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Publikacje z zakresu kryminologii  
 

 

 

Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Marek Mozgawa 

(red.), Aneta Michalska-Warias, Katarzyna Nazar 

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2017, s. 528 

 

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki pozakodeksowych przestępstw 

skierowanych przeciwko zasobom przyrodniczym. Dokonano w niej analizy przestępstw 

stypizowanych w ustawach: 

• o ochronie przyrody, 

• o ochronie zwierząt, 

• o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 

• o ochronie zwierząt wykorzystywanych dla celów naukowych lub edukacyjnych, 

• Prawo łowieckie, 

• o rybactwie śródlądowym, 

• o mikroorganizamach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, 

• o ochronie prawnej odmian roślin, 

• o leśnym materiale rozmnożeniowym, 

• Prawo geologiczne i górnicze, 

• Prawo wodne, z zasygnalizowaniem zmian wprowadzonych nową ustawą z 

20.07.2017 r., 

• o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

• o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 

gazach cieplarnianych; 

• o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. 

Autorzy omówili szczegółowo ustawowe znamiona przestępstw stypizowanych we 

wskazanych ustawach (z pominięciem wykroczeń tam występujących). Zwrócili również uwagę na 

złożoną problematykę zbiegu przepisów oraz kwestie wymiaru kary. Opracowanie zostało 

wzbogacone o orzecznictwo sądów polskich, poglądy doktryny i odwołanie do powszechnie 

obowiązujących aktów prawa krajowego i międzynarodowego.  

Adresaci: Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków (sędziów, prokuratorów, 

adwokatów, radców prawnych), jak również innych osób, które w swojej codziennej pracy mogą się 

zetknąć z trudnymi problemami praktycznego stosowania często niejasnych przepisów 

pozakodeksowego prawa karnego. Publikacja będzie przydatna także dydaktykom oraz studentom i 

doktorantom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o skomplikowane zagadnienia szeroko 

rozumianego prawa karnego. 

Za: https://www.profinfo.pl/sklep/pozakodeksowe-przestepstwa-przeciwko-zsrodowisku-

komentarz,60375.html 
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* 

*                  * 

 

Witold Klaus, Katarzyna Laskowska, Irena Rzeplińska (red.) 

Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne 

Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017, s. 639 

 

Publikacja […] stanowi pierwsze po 1989 roku monograficzne opracowanie kompleksowo 

poświęcone przestępczości cudzoziemców w Polsce. […] Istotne jest, że z kryminologicznego 

punktu widzenia podjęto zarówno zagadnienia fenomenu przestępczości cudzoziemców i jej 

uwarunkowań, ale co ważniejsze, sporą część poświęcono także często pomijanym zagadnieniom 

przeciwdziałania przestępczości cudzoziemców, bazującego m.in. na systemowych rozwiązaniach 

międzynarodowych i europejskich. […] Warto podkreślić, że zaprezentowane w monografii wyniki 

rozległych, wielopłaszczyznowych badań nad przestępczością cudzoziemców mają w skali kraju 

charakter unikatowy. 

/z recenzji prof. dr. hab. Emila Walentego Pływaczewskiego/      

 

Za: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=6&id_p=2636 

 

* 

*                  * 

 

Witold Klaus 

Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń. Analiza 

kryminologiczna. 

Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016, s. 342 

 

Książka Witolda Klausa jest niezwykle interesującą próbą przedstawienia problemu 

przemocy domowej wobec kobiet z perspektywy multikulturowej. Próbą zdecydowanie udaną. 

Książka zawiera nie tylko opis problemu, lecz także jego uwarunkowań i konsekwencji. Autor 

wykazuje również jak skomplikowanym zagadnieniem jest stworzenie systemu skutecznej reakcji 

społecznej, gdy mamy do czynienia z problemami silnie związanymi ze zróżnicowaniem 

kulturowym. (…) Szczególną wartością książki jest wnikliwa analiza zagadnienia przemocy wobec 

migrantek przeprowadzona na podstawie niezwykle bogatej literatury dotyczącej badań 

zagranicznych przeprowadzanych w krajach, w których populacja migrantów jest od dawna bardzo 

liczna. Prezentacja materiału badawczego poprzedzona jest pogłębioną analizą zagadnienia 

przemocy wobec kobiet w jej wielu aspektach (uwarunkowania, przejawy, reakcja społeczna). 

Dzięki temu podstawowy problem badawczy zyskuje niezbędną perspektywę. 

/Z recenzji dr hab. Anny Kossowskiej/ 

 

 Za: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2637 

 

 

 

* 

*                  * 
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Konrad Buczkowski, Witold Klaus, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-

Fajst (red.)  

Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości. 

 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017, s. 306 

 

 Profesor Anna Kossowska jest postacią nauki socjologii i prawa, a przede wszystkim 

polskiej kryminologii. Świadczy o tym taka właśnie tematyczna różnorodność tekstów 

zamieszczonych w książce Jej poświęconej. Takie jest też moje postrzeganie dorobku Pani 

Profesor. W dzisiejszym świecie, także w nauce, bardzo ważna jest odpowiedzialność za słowo, za 

to pisane i za to dane. Anna Kossowska ma niekwestionowany naukowy dorobek – i o tym jest ta 

książka. Główne dokonania Pani Profesor dotyczą tematyki wzajemnych oddziaływań zmian 

społecznych, przestępczości i jej kontrolowania. Dla mnie Anna Kossowska jest ponadto 

przykładem Osoby o ważnych i coraz rzadszych cechach charakteru: rzetelności, postępowania 

zgodnie z zasadami etyki, a przy tym serdeczności i otwartości. Dorobek i oddanie Jej 

wychowanków, którzy książkę przygotowali, to tego najlepszy przykład.  

