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Publikacje z zakresu kryminologii opublikowane w roku 2016 

 

 

Brunon Hołyst 

Kryminologia 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2016, s. 1292 

 

Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej 

przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym - w mikroskali rozpatruje 

indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś - przestępczość jako zjawisko społeczne. 

Holistyczne podejście do skomplikowanej problematyki patologii społecznej wyznacza 

kryminologii rangę nauki dominującej w rozpoznawaniu obszarów zagrożeń. Światowe powiązania 

przestępcze istnieją w każdej dziedzinie aktywności kryminalnej - od przestępczości 

zorganizowanej, terroryzmu, prania pieniędzy po cyberprzestępczość, nielegalny handel 

narkotykami i materiałami nuklearnymi. W tym kontekście niezmiernie ważne jest prowadzenie 

interdyscyplinarnych badań w celu ustalenia stanu faktycznego i zakresu wpływów politycznych, 

ekonomicznych i społecznych na kształtowanie się nowej przestępczości. Nie można się już 

ograniczać do rejestrowania zagadnień z dziedziny symptomatologii kryminalnej. Najwyższy czas 

po temu, aby zająć się etiologią przestępczości. 

Jedenaste wydanie podręcznika akademickiego, który służy studentom i praktykom niemal 

40 lat, poza aktualizacją danych statystycznych zawiera nowe treści dotyczące m.in. doktryn 

kryminologicznych, problemów współczesnej kryminologii, kryminologii porównawczej oraz 

profilaktyki. Zachowano układ książki i jej konwencję, rozszerzono bibliografię oraz 

zaktualizowano okienka problemowe. 

Za: https://www.profinfo.pl/holyst-brunon/p,kryminologia,330519.html  

 

* 

*                  * 

 

Magdalena Grzyb 

Przestępstwa motywowane kulturowo. Aspekty kryminologiczne i prawnokarne. 

Reakcja krajów zachodnich na szkodliwe praktyki kulturowe 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2016, s. 412 

 

Monografia jako pierwsza na rynku wydawniczym porusza problematykę przestępstw 

motywowanych kulturowo popełnianych przez imigrantów. W książce przedstawiono w 

szczególności praktyki kulturowe, które wywoływały w ostatnich latach największe kontrowersje w 

Europie Zachodniej, takie jak okaleczanie seksualne kobiet, przemoc związana z honorem czy 

wymuszane małżeństwa. Praktyki te stawały się często punktem zwrotnym w systemowym 

podejściu aparatu państwowego do problemu integracji imigrantów ze społeczeństwem 

przyjmującym oraz dowodem na "porażkę wielokulturowości". W pracy krytycznej analizie 

poddano koncepcję wielokulturowości oraz dokonano analizy porównawczej reakcji wybranych 

krajów zachodnich na omawiane zjawiska. 

Za: https://www.profinfo.pl/prawo-karne/prawo-karne-materialne/p,przestepstwa-

motywowane-kulturowo,366175.html 

 

* 

*                  * 

 

 

 

 



 

 

 

 

153 

Lidia Mazowiecka (red.) 

Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2016, s. 176 

 

"Publikacja pokazuje materialnoprawne, procesowe i kryminologiczno-wiktymologiczne 

aspekty przestępstwa zgwałcenia. Referaty (...) stanowią pogłębione studia przedmiotu, 

przygotowane na podstawie aktualnego stanu prawa nie tylko polskiego, ale i europejskiego oraz 

międzynarodowego. Przedstawiają w szczególności aktualne podejście do samego przestępstwa 

zgwałcenia, obowiązujące standardy kryminalizacyjne oraz zasady postępowania i sposób 

traktowania jego ofiar i sprawców. W niektórych artykułach poruszono także aspekt 

psychologiczny i historyczny zagadnienia oraz podano informacje prawnoporównawcze. Większość 

analiz została przeprowadzona przy szerokim wykorzystaniu polskiej i zagranicznej literatury 

przedmiotu oraz orzecznictwa sądowego. (...) 

