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Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju

Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 1008

Publikacja jest wszechstronnym opracowaniem najistotniejszych zagadnień z dziedziny kryminologii. Auto-
rzy, związani z Białostocką Szkołą Kryminologii oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych, w przystępny 
sposób przedstawiają problemy przestępczości i patologii społecznych.

W książce opisano m.in.:
 � genezę oraz trendy i tendencje rozwojowe kryminologii na świecie,
 � rozwój kryminologii w Polsce,
 � metody badań w kryminologii,
 � teorie kryminologiczne,
 � wybrane zagadnienia profilaktyki kryminologicznej.

Autorzy przedstawiają najważniejsze kategorie przestępczości, takie jak: przestępczość gospodarcza, 
przestępczość narkotykowa, przestępczość okołotransplantacyjna, cyberprzestępczość, przestępczość sta-
dionowa czy przestępczość na szkodę środowiska.

Atutem książki jest uwzględnienie w jej treści założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030, ukierunkowanych na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska w kontekście 
zapobiegania przestępczości.

Prezentowane treści uzupełnione są licznymi elementami graficznymi, co pomoże zrozumieć i zapamiętać 
omawiane zagadnienia.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, kryminologii, bezpieczeństwa narodowego, socjologii, 
pedagogiki oraz resocjalizacji, adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz prokuratorów. Będzie cennym 
źródłem wiedzy dla pracowników naukowych oraz praktyków zajmujących się w ramach swojej pracy 
zawodowej zapobieganiem przestępczości i innymi patologiami społecznymi.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/kryminologia-stan-i-perspektywy-rozwoju,121527.html

***

https://www.profinfo.pl/sklep/kryminologia-stan-i-perspektywy-rozwoju,121527.html
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Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Paulina Wiktorska, Konrad Buczkowski 
(red.)

Po co nam kryminologia? Księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej

Wydawnictwo INP PAN, Warszawa 2019, ss. 760

We Wstępie redaktorzy napisali: „Tytuł książki […] nie jest przypadkowy. Pytanie o sens i istotę badań 
kryminologicznych nieustająco towarzyszy Profesor Irenie Rzeplińskiej w Jej pracy naukowo-badawczej 
i edukacyjnej. Jako uczniowie, współpracownicy i przyjaciele Pani Profesor słyszeliśmy je nie raz – zadawane 
podczas zebrań Zakładu Kryminologii INP PAN, zmuszające nas wielokrotnie do próby udzielenia na nie 
odpowiedzi, a także do zastanowienia się, jaki jest cel prowadzonych przez nas badań empirycznych czy roz-
ważań teoretycznych, tj. do czego powinny nas one doprowadzić. Zbiór tekstów zamieszczonych w książce 
świadczy o tym, że wiele osób fascynujących się kryminologią również nurtuje pytanie o sens pracy nauko-
wo-badawczej. Zebrane artykuły dostarczają interesujących odpowiedzi na to – na pozór – proste pytanie. 
Mamy nadzieję, że niniejsza książka wpisze się w kanon literatury kryminologicznej i pomoże czytelnikom 
otworzyć nowe horyzonty myślenia o przestępczości, jej zapobieganiu i kontrolowaniu”.

Źródło: https://www.inp.pan.pl/dzialalnosc-wydawnicza/serie-wydawnicze/po-co-nam-kryminologia-ksiega-jubileuszowa-profe-
sor-ireny-rzeplinskiej/

***

Justyna Włodarczyk-Madejska 

Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich

Wydawnictwo INP PAN, Warszawa 2019, ss. 368

Niniejsza książka została poświęcona zagadnieniu realizacji dyrektyw ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich przy orzekaniu środków o charakterze izolacyjnym, tj. umieszczenia w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym lub skierowania do zakładu poprawczego. Zakreślony w ten sposób przedmiot uzasadniał 
potrzebę wykorzystania nie tylko kilku różnych metod naukowych (historycznej, teoretycznej, prawnej, 
porównawczej i statystycznej), ale również przeprowadzenia własnych badań empirycznych (badania akt 
spraw sądowych nieletnich, ogólnopolskiego badania sondażowego, indywidualnych półustrukturyzowa-
nych wywiadów jakościowych).

Książka składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcam modelom postępowania z nielet-
nimi. W drugim zamieszczam opis metodologii przeprowadzonych badań oraz badanych prób. Rozdział 
trzeci dotyczy zbierania informacji o nieletnim w praktyce polskich sądów. Ostatni rozdział jest natomiast 
poświęcony dyrektywie dobra dziecka i indywidualizacji w praktyce orzeczniczej polskich sądów.