Książka jest zbiorem tekstów o dość szerokiej tematyce, (…) nawiązujących do zagadnień 

podejmowanych przez Annę Kossowską w Jej pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej. 

Zachęcam do przeczytania artykułów wszystkich Autorów i jednocześnie sięgnięcia do prac 

Profesor Anny Kossowskiej, podejmowane w nich rozważania warto bowiem kontynuować i 

pogłębiać. 

z recenzji wydawniczej dr hab. prof. UW Beaty Gruszczyńskiej /Uniwersytet Warszawski/ 

 

Ogromnym walorem prezentowanej książki jest jej aktualność. Autorzy poprzez formułowane 

pytania i udzielane na nie odpowiedzi pozwalają Czytelnikowi trafniej opisać i zrozumieć procesy 

społeczne zachodzące obecnie w naszym kraju. (...) 

Książka zawiera bardzo wartościowe rozważania nie tylko dla kryminologów, lecz także dla tych 

wszystkich, którzy starają się zrozumieć fenomen zjawiska przestępczości we współczesnym 

świecie. 

z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Janiny Błachut /Uniwersytet Jagielloński/ 

 

 za: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2630 

 

 

* 

*                  * 

 

Kazimierz Pawelec (red.), Tadeusz Diupero, Marcin Pawelec 

Rekonstrukcja wypadków oraz innych zdarzeń drogowych 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2017, s. 388 

W publikacji szczegółowo omówiono m.in: 

• zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym zasady: pierwszeństwa, prędkości 

dostosowanej, zachowania wobec pieszych na przejściu; 

• zasady dopuszczenia dowodu w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, 

znaczenie dowodowe opinii pozaprocesowej, zasady oceny opinii; 
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• przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego; 

• zasady sporządzanie opinii biegłego do spraw techniki samochodowej. 

Zawarte w książce informacje pozwolą osobom niemającym wykształcenia technicznego 

zrozumieć technikę opiniowania, przyjmowane założenia, sposób wykorzystania zgromadzonego 

materiału dowodowego, co umożliwi im prawidłową ocenę ekspertyzy.  

Adresaci: 

Opracowanie jest przeznaczone dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, 

aplikantów, jak również dla pracowników naukowych. 

Za: https://www.profinfo.pl/sklep/rekonstrukcja-wypadkow-oraz-innych-zdarzen-

drogowych,66095.html 

 

* 

*                  * 

 

 

Joanna Brzezińska (red.) 

Przestępczość kobiet. Wybrane aspekty 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2017, s. 400 

Publikacja dotyczy prawnokarnych, kryminologicznych, penitencjarnych i socjologicznych 

aspektów zjawiska przestępczości kobiet. W opracowaniu poddano analizie m.in.: 

• aktualne tendencje przestępczości kobiet w wybranych kategoriach przestępstw 

(m.in. dzieciobójstwa, oszustwa, stalkingu, zgwałcenia); 

• mechanizmy symptomatyczne dla przestępczości kobiecej oraz ich przebieg; 

• uwarunkowania i motywy przestępstw popełnianych przez sprawczynie; 

• pogląd, że aktywność przestępcza kobiet ogranicza się jedynie do przemocy 

domowej i dotyczy wyłącznie kręgu osób bliskich. 

Autorzy przedstawiają również, w jaki sposób zachodzące zmiany społeczne w postrzeganiu 

ról płciowych wpływają na interpretację zjawiska przestępczości kobiet. 

Adresaci: 

Książka przeznaczona jest dla sędziów, prokuratorów i adwokatów, a także pracowników 

naukowych zajmujących się prawem karnym, kryminologią, socjologią oraz psychologią. 

Za: https://www.profinfo.pl/sklep/przestepczosc-kobiet-wybrane-aspekty,61010.html  

 

 

* 

*                  * 

 

Brunon Hołyst 

Kryminalistyka 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2017, s. 1508 

Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w 

porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W 

części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myślenia 

kryminalistycznego oraz przyszłości nauk sądowych. Część drugą wzbogacono o nowe zagadnienia 

dotyczące m.in. oględzin miejsca zdarzenia, analizy autentyczności obrazów, badań narkotyków 

oraz badań fizykochemicznych, a także ekspertyzy psychologicznej i międzynarodowej współpracy 
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policji. W części trzeciej dokonano m.in. ewidentnych zmian w zakresie systemów bezpieczeństwa. 

Uwzględniono też literaturę kryminalistyczną o niemal 1000 najnowszych publikacji.  

Nowoczesny podręcznik, jakim jest Kryminalistyka, analizuje nie tylko bieżące zmiany w 

zakresie metod śledztwa, lecz także inspiruje nowe koncepcje dotyczące represji i profilaktyki. 

Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy 

kryminalistyki.  