Temat jest ważny i niezwykle aktualny w związku z dokonującymi się zmianami 

legislacyjnymi oraz nowymi tendencjami w zakresie praktyki stosowania przepisów 

materialnoprawnych oraz procesowych mających zastosowanie w odniesieniu do przestępstwa 

zgwałcenia. W tekście zawarto również ważne odniesienia do świeżo wydanych wytycznych 

prokuratorskich w tym zakresie oraz kwestionariuszy ułatwiających indywidualną ocenę wymaganą 

przez tzw. ‹‹dyrektywę ofiarową››. 

Książka ma szansę stać się najbardziej aktualnym pogłębionym naukowo kompendium 

wiedzy na temat przestępstwa zgwałcenia i stanowić trudną do przeceniania pomoc w praktyce nie 

tylko organów wymiaru sprawiedliwości i sądów, lecz również organizacji pomocowych 

świadczących usługi na rzecz osób pokrzywdzonych". 

Za: https://www.profinfo.pl/prawo-karne/prawo-karne-materialne/p,zgwalcenie-definicja-

reakcja-wsparcie-dla-ofiar,362615.html 

 

* 

*                  * 

 

Lidia Mazowiecka (red.) 

Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2016, s. 132 

 

Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar to pierwsza na rynku wydawniczym monografia, w 

której szeroko omówiono ustawę o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. 

Autorzy oceniają w szczególności, czy ustawa ta w wystarczający sposób chroni 

pokrzywdzonego i czy nie powoduje jego wtórnej wiktymizacji. Nowe środki ochrony i pomocy 

teoretycznie miały bowiem służyć zarówno świadkom, jak i pokrzywdzonym. W praktyce okazuje 

się jednak, że ustawodawca miał na celu zapewnienie ochrony głównie tej pierwszej grupie, co nie 

jest zgodne ze standardami prawa unijnego. 

Na końcu opracowania zamieszczono pełne teksty analizowanej ustawy oraz dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, 

wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. 

Za: https://www.profinfo.pl/prawo-karne/prawo-karne-wykonawcze/p,nowe-srodki-

ochrony-i-pomocy-dla-ofiar,361401.html 

 

* 

*                  * 
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Marek Mozgawa (red.) 

Kazirodztwo 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2016, s. 360 

 

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

kazirodztwa oraz zagadnień prawnoporównawczych, kryminologicznych, psychologicznych i 

wiktymologicznych kazirodztwa. Przedstawiono w niej również wiele innych interesujących 

kwestii związanych z omawianą tematyką, takich jak: 

    bioetyka a kazirodztwo, 

    kazirodztwo w ujęciu genetycznym, 

    psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania kazirodztwa, 

    kazirodztwo w świecie zwierząt. 

Książka zawiera zbiór referatów prezentujących różne aspekty zjawiska kazirodztwa, 

wygłoszonych podczas VII Lubelskiego Seminarium Karnistycznego zorganizowanego przez 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Za: https://www.profinfo.pl/prawo-karne/prawo-karne-

materialne/p,kazirodztwo,359295.html 

 

* 

*                  * 

 

Filip Radoniewicz 

Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym 

komputerowym i systemom informatycznym 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2016, s. 504 

 

Monografia, zważywszy na kompleksowe ujęcie omówionych problemów, stanowi pierwsze 

w polskiej nauce prawa karnego materialnego tak wyczerpujące opracowanie tematyki przestępstw 

przeciwko systemom informatycznym i danym komputerowym. 

Publikacja zawiera: 

 -  przydatną dla praktyki prezentację wyników badań empirycznych, obejmującą m.in. 

ocenę zapadłych w badanych postępowaniach decyzji procesowych i stosowanej kwalifikacji 

prawnej, 

 -   analizę przepisów kodeksu karnego, regulacji międzynarodowych i unijnych oraz 

zagadnień prawnoporównawczych. 

Autor uzupełnia rozważania przystępnym wyjaśnieniem podstaw funkcjonowania 

współczesnych systemów informatycznych oraz technicznych zagadnień związanych z 

popełnianiem przestępstw komputerowych przeciwko bezpieczeństwu informacji (czyli szeroko 

rozumianego hackingu). 