Przeprowadzone w książce analizy pokazują, że generalnie sądy, przed zastosowaniem środków izola-
cyjnych, gromadzą odpowiedni materiał dostarczający wiedzy o nieletnim, choć i w tym zakresie widać 
niepokojące nieprawidłowości. Należy jednak zaznaczyć, że sąd dla nieletnich nie jest w stanie sam zrealizować 
omawianych dyrektyw. Dlatego też instytucje pomocnicze, w tym zwłaszcza zawodowi rodzinni kuratorzy 
sądowi oraz opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, są niezbędne do ich realizacji. Wskazana jest zatem 
współpraca sądu z tymi instytucjami. Przyjęcie konkretnego modelu postępowania z nieletnimi wiąże się 

https://www.inp.pan.pl/dzialalnosc-wydawnicza/serie-wydawnicze/po-co-nam-kryminologia-ksiega-jubileuszowa-profesor-ireny-rzeplinskiej/
https://www.inp.pan.pl/dzialalnosc-wydawnicza/serie-wydawnicze/po-co-nam-kryminologia-ksiega-jubileuszowa-profesor-ireny-rzeplinskiej/
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z koniecznością zapewnienia warunków, w których model ten będzie miał szansę zostać zrealizowany. Jed-
nym z nich jest odpowiednie zaplecze instytucji pomocniczych. Przeprowadzone analizy pokazują jednak, 
że na razie warunek ten nie został spełniony.

Źródło: https://www.inp.pan.pl/dzialalnosc-wydawnicza/wydawnictwo-2/

***

Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil W. Pływaczewski (red.)

Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii

Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 556

Książka porusza ważne problemy z zakresu kryminologii, prawa karnego i patologii społecznych. Auto-
rzy, młodzi naukowcy z Polski i zagranicy, omówili m.in. następujące zjawiska przestępcze i patologiczne: 

 � współczesne przejawy terroryzmu oraz handlu ludźmi,
 � organizowanie adopcji wbrew prawu,
 � przestępstwa popełniane na szkodę dzieci, przeciwko dziedzictwu kulturalnemu czy w internecie,
 � stalking,
 � patologie w pomocy humanitarnej.

Znaleźć tu można również artykuły na temat współczesnych metod profilowania kryminalnego.
Opracowanie zainteresuje adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także pracowników 

naukowych i studentów.
Artykuły zawarte w książce powstały na bazie referatów wygłoszonych przez autorów podczas drugiej 

edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, zorganizowanego na Wydziale Prawa na 
Uniwersytecie w Białymstoku.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/przestepczosc-xxi-wieku-szanse-i-wyzwania-dla-kryminologii-przedsprzedaz,123979.html

***

Wiesław Pływaczewski

Ornitologia kryminalna

Difin, Warszawa 2019, ss. 371

Świat dzikich ptaków długo pozostawał poza głównym nurtem zainteresowań kryminologów, co m.in. 
potwierdza dość skromna literatura na ten temat. Nie ulega zatem wątpliwości, że książka prof. Wiesława 
Pływaczewskiego pt. Ornitologia kryminalna stanowi godną pochwały próbę odrobienia tych zaległości. 
Autor poddał szczegółowej analizie zjawisko przestępczości przeciwko dzikiej awifaunie nie tylko z pozy-
cji nauk penalnych, ale także innych dziedzin i specjalności naukowych. Należy podkreślić, że uczynił to 
w sposób niezwykle kompetentny i interesujący, co powoduje, że zarówno z perspektywy znawcy przed-

https://www.inp.pan.pl/dzialalnosc-wydawnicza/wydawnictwo-2/
https://www.profinfo.pl/sklep/przestepczosc-xxi-wieku-szanse-i-wyzwania-dla-kryminologii-przedsprzedaz,123979.html
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miotowej problematyki, jak również w ocenie odbiorcy mniej zorientowanego w meandrach problematyki 
kryminalno-ornitologicznej praca ta zasługuje na zdecydowanie pozytywną ocenę. Warto też zauważyć, że 
niniejsza książka wpisuje się w bogaty dorobek badawczy Olsztyńskiej Szkoły Ekokryminologii (Olsztyn 
School of Ecocriminology), której od lat przewodzi Autor recenzowanej pracy.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Ewy Moniki Guzik-Makaruk

Recenzowana praca jest pierwszym kompleksowym opracowaniem tej problematyki w polskiej litera-
turze kryminologicznej, co jest jej niezaprzeczalnym atutem. W związku z powyższym niniejszą publikację 
można rekomendować nie tylko do przedstawicieli nauk penalnych, ale także do tych praktyków, którzy na 
co dzień stykają się z problemami ochrony dzikich gatunków awifauny, do których należy zaliczyć zarówno 
przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariuszy krajowej administracji skar-
bowej, inspektorów inspekcji ochrony środowiska i pozarządowych organizacji ekologicznych, ale również 
np. touroperatorów organizujących polowania komercyjne.

Z recenzji prof. dr. hab. Ireneusza Sołtyszewskiego

Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl/ornitologia-kryminalna

***

Wiesław Pływaczewski, Agnieszka Dobies (red.)