W książce czytelnik znajdzie szczegółowe i wyczerpujące omówienie następujących 

zagadnień: 

• jakie są rodzaje działań przestępnych (w tym napady, rozboje, oszustwa, fałszerstwa 

czy przemyt)? 

• jakimi metodami śledczymi należy posługiwać się przy ich ściganiu? 

• jak zabezpieczać i formułować dowody na potrzeby śledztwa i aktu oskarżenia? 

• jak stosować polskie i międzynarodowe uregulowania prawne w walce z 

przestępczością? 

• jakie metody profilaktyczne można zastosować aby zapobiegać działaniom 

przestępnym? 

Adresaci: 

Książka adresowana jest do studentów, aplikantów i praktyków zajmujących się ściganiem 

przestępstw: policjantów, prokuratorów. Zainteresuje także sędziów wydziałów karnych i do spraw 

wykroczeń oraz osoby zajmujące się ochroną danych i informacji. 

Za: https://www.profinfo.pl/sklep/kryminalistyka,65723.html 

 

* 

*                  * 

 

Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Andrzej Depko, Aleksandra Krasowska  

Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, 

nieletnich oraz wykroczeń 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2017, s. 576 

Prezentowana publikacja dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu mechanizmów 

sporządzania opinii psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej oraz prawa karnego 

procesowego, jaką powinien dysponować każdy biegły sądowy. 

Z trzeciego wydania książki dowiesz się m.in.: 

• kiedy można pociągnąć do odpowiedzialności karnej biegłego za przedstawienie 

fałszywej opinii; 

• jak ocenić ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko wolności 

seksualnej; 

• jakie są metody leczenia preferencyjnych sprawców przemocy seksualnej; 

• jaki jest nowy katalog wolnościowych środków zabezpieczających (oraz jak i kiedy 

je można je stosować). 

Adresaci: 

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków: biegłych (psychiatrów, 

psychologów oraz seksuologów), także sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. 

Będzie pomocna też aplikantom tych zawodów prawniczych. 

Za: https://www.profinfo.pl/sklep/metodyka-pracy-bieglego-psychiatry-psychologa-oraz-

seksuologa-w-sprawach-karnych-nieletnich-oraz-wykroczen,53325.html 
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* 

*                  * 

 

Kamil Mamak 

Prawo karne przyszłości 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2017, s. 262 

Książka zawiera autorski komentarz do rzeczywistych problemów i osiągnięć nauki, które 

mogą oddziaływać na podstawy prawa karnego. Stanowi próbę zmierzenia się z pytaniem o wpływ 

zmieniającej się rzeczywistości na tę dziedzinę prawa. 

Zarówno człowiek, jak i społeczeństwo stanowią przedmiot zainteresowania prawa karnego. 

Skoro więc technologia kształtuje na nowo tę materię, również prawo karne powinno być tych 

zmian świadome. Wręcz obowiązkiem staje się monitorowanie zmian w celu dostosowania prawa 

do wymogów współczesności. Wypadki z użyciem autonomicznych samochodów czy dronów - 

prędzej czy później staną się przedmiotem analiz prawników praktyków. Nie chodzi jednak 

wyłącznie o przyglądanie się wykorzystywaniu technologii do popełniania przestępstw, lecz także - 

a może przede wszystkim - o obserwację człowieka i jego środowiska. O tym jest też ta książka, 

zwraca się w niej uwagę na problemy będące efektem postępującej ewolucji i wskazuje się możliwe 

sposoby poradzenia sobie z nimi. 

"(...) Dodajmy do tego jeszcze cztery zalety książki. Pierwsza to bardzo dobry język, 

nieustępujący polszczyźnie dobrych utworów literackich. Książkę więc choćby i z tego powodu 

czyta się bardzo dobrze. Druga wyraża się w umiejętności zwartego przedstawiania problemu, 

wyważania proporcji między prawie kazuistycznym opisem problemu a generalizującymi 

rozważaniami na temat perspektyw jego rozwoju w przyszłości. Trzecią zaletą jest świetny dobór 

problemów, ale o tym za chwilę nieco bliżej. 

Czwartą zaletą, bardzo silnym atutem tej książki są świetne ilustracje autorstwa pana 

Bartosza Mamaka, artysty grafika, brata Kamila. Ilustracje są syntetyczne, odznaczają się świetną 

kreską i za każdym razem trafiają w sedno problemu". 

Za: https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-karne-przyszlosci,45052.html 

 

* 

*                  * 

 

Janina Czapska (red.), Michał Araszkiewicz (red.), Krzysztof Płeszka (red.), Mateusz 

Pękala (red.) 

Mediacja. Teoria, normy, praktyka 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2017, s. 740 

Pierwsze opracowanie w języku polskim, które odnosi się w sposób kompleksowy do 

instytucji mediacji. 

Monografia zawiera szczegółowe omówienie: 

• podstawowych cech mediacji na tle innych metod rozwiązywania sporów, 

• ewolucji regulacji dotyczącej mediacji w prawie polskim oraz 

• rezultatów prekursorskich badań empirycznych obejmujących analizę opinii na temat 

mediacji wyrażanych m.in. przez sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, 

specjalistów z zakresu prawa administracyjnego, mediatorów oraz policjantów. 
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Autorzy przedstawiają zarówno uwagi na temat stanu obecnego, jak i liczne postulaty 

reform polskiego systemu prawnego, a w perspektywie teoretycznej - oryginalną siatkę pojęciową 

ujęcia instytucji mediacji. 