Za: https://www.profinfo.pl/prawo-karne/prawo-karne-materialne/p,odpowiedzialnosc-

karna-za-hacking-i-inne-przestepstwa-przeciwko-danym-komputerowym-i-systemom-

informatycznym,354435.html 

 

* 

*                  * 
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Aneta Michalska-Warias 

Zgwałcenie w małżeństwie. Studium prawnokarne i kryminologiczne 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2016, s. 554 

 

Publikacja jest pierwszą na polskim rynku monografią odnoszącą się do problematyki 

zgwałcenia w małżeństwie jako istotnej patologii społecznej, prowadzącej do wielu negatywnych 

konsekwencji dla ofiar i ich rodzin. Przedstawiono w niej dotychczasowy stan wiedzy na temat tego 

zjawiska oraz omówiono regulacje prawne wielu państw dotyczące tych zagadnień, ze szczególnym 

uwzględnieniem krajów, w których rezygnacja z bezkarności zgwałcenia w małżeństwie nastąpiła 

stosunkowo późno i wywoływała liczne kontrowersje. 

W książce znajduje się szczegółowa analiza ustawowego typu przestępstwa zgwałcenia pod 

kątem specyfiki stosowania art. 197 k.k. do zgwałcenia w małżeństwie. Oprócz zagadnień 

prawnych autorka zebrała w niej obszerny materiał empiryczny, tj. wyniki badań aktowych 

ilustrujących specyfikę tego przestępstwa oraz praktykę jego ścigania oraz orzekania w takich 

sprawach przez sądy (badano akta spraw zarejestrowanych we wszystkich jednostkach prokuratury 

w latach 2006-2009). 

Za: https://www.profinfo.pl/prawo-karne/prawo-karne-materialne/p,zgwalcenie-w-

malzenstwie-studium-prawnokarne-i-kryminologiczne,354109.html 

 

* 

*                  * 

 

Gardocka Teresa, Herbowski Piotr, Jagiełło Dariusz, Jóźwiak Piotr (red.) 

Przestępczy seks 

Wydawnictwo Difin 2016, s. 209 

 

Publikacja ta jest kompleksowym spojrzeniem przedstawicieli nauki oraz praktyków na tak 

złożone i wieloaspektowe zagadnienie, jakim jest przestępczość seksualna. Przedmiotem rozważań 

jest szeroki ? począwszy od seksualnego wykorzystywania dzieci, poprzez zgwałcenia, 

kazirodztwo, aż do zabójstw na tle seksualnym. Nowatorski charakter tego przedsięwzięcia 

wydawniczego polega na możliwości wymiany doświadczeń i poglądów ekspertów 

reprezentujących różne dziedziny prawa: kryminalistyki, kryminologii, postępowania karnego, 

prawa karnego, prawa karne wykonawczego, prawa konstytucyjnego i prawa prasowego. Z uwagi 

na wielość i różnorodność problemów rozważanych w poszczególnych rozdziałach oraz z uwagi na 

podkreślaną już wcześniej ich interdyscyplinarność, krąg odbiorców książki ?Przestępczy seks? jest 

bardzo szeroki. Potencjalnymi adresatami tej publikacji są więc z pewnością: prokuratorzy, 

sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, ale również lekarze, psycholodzy i biegli sądowi zajmujący 

się sprawami przestępstw seksualnych. Może i powinna być także przedmiotem zainteresowania 

aplikantów przygotowujących się do wykonywania zawodów prawniczych. 

Za: https://www.profinfo.pl/p,przestepczy-seks,357229.html 

 

* 

*                  * 

 

 

Kukuła Zygmunt 

Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii 

Wydawnictwo Difin 2016, s. 292 

 

Publikacja po raz pierwszy w polskim prawie (karnym i nie tylko) zwraca uwagę na 

występowanie zagrożeń we właściwym funkcjonowaniu szeroko pojmowanych wypłat świadczeń 
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zasiłkowych w obszarze pomocy społecznej, świadczeń dla bezrobotnych oraz rent i emerytur z 

ubezpieczenia społecznego. Przeprowadzone wyniki badań pokazują, jak negatywne skutki dla 

systemu finansów państwa powodują wyłudzenia świadczeń przez obywateli. Pokazano metody 

działania sprawców, rodzaje wyłudzanych świadczeń, wskazano poszczególne regiony kraju w 

których dochodzi najczęściej do popełniania nadużyć, możliwe sposoby ujawniania nadużyć i 

proponowane kierunki uzdrowienia nieszczelnego systemu zasiłkowego w Polsce. Udało się 

wykazać, że z takimi samymi problemami borykają się pozostałe państwa członkowskie Unii 