Przeciwdziałanie patologiom na rynku medycznym i farmaceutycznym

C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 206

Zaprezentowana w książce tematyka dotyczy zagadnień związanych z patologiami występującymi na 
rynku medycznym i farmaceutycznym. Autorzy poszczególnych opracowań przybliżają czytelnikowi przed-
miotową problematykę w kontekście uregulowań prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, a także 
z perspektywy kryminologii i kryminalistyki.

W monografii poruszono kwestie dotyczące:
 � przeciwdziałania fałszowaniu produktów leczniczych;
 � wybranych aspektów przestępczości farmaceutycznej;
 � odpowiedzialności karnej osób trzecich w związku ze stosowaniem dopingu w sporcie;
 � odpowiedzialności karnej za wykonywanie bez uprawnień czynności związanych z opieką zdrowotną;
 � wybranych aspektów zjawisk aborcji z perspektywy nielegalnego rynku medycznego i farmaceutycz-

nego;
 � odpowiedzialności rodziców za zaniechanie poddania dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym 

w Polsce;
 � handlu ludzkimi narządami;
 � nieuczciwej reklamy środków medycznych i farmaceutycznych;
 � azjatyckiej medycyny ludowej i jej związków z nielegalnym rynkiem chronionych gatunków fauny i flory.

https://ksiegarnia.difin.pl/ornitologia-kryminalna
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Książka adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli nauki, a także praktyków: sędziów, prokura-
torów, adwokatów i radców prawnych, oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką rynku medycznego 
oraz farmaceutycznego i związanych z nimi patologii.

Źródło: https://www.ksiegarnia.beck.pl/18226-przeciwdzialanie-patologiom-na-rynku-medycznym-i-farmaceutycznym-wieslaw-
-plywaczewski#opis

***

Monika Kotowska

Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup przestępczych

Difin, Warszawa 2019, ss. 574

Książka przedstawia mechanizm powstania, rozwoju i zaprzestania działalności przestępczej członków 
zorganizowanych grup przestępczych w Polsce z perspektywy biograficznej (wywiady swobodne) oraz na 
podstawie badania dokumentów – akt penitencjarnych skazanych. Celem monografii jest zapełnienie luki 
w wiedzy na temat podłoża i przebiegu karier kryminalnych tej specyficznej grupy sprawców. Autorka, 
analizując drogę życiową osób zaangażowanych w przestępczość zorganizowaną, za pomocą ankiet, wywia-
dów i analizy treści akt penitencjarnych skazanych próbuje odpowiedzieć na pytanie: kto i dlaczego staje się 
członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, jakie czynniki mają wpływ na odstąpienie od przestępczości 
oraz co powoduje, że niektórzy członkowie zorganizowanych grup przestępczych zachowują swoją aktyw-
ność przestępczą dłużej niż inni oraz kiedy i w jakich okolicznościach zaprzestają działalności przestępczej. 
W monografii podjęto również próbę opracowania typów karier kryminalnych członków zorganizowanych 
grup przestępczych. Trwające kilka lat badania autorka przeprowadziła w najcięższych zakładach karnych 
w Polsce, gdzie karę pozbawienia wolności odbywają osoby skazane za przestępstwa popełniane w struk-
turach przestępczości zorganizowanej.

Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl/index.php?route=product/product&product_id=3776

***

Jarosław Kasiński, Amadeusz Małolepszy, Piotr Misztal, Radosław Olszewski, Katarzyna 
Rydz-Sybilak, Dariusz Świecki (red.)

Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość 
i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. 
urodzin

Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 992

Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania. Księga ju-
bileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin to publikacja wieloautorska zawierająca 
56 tekstów przygotowanych przez profesorów z polskich ośrodków akademickich, sędziów Izby Karnej 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18226-przeciwdzialanie-patologiom-na-rynku-medycznym-i-farmaceutycznym-wieslaw-plywaczewski#opis
https://www.ksiegarnia.beck.pl/18226-przeciwdzialanie-patologiom-na-rynku-medycznym-i-farmaceutycznym-wieslaw-plywaczewski#opis
https://ksiegarnia.difin.pl/index.php?route=product/product&product_id=3776


193

Publikacje z zakresu kryminologii

VARIA

Sądu Najwyższego oraz przedstawicieli nauk penalnych i współpracowników Jubilata z Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W księdze zostały omówione procesowe zagadnienia ogólne i szczegółowe, w tym m.in. środki przymu-
su, pozycja uczestników postępowania, problematyka uzasadniania orzeczeń, dowody, środki zaskarżenia 
i postępowanie odwoławcze, a ponadto zagadnienia prawa karnego skarbowego, postępowania w sprawach 
o wykroczenia, odpowiedzialności dyscyplinarnej, materialnego prawa karnego i wykroczeń, ochrony 
danych osobowych, kwestii ustrojowych. Uwzględniono również perspektywę konstytucyjną, europejską 
i komparatystyczną. Publikacja obejmuje zatem szeroki zakres rozważań nad kondycją postępowania kar-
nego, a przedmiotem badań są również planowane zmiany normatywne, ale i pożądane kierunki rozwoju.