Adresaci: 

Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków uczestniczących w kierowaniu stron 

na mediacje oraz osób prowadzących mediacje. Będzie też przydatnym źródłem wiedzy dla 

socjologów, dogmatyków, teoretyków i filozofów prawa zajmujących się omawianą problematyką. 

Za: https://www.profinfo.pl/sklep/mediacja-teoria-normy-praktyka,46121.html 

 

* 

*                  * 

 

Ewa Gruza 

Psychologia sądowa dla prawników 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2017, s. 464 

Publikacja będzie pomocna w zrozumieniu mechanizmów psychologicznych 

towarzyszących czynnościom procesowo-kryminalistycznym. Omówiono w niej problematykę 

stosowania wiedzy psychologicznej w poszczególnych czynnościach procesowych i 

pozaprocesowych na każdym etapie pracy wykrywczej i w postępowaniu sądowym. 

W opracowaniu zaprezentowano m.in.: 

• analizę czynników (takich jak płeć, wiek, stan emocjonalny) wpływających na treść 

kształtowania się wyjaśnień, 

• kontrowersyjne metody oceny zeznań i wyjaśnień, w tym psychologiczny ewaluator 

stresu, termowizję i hipnozę, 

• zagadnienia psychopatologii, takie jak: hipermnezja, amnezja, złudzenia 

pamięciowe. 

Książka jest napisana przystępnym i łatwym językiem przez prawnika, a nie psychologa. 

Przedstawiono w niej autorskie podejście do zagadnienia, stanowiące połączenie rozważań 

teoretycznych z zaleceniami praktycznymi. 

Adresaci: 

Publikacja jest przydatna w pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a 

także funkcjonariuszy policji i innych służb prowadzących postępowania, w których niezbędne jest 

szerokie zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, zwłaszcza sądowej. 

Za: https://www.profinfo.pl/sklep/psychologia-sadowa-dla-prawnikow,49927.html 

* 

*                  * 

 

Lidia Mazowiecka (red.), Anna Tarwacka (red.), Witold Klaus (red.) 

Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2017, s. 456 

Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej. 

(...)Pani Profesor stoi na stanowisku, że każda ofiara wymaga traktowania jej z godnością i 

szacunkiem. Wielki profesjonalizm, zaangażowanie w sprawy społeczne, sprawiedliwość, trafność 

osądu i wrażliwość na krzywdę doznawaną przez ofiary przestępstw to cechy, za które Ewę 

Bieńkowską ceni bardzo wiele osób. Przy wszystkich sukcesach naukowych pozostała Ona jednak 

człowiekiem niezwykle skromnym i znajdującym czas dla każdego. 
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Prezentowana księga jest wyrazem podziwu i uznania dla dorobku Pani Profesor Ewy 

Bieńkowskiej ze strony autorów artykułów, a także innych osób, które doceniają Jej wkład w proces 

kształtowania praw ofiar przestępstw oraz procedur mediacyjnych." 

Za: https://www.profinfo.pl/sklep/z-problematyki-wiktymologii-ksiega-dedykowana-

profesor-ewie-bienkowskiej,54822.html 

 

* 

*                  * 

 

Marek Mozgawa (red.) 

Samobójstwo 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2017, s. 440 

Problemy poruszone w książce dotyczą m.in. analizy dogmatycznej przestępstwa 

doprowadzenia i pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.), jak również przestępstw, których 

następstwem jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie (art. 190a § 3, art. 207 § 3, art. 

352 § 3 k.k.), zagadnień prawnoporównawczych, kryminologicznych, socjologicznych, 

historycznych.  

W publikacji zaprezentowano również szereg innych aspektów związanych z problematyką 

samobójstwa, takich jak: 

• definicja i rodzaje samobójstw, 

• statystyczny obraz samobójstw w Polsce i na świecie, 

• psychiatryczne aspekty samobójstwa, 

• wpływ Internetu na zjawisko samobójstwa, 

• terrorystyczne zamachy samobójcze. 

 

Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas VIII Lubelskiego Seminarium 

Karnistycznego pt. "Samobójstwo", zorganizowanego przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii 

WPiA UMCS w Lublinie i Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. 

Za: https://www.profinfo.pl/sklep/samobojstwo,57764.html 

 

* 

*                  * 

 

 

Zbigniew Kmiecik 

Losy wariata i głupka w państwie i społeczeństwie 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2017, s. 456 

W książce zaprezentowano zmieniający się na przestrzeni wieków oraz widoczny w różnych 

obszarach kulturowych stosunek państw i społeczeństw do osób z zaburzeniami psychicznymi - 

zarówno chorych psychicznie, jak i upośledzonych umysłowo.  

Autor skupił się przede wszystkim na nadużyciach, często bardzo drastycznych, jakich w 

majestacie prawa dopuszczano się i nadal dopuszcza się wobec takich osób. Wskazuje także, jakie 

rozwiązania prawne wobec nich przewidywały państwa reprezentatywne dla poszczególnych kultur. 