Europejskiej, gdzie straty okazują o wiele wyższe niż w naszym kraju. O ile tam prawdopodobnie 

nie przeprowadzono takich badań, tak w polskich realiach w jakimś stopniu udało się ten problem 

rozpoznać. 

Za: https://www.profinfo.pl/p,przestepczosc-socjalna-z-perspektywy-prawa-karnego-i-

kryminologii,364190.html 

 

* 

*                  * 

 

Herbowski Piotr, Krawczyk Waldemar, Słapczyńska Dominika, Zalewska Anna 

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne 

Wydawnictwo Difin 2016, s. 250 

 

Publikacja stanowi kompleksowe spojrzenie przedstawicieli nauki oraz praktyków na tak 

złożone i wieloaspektowe zagadnienie, jakim jest przestępczość seksualna. Przedmiotem rozważań 

jest szeroki ? począwszy od seksualnego wykorzystywania dzieci, poprzez zgwałcenia, 

kazirodztwo, aż do zabójstw na tle seksualnym. Nowatorski charakter książki polega na możliwości 

wymiany doświadczeń i poglądów ekspertów reprezentujących różne dziedziny prawa 

(kryminalistyki, kryminologii, postępowania karnego, prawa karnego, prawa karnego 

wykonawczego) oraz psychologów i medyków sądowych. Kompleksowe spojrzenie jest niezbędne, 

gdyż konieczna jest nie tylko poprawa w zakresie wykrywania sprawców przestępstw na tle 

seksualnym i udowadniania im winy, ale również w podejmowaniu działań zapobiegawczych, 

resocjalizacji ich sprawców i nadzoru nad nimi oraz otoczenia ofiar opieką psychologiczną. Bogata 

tematyka zawarta w publikacji zainteresuje przedstawicieli różnych środowisk, nie tylko sędziów, 

prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, ale również psychologów, pracowników ośrodków 

diagnostyczno-konsultacyjnych, funkcjonariuszy organów ścigania, studentów prawa i stanie się 

inspiracją do poszukiwania kolejnych rozwiązań mogących przyczynić się do skuteczniejszego 

zapobiegania, wykrywania i udowadniania przestępstwom seksualnym. 

Za: https://www.profinfo.pl/p,przestepstwa-seksualne,358703.html 

 

* 

*                  * 

 

Miszewski Kamil 

Zabójcy w więzieniu. Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji 

Wydawnictwo Oficyna Naukowa 2016, s. 560 

 

Główną zawartość książki stanowią studia przypadków piętnastu polskich skazanych, 

mających za sobą ekstremalnie długi czas kary (co najmniej 20 lat). Na podstawie analizy ich akt i 

wywiadów z nimi autor kreśli portret polskiego więźnia długoterminowego. Więźniowie 

długoterminowi to ci, którzy w izolacji przebywają co najmniej pięć lat. A więc także ci, którzy 

spędzają 10, 15, 25 lat lub całe swoje życie w więzieniu. Ich liczba na świecie rośnie i nie zawsze 

jest to spowodowane tylko wzrostem liczby przestępstw zagrożonych karą długoterminową, lecz 

także prowadzoną polityką kryminalną i penitencjarną. Autor próbuje ustalić, dlaczego ta liczba 

wzrasta i co z tymi więźniami dzieje się podczas tak długiego okresu izolacji. Czy wrastająca liczba 
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więźniów długoterminowych w ogólnej liczbie więźniów zmienia układ sił w więzieniu? Na czyją 

korzyść? Czy więźniowie długoterminowi stanowią większe zagrożenie dla bezpieczeństwa 

więzienia niż krótkoterminowi? Jak do więzienia adaptuje się człowiek, który spędza w nim połowę 

swojego życia? Kamil Miszewski - socjolog, adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki 

Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i 

popularnonaukowych o polskim więzieniu i sposobach jego badania. 