Dzieło ma, poza oczywistym wymiarem honorującym Jubilata, zróżnicowany i wielowątkowy charak-
ter, pozwalający czytelnikowi poznać szeroki wachlarz zagadnień kształtujących proces karny sensu largo.

„Profesor Tomasz Grzegorczyk to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych przedstawicieli doktryny 
prawa karnego procesowego sensu largo. Trzeba podkreślić, że zainteresowania badawcze Jubilata są bar-
dzo szerokie; dotyczą one postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego 
prawa wykroczeń, a także prawa karnego materialnego i kwestii ustrojowych. Dorobek naukowy Profesora 
Tomasza Grzegorczyka obejmuje ponad 340 publikacji, wśród których są liczne monografie, komentarze 
do ustaw, rozdziały w monografiach, artykuły naukowe, glosy do orzeczeń, a także recenzje. [...] Dorobek 
naukowy Profesora Tomasza Grzegorczyka stanowi istotny i trwały wkład do polskiej nauki. Dość po-
wiedzieć, że trudno znaleźć pracę z zakresu procesu karnego sensu largo, w której nie byłoby odwołań do 
publikacji Pana Profesora”.

Od redaktorów naukowych

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/artes-serviunt-vitae-sapientia-imperat-proces-karny-sensu-largo-rzeczywistosc-i-wyzwania-k-
siega-jubileuszowa-profesora-tomasza-grzegorczyka-z-okazji-70-urodzin,120162.html

***

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański (red.)

Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym 
i bezpieczeństwa państwa

Difin, Warszawa 2019, ss. 202

Praca zbiorowa jest odzwierciedleniem obecnego stanu wiedzy na temat zjawiska i przestępczości nie-
legalnej imigracji, informacji w obszarze ich przyczyn w rozpoznaniu i zapobieganiu oraz skali zagrożenia 
w zakresie bezpieczeństwa w całym jego spektrum począwszy od ekonomicznego do potencjalnych zagrożeń 
kryminalnych i terrorystycznych. Przedmiotowa monografia przeznaczona dla profesjonalnego odbiorcy, jak 
i zwykłego Czytelnika, który na kanwie prowadzonych dyskusji zechce poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. 

Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl/ksiazki-naukowe/nauki-spoleczne/prawo-monografie/nielegalna-imigracja-w-aspekcie-kryminali-
stycznym-kryminologicznym-i-bezpieczenstwa-panstwa

***

https://www.profinfo.pl/sklep/artes-serviunt-vitae-sapientia-imperat-proces-karny-sensu-largo-rzeczywistosc-i-wyzwania-ksiega-jubileuszowa-profesora-tomasza-grzegorczyka-z-okazji-70-urodzin,120162.html
https://www.profinfo.pl/sklep/artes-serviunt-vitae-sapientia-imperat-proces-karny-sensu-largo-rzeczywistosc-i-wyzwania-ksiega-jubileuszowa-profesora-tomasza-grzegorczyka-z-okazji-70-urodzin,120162.html
https://ksiegarnia.difin.pl/ksiazki-naukowe/nauki-spoleczne/prawo-monografie/nielegalna-imigracja-w-aspekcie-kryminalistycznym-kryminologicznym-i-bezpieczenstwa-panstwa
https://ksiegarnia.difin.pl/ksiazki-naukowe/nauki-spoleczne/prawo-monografie/nielegalna-imigracja-w-aspekcie-kryminalistycznym-kryminologicznym-i-bezpieczenstwa-panstwa
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Andrzej Bałandynowicz

Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Konteksty antropologiczno- 
-filozoficzne

Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 636

Prof. Andrzej Bałandynowicz stworzył teorię zhumanizowanego odwetu kary pozbawienia wolności 
oraz teorię inkluzyjnej readaptacji społecznej, które stanowią podstawę aksjologiczną polityki kryminalnej 
państwa prawa. Teoria zhumanizowanego odwetu kary pozbawienia wolności (teoria wielopasmowej resocja-
lizacji z udziałem społeczeństwa) nawiązuje do probacji jako zorganizowanego systemu kontroli społecznej 
preferującego zróżnicowane karanie oparte na substracie izolacji, integracji i inkluzji społecznej. W teorii 
inkluzyjnej readaptacji społecznej Autor zwraca uwagę na zróżnicowanie przestępców – z jednej strony na 
ich szczególne predyspozycje osobowościowe do zachowań niezgodnych z prawem, z drugiej zaś – na ich 
zdolność do przyjmowania akceptowanych społecznie postaw społecznych.