Publikacja odnosi się także do czasów współczesnych, poruszając m.in. zagadnienia prawnej 

możliwości profilaktycznego, przymusowego pozbawienia wolności osoby chorej psychicznie, 

która nie popełniła żadnego czynu zabronionego.  
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"Erudycja oraz rozległa wiedza Autora, a także umiejętność łączenia problematyki 

medycznej z kwestiami prawnymi, społecznymi czy kulturowymi to ważne bardzo cechy 

recenzowanego opracowania. Czynią one w efekcie lekturę książki pasjonującą i nad wyraz 

interesującą. (...) W sposób szeroki, całościowy, a zarazem atrakcyjny pod względem formy Autor 

relacjonuje historię stosunku społeczeństwa i państwa do osób z zaburzeniami psychicznymi. (...) 

Praca dotyczy zagadnień budzących szereg emocji, a nawet wątpliwości czy dylematów. Problemy 

poruszane przez Autora, a zwłaszcza forma, w jakiej zostały one zredagowane, mają często 

charakter swoistych prowokacji intelektualnych, mających wywołać szeroką społeczną reakcję i 

dyskusję nad losem ludzi doświadczonych kryzysem psychicznym, chorobą czy innymi 

zaburzeniami psychicznymi. Tak ujęty problem, w kontekście fundamentalnych praw człowieka i 

obywatela, nie może nie wywołać szerszej społecznej dyskusji, w której winni wziąć udział nie 

tylko specjaliści od tworzenia prawa czy też leczenia psychiatrycznego, lecz wszyscy budujący 

społeczność obywatelską".  

Prof. dr hab. Józef K. Gierowski 

Za: https://www.profinfo.pl/sklep/losy-wariata-i-glupka-w-panstwie-i-

spoleczenstwie,59985.html 

 

* 

*                  * 

 

Elżbieta Hryniewicz-Lach 

Ofiara w polskim prawie karnym Interesy ofiary przestępstwa i karno-materialne 

instrumenty służące 

Wydawnictwo C.H. Beck 2017, s. 398 

Niniejsza praca stanowi kompleksowe i rzetelne omówienie problematyki ofiary w polskim 

prawie karnym z uwzględnieniem jej interesów oraz karno-materialnych instrumentów służących 

ich zabezpieczeniu. Jest to unikatowa pozycja na rynku wydawniczym. Postrzeganie ofiary w 

prawie karnym przez pryzmat realizacji jej interesów jest stosunkowo nowym zabiegiem wobec 

dostrzegalnego w polskim prawie przywiązania do nurtu propagującego – skupione na sprawcy i 

społeczeństwie – indywidualno- i generalno-prewencyjne oddziaływanie instrumentów prawa 

karnego. W pracy przyjęto, że jeśli ofiara na gruncie prawa karnego ma być podmiotem 

równoważnym sprawcy przestępstwa, to realizacja jej interesów powinna być zabezpieczona za 

pomocą instrumentów reakcji na przestępstwo z dbałością porównywalną z tą, jaką zapewnia się 

sprawcy przy realizacji jego interesów znajdujących oparcie w prawie karnym. Identyfikacja 

interesów ofiary przestępstwa i instrumentów prawa karnego służących ich zabezpieczeniu pozwala 

także na wskazanie w jaki sposób zoptymalizować reakcję karną pod kątem realizacji interesów 

ofiary przestępstwa oraz jak wzmocnić rolę ofiary w polskim prawie karnym. Dużym walorem 

dzieła jest klarowna struktura. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział I dotyczy 

koncepcyjnych podstaw wyróżnienia interesów ofiary przestępstwa. W następnej części zostały 

nakreślone podstawowe zagadnienia związane z tytułową problematyką (z uwzględnieniem 

regulacji prawa międzynarodowego). W rozdziale III wnikliwie omówiono interesy ofiary i ich 

zabezpieczenia w świetle m.in. celów i funkcji prawa karnego. W tym rozdziale odniesiono się 

także do odszkodowania i zadośćuczynienia jako instrumentów z zakresu odpowiedzialności 

cywilnej –deliktowej. Rozdział IV poświęcono kwestii bezprawia jako przedmiotu kompensacji w 

prawie karnym. W rozdziale V zostały zebrane i przedstawione proponowane w polskiej i 

niemieckiej doktrynie modele kompensacyjne. Kolejny rozdział zawiera analizę istniejących w 
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polskim prawie karnym instrumentów służących zabezpieczeniu interesów ofiary. Ostatnia część 

zawiera rozważania dotyczące ofiary w prawie karnym w świetle jej wpływu na reakcję na 

przestępstwo, przy uwzględnieniu jej uprawnień procesowych. Opracowanie stanowi cenne źródło 

wiedzy zarówno dla praktyków, jak i teoretyków prawa. 

Za: https://www.profinfo.pl/sklep/ofiara-w-polskim-prawie-karnym-interesy-ofiary-

przestepstwa-i-karno-materialne-instrumenty-sluzace,68474.html  

 

* 

*                  * 

 

Piotr Kosmaty 

Aspekty karne działalności medialnej 

Wydawnictwo Difin, s. 232 

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza głównie penalnych aspektów 

aktywności medialnej ma na celu przybliżenie obszaru, na którym prawo karne przenika się z 

działalnością medialną. Już wstępna analiza orzecznictwa oraz dorobku doktryny przekonuje, że 

tematyka, o której mowa, jest znacznie mniej pogłębiona niż aspekty cywilistyczne lub 

administracyjnoprawne działalności medialnej. 