Za: https://www.profinfo.pl/p,zabojcy-w-wiezieniu,368867.html 

 

* 

*                  * 

 

Barbara Toroń 

Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej 

Wydawnictwo Impuls, 2016, s. 392 

 

Życie człowieka składa się z sekwencji pewnych wydarzeń, które dla każdej jednostki 

wypełnione są innego rodzaju doświadczeniami, gdyż przeżywa ona emocje i zdarzenia w sposób 

zindywidualizowany, a więc jedyny w swoim rodzaju.? Autorka zgromadziła w swojej publikacji 

liczne teorie resocjalizacyjne (antropologiczne, psychologiczne, socjologiczne, ekonomiczne) 

dotyczące jednostek przestępczych w odniesieniu do przebiegu ich życia, a także poszczególnych 

jego elementów tj. tożsamości, stylu życia i innych. Niepowtarzalnym uzupełnieniem badań są 

materiały biograficzne osiemdziesięciu siedmiu skazanych osób, stanowiących grupę 

reprezentatywną. Książka jest ważnym i aktualnym głosem w interdyscyplinarnej dyskusji o 

kondycji pedagogiki resocjalizacyjnej, a także ma duży wkład w badania nad znaczeniem metody 

biograficznej w naukach społecznych i dziedzinach pokrewnych. 

Za: https://www.profinfo.pl/p,przestepczosc-skazanych-kobiet-i-mezczyzn-w-perspektywie-

biograficznej,358907.html 

 

* 

*                  * 

 

Marek Konopczyński, Łukasz Kwadrans, Krzysztof Stasiak  

Polska kuratela sądowa na przełomie wieków - nadzieje, oczekiwania, dylematy 

Wydawnictwo Impuls, 2016, s. 264 

 

Proponowana książka stanowi jedną z nielicznych publikacji na rynku polskim, które 

odnoszą się do zagadnień kurateli sądowej. Trudno zatem czytelnikowi nie mieć niedosytu 

związanego z mało eksplorowanymi poznawczo zagadnieniami dotyczącymi kurateli sądowej czy 

też wzajemnego oddziaływania na siebie kuratorów i ich podopiecznych. Truizmem już się staje 

stwierdzenie, że w tej dziedzinie potrzebujemy kolejnych publikacji, które z jednej strony rzetelnie i 

profesjonalnie opisywałyby aktualny stan kurateli sądowej, a z drugiej zaś koncentrowały się na 

stojących przed nią wyzwaniach i ograniczeniach. Szczególnie więc cieszy fakt, że na rynku 

księgarskim ukazuje się książka mogąca ułatwić zapoznanie się z tematyką kurateli sądowej, a 

także proponowanymi obszarami wdrażania pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych 

czy prawnych rozwiązań mogących przyczynić się do poznania mechanizmów i procesów leżących 

u podstaw pracy kuratorskiej, jak również towarzyszących jej problemów. 

Za: https://www.profinfo.pl/p,polska-kuratela-sadowa-na-przelomie-wiekow,358699.html 

 

*      *     * 

Informujemy, że na liście recenzentów Biuletynu PTK w roku 2016 byli: dr hab. Beata 

Gruszczyńska, prof. UW, dr Konrad Buczkowski, dr Witold Klaus, dr Paweł Ostaszewski,             

dr Paulina Wiktorska, dr Dagmara Woźniakowska-Fajst.  
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Procedura przyjmowania do artykułów nadesłanych do redakcji „Biuletynu 

Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii” 

(Biuletyn PTK) 

 

1. Zgłaszanie materiałów do Biuletynu PTK 

1.1. Artykuły do „Biuletynu PTK” mogą być zgłaszane w odpowiedzi na indywidualne 

 zaproszenie redakcji czasopisma, w odpowiedzi na publiczne zaproszenie do składania 

 materiałów lub samodzielnie, z inicjatywy autora. 

1.2. Wszystkie teksty przesyłane są w wersji elektronicznej na adres sekretarza redakcji, podany 

 na stronie internetowej czasopisma. 