„Prezentowana publikacja ulokowana jest w obszarze światopoglądu naukowego, uwzględnia przy 
tym podejście interdyscyplinarne i ukazuje, że Autor teorii probacji (wielopasmowej teorii resocjalizacji 
z udziałem społeczeństwa), na którą składają się filozofia karania, system nowoczesnych kar i metodyka 
postępowania resocjalizacyjnego, wskazuje na zastosowanie jej we wspomaganiu, nabywaniu umiejęt-
ności komunikacyjnych, rozwojowych i przystosowawczych osób karanych oraz wartości kreujących ich 
tożsamość osobową, społeczną i kulturową. Przeżywanie wolności emocjonalnej, zaufanie, odpowiedzial-
ność, potrzeba prawa  do wyboru i swobodnego zaciągania zobowiązań wobec wspólnotowości stanowią 
bowiem podstawowe wyzwanie dla osób zmagających się ze swoimi trudnymi sytuacjami życiowymi.

Z kolei kulturowy wymiar systemu probacji sprowadza się do kreowania modelu instytucjonalno-orga-
nizacyjnego w postaci kar wolnościowych i kar średniej mocy, a także określenia wzorców działania i norm 
postępowania opartych na inkluzyjnych działaniach resocjalizacyjnych z udziałem całego społeczeństwa, 
które przebiegają wokół solidaryzmu społecznego uwzględniającego działania oparte na afirmowaniu 
uczciwości, pomocowości i skuteczności”.

Z recenzji prof. dr. hab. Brunona Hołysta i dr hab. prof. nadzw. Anny Kieszkowskiej

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/probacja-resocjalizacja-z-udzialem-spoleczenstwa-konteksty-antropologiczno-filozoficz-
ne,102866.html

***

https://www.profinfo.pl/sklep/probacja-resocjalizacja-z-udzialem-spoleczenstwa-konteksty-antropologiczno-filozoficzne,102866.html
https://www.profinfo.pl/sklep/probacja-resocjalizacja-z-udzialem-spoleczenstwa-konteksty-antropologiczno-filozoficzne,102866.html
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Sylwia Spurek

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz

Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 692

Książka stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także 
omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, 
Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej.

Szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia:
 � procedura Niebieskiej Karty,
 � odebranie dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego,
 � środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu,
 � zakaz zbliżania się – jako środek karny i probacyjny,
 � zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

Zagadnienia zostały zaprezentowane w kontekście zobowiązań międzynarodowych Polski określonych 
w ratyfikowanych konwencjach i traktatach, a także modelowych rozwiązań funkcjonujących w Europie 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, funkcjonariuszy Policji, a także 
pracowników socjalnych, członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz dla organizacji zaj-
mujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zainteresuje ponadto pracowników naukowych 
specjalizujących się w omawianej tematyce.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-komentarz,103693.html

***

Andrzej Ważny, Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa (red.)

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz

Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 600

W publikacji szczegółowo zaprezentowano m.in.:
 � penalizację posiadania, obrotu, wytwarzania substancji psychotropowych, środków odurzających 

i substancji psychoaktywnych,
 � postępowanie z osobami uzależnionymi,
 � zakres zadań podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii,
 � prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej.

Nowe wydanie komentarza zawiera szczegółowe omówienie m.in. ostatniej ważnej zmiany do ustawy 
dotyczącej penalizacji czynów związanych z posiadaniem, produkcją oraz dystrybucją tzw. dopalaczy.

https://www.profinfo.pl/sklep/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-komentarz,103693.html
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Nowelizacja ta wprowadziła m.in.:
 � obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatrucia środkiem zastępczym 

lub nową substancją psychoaktywną,
 � kary za posiadanie znacznych ilości dopalaczy w wysokości do trzech lat więzienia oraz handel nimi 

do lat dwunastu.
W książce znajduje się ponadto wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych.
Komentarz będzie pomocny w pracy prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-komentarz,111854.html

***

Marek Mozgawa (red.)

Naruszenie miru domowego

Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 492 

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz 
także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego.

W książce przedstawiono przede wszystkim dogmatyczne aspekty przestępstwa naruszenia miru do-
mowego, takie jak:

 � analiza ustawowych znamion art. 193 k.k. (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pojęcia 
„uprawnionego”),

 � zagadnienia zbiegu przepisów,
 � relacje zachodzące między naruszeniem miru domowego a wybranymi kontratypami (a w szczególności 

prawem do obrony koniecznej),
 � kwestie błędu co do znamion z art. 193 k.k.

Ponadto poddano analizie aspekty historyczne, cywilistyczne i prawnoporównawcze omawianej pro-
blematyki. Podniesiono kwestie wpływu czynników społeczno-politycznych na wykładnię pojęcia miru 
domowego, jak również problematykę wykładni znamion przestępstwa z art. 193 k.k. w orzecznictwie SN. 
W monografii zawarto też dane dotyczące statystycznego obrazu przestępstwa naruszenia miru domowego, 
co stanowi uzupełnienie przeprowadzonych rozważań i zilustrowanie skali zjawiska. Podjęto również, sto-
sunkowo rzadko poruszane w doktrynie, tematy wykroczenia nieopuszczenia gruntu wbrew żądaniu osoby 
uprawnionej (art. 157 k.w.), jak również zagadnienie tzw. miru domowego uczelni wyższych (w kontekście 
ich suwerenności).

