150 zł 

3.  udział czynny oraz certyfikat uczestnictwa czynnego, materiały konferencyjne, przerwy 

kawowe i obiad,  bez publikacji – 150 zł 

4. opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu 

materiału do publikacji) – 150 zł 

 

• Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów konferencyjnych w formie rozdziału 

w recenzowanej monografii.  Tekst rozdziału do 40 tysięcy znaków wraz  

z tytułem, słowami kluczowymi oraz streszczeniem ( 200−250 wyrazów) w języku polskim i 

angielski oraz nr ORCID i/lub afiliacją Autora należy przesłać do dnia 11.06.2023r. na adres 

kryminologia.inob@uph.edu.pl  

Tekst powinien być przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi Wydawnictwa Naukowego 

UPH (tekst rozdziału najlepiej przygotować zgodnie z załączonym schematem - załącznik w 

wiadomości e-mail. Dopuszcza się grafiki czarno-białe bądź w odcieniach szarości). 

 

• Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 22.05.2023 r.  

 

mailto:kryminologia.inob@uph.edu.pl
mailto:kryminologia.inob@uph.edu.pl


• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszonych tematów i ich kwalifikacji do 

prezentacji w formie wystąpienia, jak również nieprzyjęcia zaproponowanego tematu. 

 

• Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do dr Joanny Kufel-Orłowskiej (tel. 

502-968-954) lub do dr Grzegorza Wierzbickiego (tel. 502-186-079), e-mail:  

kryminologia.inob@uph.edu.pl lub joanna.kufel-orlowska@uph.edu.pl 
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