Pamiętać należy, że to przepisy karne pełnią zasadniczą rolę w wyznaczaniu granic, w 

jakich może bez zakłóceń poruszać się wolna prasa. Stanowią jeden z podstawowych czynników 

determinujących treść takich pojęć, jak: wolność wypowiedzi, wolność słowa czy wolność prasy. 

Znaczenie norm prawnokarnie wartościujących zachowania skupiające się wokół wszelkich form 

aktywności prasowej lub szerzej medialnej jest w pełni dostrzegalne, gdy uświadomimy sobie, że 

wolne media to fundament porządku prawnego akceptowanego przez wszystkie demokratyczne 

państwa, których ustrój opiera się na sprawiedliwości społecznej i rządach prawa. Dlatego tak 

ważne jest, aby ingerencja ustawodawcy karnego w wolne media była wyważona i proporcjonalna 

do celów, które ma osiągnąć. 

W prezentowanej pracy podjęto próbę określenia stopnia ingerencji prawa karnego w 

konstytucyjną wolność wypowiedzi, aby ustalić, czy pełni ono stawianą przed nim rolę środka 

ultima ratio. Odpowiedź na tak postawione pytanie pozwala bowiem ustalić poziom penalizacji 

prawa prasowego funkcjonującego w polskiej przestrzeni prawnej. 

Za: http://www.ksiegarnia.difin.pl/prawo-monografie/11/aspekty-karne-dzialalnosci-

medialnej/piotr-kosmaty/3045 

 

* 

*                  * 

 

Rafał Rejmaniak 

Wyrabianie, handel i posiadanie broni palnej oraz amunicji w Polsce 

Aspekty karnoprawne i kryminologiczne 

Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 433 

Problematyka określona w temacie pracy jest bardzo trudna, złożona i w wielu aspektach 

deskryptywna interpretacyjnie. Niemniej jednak temat, którego Autor się podjął, stosunkowo często 

pojawia się w dyskursie publicznym, często opartym na emocjach, a wysuwane argumenty za i 

przeciw liberalizacji reglamentacji broni palnej mają charakter populistyczny. Obecnie dyskusja o 

kształtowaniu modelu dostępu do broni palnej i amunicji przeniosła się na grunt naukowy, czego 
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wyrazem jest recenzowana publikacja, którą należy przyjąć jako istotny głos w toczącej się debacie. 

Nie ulega zatem wątpliwości, że przyjęta przez Autora tematyka jednocześnie stanowi bardzo 

pożądany do naukowej eksploracji obszar, którego zbadanie wymagało posiadania nie tylko 

szczegółowej wiedzy związanej z reglamentacją broni palnej oraz aktualnie obowiązujących w 

naszym kraju przepisów, ale także gruntownego poznania istniejących faktorów i dystraktorów 

warunkujących popełnianie przestępstw związanych z dostępem do broni palnej i amunicji. 

insp. dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol 

Książka Rafała Rejmaniaka stanowi interesujące interdyscyplinarne studium uzasadnione 

dodatkowo wynikami badań empirycznych, przy czym badania te zostały zawężone do obszaru 

Podlasia. Można ją polecić przedstawicielom szeroko rozumianych nauk penalnych. Zarówno 

prawnicy karniści, jak i kryminolodzy oraz kryminalistycy mogą w oparciu o recenzowaną 

publikację znacząco rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawnokarnych, kryminologicznych i 

kryminalistycznych aspektów obrotu bronią i amunicją w Polsce. Praca ta może stanowić cenne 

źródło inspiracji do podejmowania dalszych badań w obszarze przestępczości związanej z handlem 

bronią i amunicją. 

dr hab. Piotr Chlebowicz 

Za: http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/4877/wyrabianie__handel_i_posi.html 

 

* 

*                  * 

 

Łukasz Wirkus 

Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych (miękka) 

Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 270 

Analizując szerokie spektrum oddziaływań prowadzonych przez kuratorów sądowych, które 

wykracza zdecydowanie poza ramy definicyjne programów resocjalizacyjnych, trudno mi było 

znaleźć adekwatną propozycję ich ujęcia. Zatem stoję konsekwentnie na stanowisku, że działania 

kuratorów, które nazwałem wybranymi programami resocjalizacyjnymi, obejmują nie tylko aspekty 

readaptacji społecznej i resocjalizacji, ale także oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, 

profilaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczno-diagnostyczne i wspierające. 

Na całą książkę składa się wiele wartościowych programów, które stanowią zaledwie część 

propozycji profilowanych działań realizowanych przez Kuratorską Służbę Sądową w Polsce. 

Książka została podzielona na 12 rozdziałów dotyczących różnych sposobów oddziaływania 

na jednostkę i grupę, poprzedzonych kanwą teoretyczną osadzoną na przesłankach skutecznej 

praktyki resocjalizacyjnej i analizie dotychczasowych doświadczeń empirycznych. Są to propozycje 

oddziaływań, które zostały stworzone przez praktyków i dla praktyków, ale także wszystkich 

zainteresowanych skutecznym pomaganiem oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu w 

warunkach środowiska otwartego. Dzięki przedkładanej Czytelnikowi publikacji możemy 

dowiedzieć się, jak wiele innowacyjnych działań podejmują kuratorzy sądowi w pracy z 

podopiecznymi, a także wdrożyć ich propozycje we własną metodykę pracy dzięki czytelnym i 

praktycznym wskazówkom autorów poszczególnych rozdziałów. Warto dodać, że kuratorzy 

sądowi, a także inni przedstawiciele służb społecznych znajdą w książce interesującą propozycję 

refleksji nad własną tożsamością zawodową poprzez program rozwoju poczucia kompetencji. 