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków (sędziów, prokuratorów, 
adwokatów, radców prawnych) oraz pracowników Policji. Zainteresuje także przedstawicieli nauki (nie 
tylko prawa karnego), a także studentów.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/naruszenie-miru-domowego,114143.html

***

https://www.profinfo.pl/sklep/ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-komentarz,111854.html
https://www.profinfo.pl/sklep/naruszenie-miru-domowego,114143.html
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Konrad Burdziak

Samobójstwo w prawie polskim

Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 272

Celem publikacji jest określenie statusu zjawiska samobójstwa na gruncie prawa polskiego, w szczegól-
ności prawa konstytucyjnego i karnego (sensu largo). W książce zostały zanalizowane wybrane przepisy 
ustawy zasadniczej, kodeksu karnego, kodeksu karnego wykonawczego, ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Autor omawia zagadnienie samobójstwa w szerokim kontekście, podejmując próbę utworzenia własnej 
definicji, a także porównując je do zabójstwa i eutanazji.

W książce omówiono m.in. takie kwestie jak:
 � kwalifikacja prawna samobójstwa i nieudzielenia pomocy samobójcy,
 � ochrona życia człowieka a jego autonomia w Konstytucji RP,
 � samobójstwo ze sprowokowanym udziałem policjanta.

Książka jest przeznaczona zarówno dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, jak 
i pracowników naukowych.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/samobojstwo-w-prawie-polskim,113876.html

***

Krzysztof Wala

Wykroczenie nieobyczajnego wybryku na tle pozostałych wykroczeń przeciwko 
obyczajności publicznej

Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 412

Książka przekrojowo prezentuje całokształt zagadnień związanych z obyczajnością publiczną. Autor 
skupia się na trzech dużych kręgach problemowych: definicji obyczajności publicznej jako dobra prawnego; 
rozpoznaniu kształtu ochrony obyczajności publicznej na gruncie polskiego prawa wykroczeń; odpowiedzi 
na pytanie, czy obyczajność publiczna zasługuje na ochronę karnoprawną i czy aktualny stan prawny jest 
w tym zakresie odpowiedni.

Monografia uwzględnia:
 � empiryczną i teoretyczną analizę aktualnego polskiego rozwiązania prawnego w zakresie ochrony 

społeczeństwa przed nieobyczajnymi wybrykami,
 � analizę wykroczenia z art. 141 i 142 Kodeksu wykroczeń,
 � historyczne ujęcie ochrony obyczajności publicznej,
 � komparatystyczne przedstawienie ochrony obyczajności publicznej na gruncie rozwiązań przyjętych 

w obcych systemach prawnych (zarówno w europejskim systemie kontynentalnym, jak i w systemie 
common law).

https://www.profinfo.pl/sklep/samobojstwo-w-prawie-polskim,113876.html
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Publikacja zainteresuje przede wszystkim adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów. Skie-
rowana jest także do pracowników naukowych oraz pracowników Policji i Straży Miejskiej.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/wykroczenie-nieobyczajnego-wybryku-na-tle-pozostalych-wykroczen-przeciwko-obyczajno-
sci-publicznej,121116.html

***

Piotr Poniatowski

Przestępstwa uwolnienia osoby prawnie pozbawionej wolności (art. 242 i 243 k.k.)

Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 400

Opracowanie przedstawia analizę obowiązujących w Polsce rozwiązań prawnych dotyczących przestępstw 
związanych z odzyskaniem wolności przez osobę prawnie jej pozbawioną:

 � przestępstwa uwolnienia się osoby pozbawionej wolności w typie podstawowym i kwalifikowanym 
(art. 242 § 1 i 4 k.k.),

 � przestępstwa niepowrócenia do miejsca izolacji (art. 242 § 2 i 3 k.k.),
 � przestępstwa uwolnienia osoby pozbawionej wolności lub ułatwienia jej ucieczki (art. 243 k.k.).

Publikacja opisuje też praktykę stosowania odnośnych przepisów (badania aktowe, obraz statystyczny), 
historyczny rozwój regulacji dotyczących opisywanych w pracy zachowań zabronionych, a także przepisy 
obowiązujące w innych państwach.

Autor omówił ponadto zbieg przepisów oraz środki reakcji karnej na omawiane przestępstwa. Praca 
zdominowana jest przez wątki karnomaterialne i kryminologiczne. W publikacji sformułowane zostały 
ponadto postulaty de lege ferenda, m.in. dotyczące odrębnego uregulowania samowolnego oddalenia się 
skazanego z miejsca pracy znajdującego się na zewnątrz jednostki penitencjarnej.

