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300 Recenzje i sprawozdania

Po wysłuchaniu wszystkich referatów podsumowano dwa dni konferencji. War
to wskazać, że zgodnie z intencją organizatorów po każdym wystąpieniu następowa
ła krótka dyskusja związana z przedstawianą problematyką. Nie sposób było nie 
zauważyć, że prym w tej materii wiedli przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskie
go, momentami bardzo żarliwie wymieniając się poglądami na aktualnie omawianą 
kwestię. Z uwagi na to, że uczestnikami konferencji byli nie tylko pracownicy 
i doktoranci ośrodków naukowych, ale również osoby pracujace w różnych instytu
cjach stosujących przepisy prawa karnego, uczestnicy Zjazdu mieli możliwość po
znania różnych punktów widzenia związanych z poruszaną problematyką oraz wy
słuchania spostrzeżeń, obaw i nadziei związanych z możliwościami, jakie 
wprowadziła lipcowa nowelizacja prawa karnego.

Kończąc obrady IV Zjazdu Młodych Karnistów, prof. dr hab. Robert Zawłocki 
dziękował za udział w konferencji, jednocześnie zapraszając na kolejny przyszło
roczny Zjazd.

Michał Kurzyński
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W dniu 12 maja 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu War
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
poświęcona zagadnieniom przestępstw i nieprawidłowości wyborczych. Konferencję 
zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Miłośników Społeczeństw i Kultury An
tyku „Romanitas” przy współpracy z Katedrą Powszechnej Historii Prawa, Prawa 
Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwer
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronat honorowy sprawowali: prof. 
zw. dr hab. Ryszard Górecki -  Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, prof. dr hab. Stanisław Pikulski -  Dziekan Wydziału Prawa i Admini
stracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Beata Tokaj -  Szef Krajowego 
Biura Wyborczego.

Zasadniczym założeniem spotkania była prezentacja aktualnych badań nad zja
wiskiem przestępczości wyborczej oraz innego typu uchybień i nieprawidłowości, 
które występują w obszarze realizacji aktu wyborczego, omówienie ich przyczyn, 
przegląd aktualnych poglądów doktryny i orzecznictwa w ww. zakresie, jak również 
możliwości i kierunków nowelizacji prawa wyborczego, pozwalających wyelimino
wać lub chociażby znacznie ograniczyć skalę problemu.

W konferencji wzięło udział wielu przedstawicieli nauk prawnych, historii, sto
sunków międzynarodowych czy politologii, reprezentujących takie ośrodki akade
mickie, jak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lu
blinie oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Na uwagę 
zasługuje fakt uczestnictwa w charakterze prelegentów studentów zagranicznych, 
m.in. z Universitr degli Studi di Sassari (Włochy) oraz Universitat de Valencia 
(Hiszpania).

Program konferencji obejmował łącznie 33 wystąpienia, w trakcie których po
dejmowano nie tylko aktualne problemy prawne ze szczególnym uwzględnieniem 
karnomaterialnych, karnoprocesowych i kryminologicznych aspektów przestępczo
ści wyborczej oraz elementów prawa wyborczego, ale również interesujące zagad
nienia z zakresu historii prawa i bieżących wydarzeń politycznych. Nie dotyczyły