Na rynku wydawniczym wciąż jest mało propozycji konkretnych rozwiązań metodycznych 

z punktu widzenia praktyki resocjalizacyjnej. Mam nadzieję, że prezentowana książka pozwoli na 

szersze wdrożenie interdyscyplinarnej metodyki pracy kuratora sądowego. 
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Za: http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/4856/wybrane_programy_resocjal.html 

 

* 

*                  * 

 

Marek Górka (red.) 

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

Wydawnictwo Difin, s. 350. 

Doświadczenie autorów publikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa umożliwia 

perspektywiczne spojrzenie z różnych stron na temat cyberprzestrzeni i czyhających tam 

niebezpieczeństw dla człowieka. Wielość poruszonych tematów pozwala poznać i zrozumieć 

współczesne i przyszłe wyzwania w tej dziedzinie. Książka wskazuje, że zarówno poszczególne 

rządy uzbrojone w najnowocześniejsza technologię, jak i specjalistów z cyberbezpieczeństwa, są 

tak samo podatne na zagrożenia i bezbronne jak zwykli użytkownicy. 

Za: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/cyberbezpieczenstwo-dzieci-

i-mlodziezy-realny-i-wirtualny-problem-polityki-bezpieczenstwa/marek-gorka-redakcja-

naukowa/3015 

 

* 

*                  * 

 

Ewelina Rubinstein 

Niczyj. Prawdziwe oblicza bezdomności 

Wydawnictwo Psychoskok, s. 200 

W każdym przypadku bezdomność jest podobna. Smutna. Mająca ziemistą cerę, otępiały 

wzrok i chaos w głowie. „Niczyj” to nie tylko książka. To lektura niezwykła i szczera. Historia o 

bezdomnych, a przede wszystkim zbiór niezwykłych rozmów z osobami, które nie wstydziły się 

opowiedzieć o tym, co czują, dlaczego płaczą, o czym śnią, z czego się śmieją, za czym tęsknią. To 

opowieści przepełnione bólem i rozpaczą. Wspomnienia o utraconych miłościach, braku pracy, 

polityce, przemocy domowej i nałogu… Autorka dotarła do wielkich aglomeracji i małych 

miasteczek, porównała w jaki sposób żyją, jak radzą sobie z tym niezwykle trudnym czasem ludzie, 

których życie pewnego dnia zmieniło się nie do poznania. „Niczyj” to obraz szarego, ziemistego 

smutku i emocjonalnego krzyku, który wyrósł z utraconych miłości, braku pracy, rodziny, 

alkoholizmu, życiowych potknięć. 

Za: http://wydawnictwopsychoskok.pl/ksiazka/564/niczyj-prawdziwe-oblicza-bezdomnosci 

 

* 

*                  * 

 

Jolanta Mazur  

Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich. W okresie międzywojennym 

na przykładzie Lublina 

Wydawnictwo Impuls 2017, s. 326 

Praca ma na celu omówienie inicjatyw tworzenia się i działania instytucji opiekuńczo-

resocjalizacyjnych dla nieletnich (w tym kurateli sądowej) w Lublinie w okresie międzywojennym 

na tle procesów o zasięgu ogólnopolskim. W przeprowadzonych badaniach starano się określić 
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zasadnicze działania państwa polskiego oraz instytucji prywatnych, samorządowych i kościelnych 

wobec przestępczości nieletnich w latach 1918–1939. 

Zgodnie z myślą H. Radlińskiej budowanie systemu opieki nad dzieckiem bez znajomości i 

uwzględnienia uwarunkowań historycznych byłoby skazane na niepowodzenie : „[…] trzeba 

poznać dotychczasowy dorobek i metody pedagogiczne, żeby móc skutecznie pracować dalej, 

prowadząc dzieło przez poprzedników rozpoczęte”. Poznanie historii skutecznych oddziaływań 

profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych wobec nieletnich przestępców, śledzenie 

rozwoju instytucji opieki i wychowania młodzieży trudnej, zwłaszcza w pierwszej połowie XX w., 

może być pomocne w wypracowaniu programów działań dla współczesnych pedagogów i 

wychowawców, a także twórców polityki prawno-karnej. 

Książka systematyzuje i poszerza wiedzę z zakresu historii wychowania i opieki społecznej, 

historii polskiej myśli pedagogicznej i pedagogiki resocjalizacyjnej. Składa się ze wstępu, pięciu 

rozdziałów, zakończenia oraz Aneksu. 

Za: http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/opieka-i-resocjalizacja-wobec-

przestepczosci-nieletnich,1914.html 

 

* 

*                  * 

 

Przemysław Frąckowiak  

Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego 

Wydawnictwo Impuls, s. 400 

Publikacja dotyczy ważnej z perspektywy naukowej dyskusji na temat paradygmatów 

resocjalizacji. Autor umiejętnie diagnozuje liczne paradoksy polskiej resocjalizacji nieletnich. [...] 