Publikacja zainteresuje prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, 
a także funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników więziennictwa. Będzie cennym źródłem wiedzy 
także dla pracowników naukowych.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/przestepstwa-uwolnienia-osoby-prawnie-pozbawionej-wolnosci-art-242-i-243-kk,123562.html

***

Paweł Kobes

Funkcje kuratora w polityce kryminalnej

Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 378

Zasadniczą treścią książki są zadania realizowane przez kuratorów w stosunku do nieletnich i dorosłych 
sprawców przestępstw. Analiza tych zadań pokazuje, że kuratorzy realizują szereg innych czynności, które nie 
wynikają wprost z przepisów prawnych. Walorem tej książki jest to, że ukazane zostały cele poszczególnych 

https://www.profinfo.pl/sklep/wykroczenie-nieobyczajnego-wybryku-na-tle-pozostalych-wykroczen-przeciwko-obyczajnosci-publicznej,121116.html
https://www.profinfo.pl/sklep/wykroczenie-nieobyczajnego-wybryku-na-tle-pozostalych-wykroczen-przeciwko-obyczajnosci-publicznej,121116.html
https://www.profinfo.pl/sklep/przestepstwa-uwolnienia-osoby-prawnie-pozbawionej-wolnosci-art-242-i-243-kk,123562.html
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środków oddziaływania wobec podopiecznych, które determinują realizację zadań przez kuratorów. Ważnym 
zagadnieniem jest również omówienie ustroju kurateli w Polsce nie tylko poprzez wskazanie przepisów, 
ale także krytyczną ich analizę. Kolejną kwestią są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy kuratorów 
sądowych. Przedstawione tu problemy nie dotykają jedynie analizy przepisów prawnokarnych, ale przede 
wszystkim wskazują luki w tym systemie i problem bezpieczeństwa w kontekście systemu organizacyjnego 
kurateli, a zatem kompleksowo. Również historyczna część książki nie jest formą sprawozdawczą, a ukazuje 
ewolucję kurateli sądowej w kontekście zmian w polityce kryminalnej.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/funkcje-kuratora-w-polityce-kryminalnej,108853.html

***

Katarzyna Puzyńska

Policjanci bez munduru. Poważne przestępstwa, brutalne zbrodnie to ich 
codzienność

Prószyński Media, Warszawa 2019, ss. 320

Najpoważniejsze przestępstwa i najbrutalniejsze zbrodnie to ich codzienność. Funkcjonariusze operacyjni 
i dochodzeniowi wydziałów kryminalnych oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, technik kryminalistyki, 
medyk sądowy i psycholog policyjny zdradzają swoje sekrety. Zabójstwa, rozboje, zorganizowane grupy 
przestępcze, terroryzm, narkotyki, sekcje zwłok to tylko część tego, z czym muszą się mierzyć. Jakie konse-
kwencje ma praca na pełnej adrenalinie? Ile prawdy jest w stereotypach dotyczących policjantów? Co tak 
naprawdę dzieje się za murami jednostek? Jak cienka jest bariera, którą każdego dnia można przekroczyć? 
Katarzyna Puzyńska – psycholog i autorka bestsellerowej sagi kryminalnej o Lipowie w kolejnych rozmowach 
z policjantami. Tym razem ukazuje funkcjonariuszy, dla których codziennością są sytuacje ekstremalne. 
Kupując tę książkę, wspierasz rodziny funkcjonariuszy, którzy słowa roty ślubowania wypełnili do końca. 
Autorka połowę swojego honorarium przekazuje na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych 
Policjantach.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/policjanci-bez-munduru,107780.html

***

Marzena Szymków-Gac

Przesłuchanie w polskiej rozprawie karnej. Studium pragmalingwistyczne

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, ss. 294

Przedstawiona publikacja stanowi pierwsze w Polsce opracowanie poruszające problematykę przeprowa-
dzania dowodu osobowego przed sądem w ujęciu pragmalingwistycznym. Bogaty materiał egzemplifikacyjny 
– pochodzący z transkrypcji przesłuchań oskarżonych, świadków i biegłych – przeanalizowano nie tylko 
z zamysłem czerpania z założeń oraz instrumentarium pragmatyki językowej. Asumptem i jednocześnie 

https://www.profinfo.pl/sklep/funkcje-kuratora-w-polityce-kryminalnej,108853.html
https://www.profinfo.pl/sklep/policjanci-bez-munduru,107780.html
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tłem dla podjętych czynności badawczych stały się prymarnie dyrektywy wyrażone w Kodeksie postępo-
wania karnego, a także modele przesłuchań wypracowane na kanwie psychologii sądowej. Autorka pracy 
poszukuje rozwiązania następującego problemu badawczego: czy pytania zadawane przesłuchiwanym na 
sali rozpraw w rzeczywistości pełnią wyłącznie funkcje zapytywania i dopytywania? A jeżeli tak nie jest, 
w jaki sposób osoby przesłuchujące – poprzez zadawanie pytań – oddziałują na werbalne i pozawerbalne 
zachowania interlokutorów przesłuchiwanych?