1.3. Wszystkie nadesłane teksty muszą być tekstami naukowymi oraz muszą być przygotowane 

 według wytycznych redakcji, umieszczonych na stronie czasopisma, w tym posiadać 

 streszczenie.  

1.4. Publikowane są teksty w języku polskim oraz w języku angielskim. 

1.5. Teksty przysłane po terminie wyznaczonym do nadsyłania artykułów nie będą przedmiotem 

 dalszych prac redakcji w ramach danego numeru „Biuletynu PTK”. Redakcja po uzyskaniu 

 zgody autora może postanowić o przesunięciu ich do kolejnego numeru czasopisma. 

1.6. Teksty niezamówione podlegają wstępnej weryfikacji redakcji, która decyduje, czy nadać im 

 dalszy bieg (skierować do recenzji) czy też odrzucić.  

 

2. Zakaz ghostwriting  

Autor, składając tekst, oświadcza, iż nadesłany artykuł nie został nigdzie wcześniej opublikowany 

ani złożony do druku. Teksty opublikowane wcześniej w innym wydawnictwie lub złożone w 

innym miejscu do druku nie będą publikowane w „Biuletynie PTK”. 

 

3. Procedura recenzowania nadesłanych artykułów 

3.1. Każdy z artykułów publikowanych w „Biuletynie PTK” musi uzyskać pozytywne opinie 

 dwóch niezależnych recenzentów. 

3.2. Każdy nadesłany tekst jest wstępnie weryfikowany przez redakcję – na ile spełnia wymogi 

 edytorskie i jego tematyka związana jest z tematyką podejmowaną przez „Biuletyn PTK” 

 lub na ile stanowi odpowiedź na ogłoszenie o naborze tekstów. 

3.3. Redakcja wyznacza recenzentów z listy stałych recenzentów zamieszczonej na stronie 

 czasopisma. W wyjątkowych przypadkach recenzentem może być osoba spoza listy stałych 

 recenzentów.  

3.4. Recenzenci nie mogą być związani z placówką naukową, w której pracuje autor, ani 

 związani z autorem bliskimi więzami osobistymi.  

3.5. Recenzja jest oparta o zasadę podwójnej tajności: nazwisko autora nie jest znane 

 recenzentowi ani nazwisko recenzenta nie jest znane autorowi oraz drugiemu recenzentowi.  

3.6. Recenzent uwzględnia następujące elementy podczas recenzji: 

a) czy artykuł spełnia standardy tekstu naukowego, tj.: 

 czy tytuł artykułu jest zgodny z jego treścią; 

 czy tekst jest jasny i nie zawiera sprzeczności; 

 czy wnioski wyciągane przez autora są oparte na podanych w tekście danych lub wynikach 

 badań własnych; 

 czy metodologia badań zastosowana przez autora jest prawidłowa; 
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 czy tekst jest oryginalny i czy zawiera nowe informacje; 

 czy materiał uwzględnia stan współczesnej wiedzy naukowej i najnowszych badań; 

b) czy tekst nie został wcześniej opublikowany w całości lub w znacznej części w innej 

 publikacji przez autora lub inną osobę; 

c) czy nie istnieją inne obiektywne przeszkody do publikacji tekstu (np. czy nie naruszone 

 zostały inne normy uczciwości, sumienności czy rzetelności prowadzenia badań 

 naukowych). 

3.7. Recenzja powinna być neutralna i obiektywna. Powinna zawierać jasną konkluzję, czy tekst 

 powinien być opublikowany w „Biuletynie PTK”.  

3.8. Recenzent może sugerować autorowi dokonanie zmian lub uzupełnień albo skrócenie tekstu.  

3.9. Recenzja jest składana do redakcji w wersji elektronicznej. Może ona być sporządzona w 

 formie oddzielnego dokumentu lub w formie uwag umieszczonych bezpośrednio na tekście.  

3.10. Recenzja powinna być sporządzona w terminie maksymalnie 2 miesięcy od otrzymania 

 tekstu do recenzji.  