Analiza materiału badawczego […] uwzględnia realia codziennego życia w zakładzie 

poprawczym [...], ukazuje współczesne problemy i trudności w funkcjonowaniu tej instytucji w 

kontekście zachodzących przeobrażeń społecznych, organizacyjno-prawnych, kulturowych. [...] 

Monografia [...] podejmuje temat aktualny z punktu widzenia pedagogiki (najbliższy pedagogice 

resocjalizacyjnej), spełnia kryterium nowatorstwa i oryginalności, wskazuje nowe obszary badań – 

kapitał społeczny i jego komponent, jakim jest zaufanie, zostały przez Autora aplikowane do 

pedagogiki resocjalizacyjnej. [...] 

Praca jest bardzo dobrze udokumentowana – Przemysław Frąckowiak dokonał rzetelnego 

przeglądu interdyscyplinarnej literatury przedmiotu (socjologicznej, pedagogicznej, filozoficznej, 

prawniczej). Podjęta przez autora analiza odzwierciedla współczesną rzeczywistość zakładu 

poprawczego, a wnioski z niej są ważne dla teorii i praktyki pedagogiki resocjalizacyjnej oraz dla 

procesu resocjalizacji w zakładach poprawczych. Co ważne, zostały one oparte na rzetelnej 

diagnozie niepowodzeń i trudności w funkcjonowaniu zakładu poprawczego, są dostosowane do 

aktualnych potrzeb i wyzwań, co może sprzyjać skutecznemu działaniu kadry pedagogicznej w 

zakładach poprawczych. 

Z recenzji prof. zw. dr hab. Anny Nowak 

Za: http://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/kapital-resocjalizacyjny-zakladu-

poprawczego,1931.html  

 

 

* 

*                  * 
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Piotr Chlebowicz  

Samosąd we Włodowie Studium przypadku. 

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet 

Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 2017, s. 106 

Monografia ukazuje przebieg zdarzenia, relacjonuje zachowania ofiary i sprawców linczu oraz 

policjantów, co przenosi czytelnika w realia życia biednej wsi, w relacje między jej mieszkańcami, 

ukazuje przyjęte tam sposoby rozwiązywania problemów. Złożoność i dynamika powoduje, że z 

jednej strony Autor na chłodno opisuje przebieg zdarzenia godzina po godzinie, a z drugiej 

dostrzega i wskazuje na psychologiczne, emocjonalne tło toczących się wydarzeń (strach, lęk, 

frustracja przyszłych sprawców). Obiektywnie ocenia on działalność funkcjonariuszy organów 

ścigania, prokuratury i sądu. Opracowanie ma ogromne walory informacyjno-poznawcze, bowiem 

po raz pierwszy w literaturze naukowej w sposób uporządkowany, usystematyzowany, z 

zachowaniem rzetelności badawczej oraz obiektywizmu opisano samosąd we Włodowie. 

- z recenzji prof. Katarzyny Laskowskiej (UwB) 

 

Za: http://www.uwm.edu.pl/kryminologia/wp-content/uploads/2017/02/Samos%C4%85d-we-

W%C5%82odowie.-Studium-przypadku-tekst.pdf 

 

 

* 

*                  * 

Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda ( red.) Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych 

zjawisk społeczno-politycznych, Wydawca Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 

2017, s. 205 

Książka wpisuje się w problematykę migracji i uchodźstwa, praw człowieka oraz przestępstw z 

nienawiści. Prezentowana monografia stanowi zbiór opracowań poświęconych problematyce mowy 

nienawiści pojmowanej sensu largissimo. Ponieważ tematyka przestępstw z nienawiści doczekała 

się w ostatnich latach dość obszernego opracowania, zarówno naukowego jak i o charakterze 

popularyzatorskim, autorzy i redaktorzy książki przyjęli zdecydowanie szerszą perspektywę 

postrzegania przedmiotowego zjawiska. Znalazły się w niej zatem artykuły, w których omawiana 

problematyka analizowana jest z perspektywy konstytucyjnej, prawnomiędzynarodowej, 

administracyjnoprawnej, cywilnoprawnej, prawnokarnej, procesowej, kryminologicznej, 

wiktymologicznej, kryminalistycznej, socjologicznej, psychologicznej, lingwistycznej. Książka ta 

ma więc, tak jak sama nauka kryminologii, walor interdyscyplinarności. Podejście wieloaspektowe 

jest szczególnie uzasadnione w badaniu tak wielowymiarowego zjawiska, jakim niewątpliwie jest 

mowa nienawiści. 

 

Za: http://www.uwm.edu.pl/kryminologia/wp-content/uploads/2017/02/Mowa-nienawi%C5%9Bci-

a-prawo-na-tle-wsp%C3%B3%C5%82czesnych-zjawisk-spo%C5%82eczno-politycznych.pdf 

 

*      *     * 

Informujemy, że na liście recenzentów Biuletynu PTK w roku 2017 byli: dr Konrad 

Buczkowski, dr Beata Czarnecka - Dzialuk, dr hab. Witold Klaus, prof. INP dr hab. Anna 

Kossowska, dr Marek Marczewski, prof. dr hab. Irena Rzeplińska, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, 

dr Paweł Ostaszewski, dr Paulina Wiktorska, dr Łukasz Wieczorek  