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/przesluchanie-w-polskiej-rozprawie-karnej,113732.html

***

Przemysław Semczuk

M jak morderca

Świat Książki, Warszawa 2019, ss. 288

Pod koniec września 1964 roku po Krakowie rozeszła się plotka o mordercy, który napada na kobiety. 
Pierwsza była Maria P. dźgnięta nożem w przedsionku kościoła Sercanek. Dwa dni później ktoś zaatako-
wał Franciszkę L. Obie kobiety przeżyły. Trzecia nie miała tyle szczęścia. 29 września nożownik napadł na 
Marię P., która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Po tym ataku cały Kraków ogarnęła panika. Milicja 
uspokajała, dementując na łamach gazet plotki o kolejnych napadach. Ale ludzie wiedzieli swoje. Przera-
żone kobiety nosiły pod płaszczami pokrywki od garnków, aby osłonić plecy. W lutym 1966 roku kolejna 
zbrodnia wstrząsnęła miastem. Ofiarą nożownika był jedenastoletni chłopiec. Jego pogrzeb stał się praw-
dziwą manifestacją. Ludzie żądali, by milicja jak najprędzej schwytała zwyrodnialca. Na próżno. W maju 
Małgosia P. tylko cudem uniknęła śmierci. Miała kilkanaście ran kłutych. Morderca zostawił ją, będąc 
pewnym, że dziecko nie żyje. Sprawa Karola Kota to nie tylko studium zła ukazujące oblicze bestii, która 
z satysfakcją opowiada o oblizywaniu krwi z noża po zamordowaniu dziecka. To także obraz społeczeństwa, 
które żąda powieszenia Kota na Rynku Głównym i to bez sądu. O milicji, która broni oskarżonego przed 
linczem. I to akurat w chwili, gdy Polska obchodzi rocznicę tysiąclecie chrztu, a partia organizuje obchody 
tysiąclecia państwa. Tej sprawy nie da się porównać z żadną inną.

Przemysław Semczuk, dziennikarz, publicysta historyczny. Autor książek reporterskich opisujących 
historię PRL: Wampir z Zagłębia, Maluch. Biografia, Kryptonim Frankenstein, Zatajone katastrofy PRL. 
Wydał także opartą na faktach powieść Tak będzie prościej. W Świecie Książki ukazała się Czarna wołga. 
Kryminalna historia PRL.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/m-jak-morderca,104959.html

***

https://www.profinfo.pl/sklep/przesluchanie-w-polskiej-rozprawie-karnej,113732.html
https://www.profinfo.pl/sklep/m-jak-morderca,104959.html


201

Publikacje z zakresu kryminologii

VARIA

Karol Juszka

Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego

Difin, Warszawa 2019, ss. 266

Monografia dotyczy efektywności instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, czyli 
najłagodniejszego środka reakcji na popełnione przestępstwo. Ta instytucja mimo swojej doniosłości jest 
rzadko stosowana w praktyce. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jednym ze środków pod-
dania sprawcy próbie. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym. 
Informacji o orzeczeniu warunkowego umorzenia postępowania karnego nie wpisuje się do Krajowego 
Rejestru Karnego. W konsekwencji osoba, wobec której zastosowano tę instytucję, jest traktowana jako 
osoba niekarana. Ma to istotne znaczenie przy podejmowaniu pracy, której uzyskanie wymaga uprzedniej 
niekaralności przyszłego pracownika.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/studia-nad-instytucja-warunkowego-umorzenia-postepowania-karnego,103484.html

***

Barbara Stańdo-Kawecka

Polityka karna i penitencjarna między punitywizmem i menedżeryzmem

Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 348

Książka ukazuje zmiany w podejściu do karania przestępców i wykonywania kar w Stanach Zjednoczo-
nych i Europie na przełomie minionego i obecnego stulecia.

W opracowaniu omówiono najbardziej jaskrawe przejawy punitywizmu w Stanach Zjednoczonych, 
w tym zjawisko masowego uwięzienia, rozwój więzień o nadzwyczajnym stopniu zabezpieczenia i zmianę 
misji więziennictwa. W związku z tym, że w Europie punitywne tendencje były znacznie słabsze, w mono-
grafii czytelnik znajdzie próbę wyjaśnienia „amerykańskiej wyjątkowości” w polityce karnej i penitencjarnej 
prowadzonej w ostatnich dekadach.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników naukowych i studentów prawa, kryminologii, pedago-
giki, psychologii i socjologii zainteresowanych problematyką karania i wykonywania kar. Będzie przydatną 
lekturą dla sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, 
pracowników pomocy społecznej, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących 
się wspieraniem społecznej reintegracji skazanych.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/polityka-karna-i-penitencjarna-miedzy-punitywizmem-i-menedzeryzmem-przedsprze-
daz,124559.html

https://www.profinfo.pl/sklep/studia-nad-instytucja-warunkowego-umorzenia-postepowania-karnego,103484.html
https://www.profinfo.pl/sklep/polityka-karna-i-penitencjarna-miedzy-punitywizmem-i-menedzeryzmem-przedsprzedaz,124559.html
https://www.profinfo.pl/sklep/polityka-karna-i-penitencjarna-miedzy-punitywizmem-i-menedzeryzmem-przedsprzedaz,124559.html