 

4. Przyjęcie artykułu do druku 

4.1. Artykuł jest przyjmowany do druku, gdy obie recenzje są pozytywne. 

4.2. Jeśli recenzenci stwierdzą potrzebę dokonania w tekście zmian lub uzupełnień, wówczas 

 publikacja uzależniona jest od wprowadzenia przez autora zmian do artykułu. 

4.3. W przypadku uzyskania dwóch różnych recenzji (pozytywnej i negatywnej), redakcja 

 zdecyduje o odrzuceniu artykułu lub o wyznaczeniu kolejnego recenzenta. 

4.4. W przypadku uzyskania przez autora dwóch negatywnych recenzji, tekst jest odrzucany.  

4.5. Każdy artykuł przyjęty do druku jest poddawany korekcie językowej.  

 

5. Uwagi końcowe 

5.1. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.  

5.2. Redakcja może odmówić publikacji tekstu bez podania uzasadnienia. 

5.3. Redakcja nie płaci za publikowane teksty. 

5.4. Redakcja nie płaci za recenzje. 
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Szanowni Państwo, 

W imieniu Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. 

prof. Stanisława Batawii serdecznie zapraszam do nadsyłania tekstów do publikacji w kolejnym 

numerze czasopisma.  

Zgodnie z przyjętą w Biuletynie PTK procedurą recenzowania prosimy o przesłanie gotowych 

tekstów do 31 października 2017 r.  

(http://www.inp.pan.pl/download/Procedura_recenzowania_Biuletyn.docx). 

Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych publikacją swojego tekstu w 

Biuletynie, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców oraz osób przygotowujących 

rozprawę doktorską, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez 

siebie badań lub analiz teoretycznych.  

Stałe działy Biuletynu PTK to: 

 Informacja naukowa, gdzie publikujemy głównie artykuły z zakresu empirycznej i 

teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badań i literatury przedmiotu objętego 

tematem opracowania, a także analizy wybranych problemów naukowych. 

 Nie tylko kryminologia… - to dział w którym publikujemy teksty zawierające wyniki badań 

lub analiz teoretycznych z pokrewnych do kryminologii dziedzin nauki, m.in.: prawa karnego, 

kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i socjologii. 

 Informacja o krajowej i międzynarodowej współpracy kryminologów, w którym 

zapraszamy do przesyłania sprawozdań z kryminologicznych konferencji naukowych, których 

byliście Państwo uczestnikami lub organizatorami. Uważamy, bowiem że przekazanie 

chociażby skrótowej informacji o najciekawszych wystąpieniach w ramach takich spotkań 

naukowych pozwoli na zapoznanie się szerszemu gronu czytelników z nowymi trendami w 

naszej dziedzinie.  
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 Informacja o prowadzonych badaniach kryminologicznych, gdzie prosimy o przesłanie 

informacji których założeniem jest poinformowanie środowiska kryminologicznego o aktualnie 

prowadzonych w Polsce w różnych ośrodkach naukowych badaniach. Będziemy wdzięczni za 

przesłanie informacji według następującego schematu: 1) tytuł projektu, 2) metoda badań, 3) 

opis, 4) zespół badawczy (wraz z kontaktowym adresem e-mail). Jeżeli planujecie Państwo 

podjęcie jakichś projektów badawczych w roku przyszłym – a chcielibyście o tym 

poinformować – także proszę o przesłanie stosownej informacji. 

 Publikacje z zakresu kryminologii, w którym zachęcamy do nadsyłania recenzji książek o 

tematyce kryminologicznej. Publikowane są tutaj również informacje o najnowszych 

wydawnictwach z zakresu kryminologii. 

 

Nie stawiamy ograniczeń odnośnie do długości tekstu przesyłanego do publikacji w Biuletynie. 

Jednakże w przypadku artykułu naukowego prosimy o dołączenie do niego bibliografii (najlepiej w 

formacie Chicago), abstraktu (max. 500 słów) i słów kluczowych (w obu przypadkach po polsku i 

po angielsku).  

 

Wszelkie materiały do publikacji w Biuletynie PTK proszę przesyłać na adres e-mail: 

k.buczkowski@inp.pan.pl  

 

Z poważaniem, 

dr Konrad Buczkowski 

/Sekretarz Biuletynu PTK/ 
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