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prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Marek Marczewski, mgr Paweł Ostaszewski, mgr 
Anna Więcek-Durańska, mgr Krzysztof Wasilewski 
Efektywno ść kosztowa s ądownictwa powszechnego 
 
Andrzej Leciak – prok. w st. spoczynku 
Wybrane modele ustrojowo–organizacyjne s ądownictwa i prokuratury oraz  
drogi doj ścia do zawodu s ędziego i prokuratora 
 
 
 

PRAWO CYWILNE 
 
 
dr Roman Trzaskowski 
Umowa por ęczenia, ze szczególnym uwzgl ędnieniem por ęczeń 
konsumenckich, w orzecznictwie s ądów powszechnych 
 
dr Jacek Sadomski 
Skarga o uchylenie wyroku s ądu polubownego 
 
dr Grażyna Laszuk 
Zapis na s ąd polubowny 
 
dr Piotr Rylski 
Skuteczno ść dor ęczeń w procesie cywilnym 
 
mgr Marek Jaślikowski 
Instytucja wyjawienia maj ątku w Polsce oraz wybranych krajach Unii 
Europejskiej: analiza prawno-porównawcza 
 
dr Michał Warciński 
Ochrona posesoryjna nieruchomo ści 
 
mgr Mikołaj Wild 
Wysoko ść zadośćuczynienia pieni ężnego za doznan ą krzywd ę w orzecznictwie 
sądów powszechnych w latach 2010–2011 
 
mgr Mikołaj Wild 
Wysoko ść zadośćuczynienia pieni ężnego za doznan ą krzywd ę przyznawanego 
dla najbli ższych członków rodziny zmarłego (art. 446 § 4 k.c.)   
 



prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska 
Rozwi ązanie stosunku przysposobienia 
 
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska 
Pozbawienie władzy rodzicielskiej 
 
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska 
Przywrócenie władzy rodzicielskiej 
 
dr Jerzy Słyk 
Postępowanie w sprawie nadania klauzuli wykonalno ści przeciwko mał żonkowi 
dłu żnika 
 
dr Jerzy Słyk 
Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka (art. 97  § 2 k.r.o.) 
 
mgr Maciej Domański 
Orzekanie o oddaleniu powództwa o rozwód w sprawach , w których 
małżonkowie maj ą wspólne małoletnie dzieci  
 
mgr Paweł Ostaszewski 
Opinie sporz ądzane przez rodzinne o środki diagnostyczno-konsultacyjne w 
sprawach opieku ńczych i rozwodowych 
 
mgr Monika Zielińska (Rzecznik Patentowy) 
Wspólnotowy znak towarowy i jego specyfika w stosun ku do uregulowania 
polskiego     
 
 

PRAWO KARNE 
 
 
prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Magdalena Budyn-Kulik 
Przestępstwo n ękania (stalking): analiza dogmatyczna oraz empirycz na 
 
prof. dr hab. Marek Mozgawa, mgr Filip Radoniewicz 
Odpowiedzialno ść karna za przest ępstwo hackingu 
 
prof. dr hab. Eleonora Zielińska 
Konwencja Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec k obiet i przemocy 
domowej:  potrzeba jej podpisania oraz ratyfikacji 
 
prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko 
Wzajemne uznawania kar finansowych 
 
prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka 
Efektywno ść kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami p sychicznymi 
przebywaj ących w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej, 
ze szczególnym uwzgl ędnieniem kontroli nad stosowaniem wobec nich 
przymusu bezpo średniego  



prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka, prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka 
Skuteczno ść nieizolacyjnych środków zapobiegawczych 
 
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka 
Realizacja zasady jawno ści w praktyce s ądów powszechnych - kontynuacja  
 
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka, prof. nadzw. dr hab. Grażyna Artymiak 
Sytuacja pokrzywdzonego na gruncie polskiego post ępowania karnego, ze 
szczególnym uwzgl ędnieniem powództwa adhezyjnego oraz roli 
pokrzywdzonego jako oskar życiela posiłkowego - kontynuacja 
 
dr Magdalena Budyn-Kulik 
Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie przez  sądy poprzez 
nakładanie obowi ązku uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjny ch 
 
dr Magdalena Budyn-Kulik 
Strona podmiotowa przest ępstw przeciwko bezpiecze ństwu powszechnemu: 
umyślne i nieumy ślne sprowadzenie bezpo średniego niebezpiecze ństwa 
 
dr Stanisław Łagodziński 
Prokuratorsko-s ądowa praktyka ścigania przest ępstw przeciwko życiu 
 
Stanisław Momot – prok. w st. spoczynku 
Udział biegłych w sprawach o przest ępstwa przeciwko bezpiecze ństwu w 
komunikacji  
 
dr Michał Jankowski, Stanisław Momot – prok. w st. spoczynku, dr Andrzej Ważny, 
mgr Artur Kotowski 
Przyczyny niedostatecznego wykorzystywania ustawy o  dozorze 
elektronicznym 
 
dr Michał Jankowski, dr Andrzej Ważny, mgr Artur Kotowski 
Efektywno ść kary pozbawienia wolno ści z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania mierzona powrotno ścią do przest ępstwa 
 
dr Michał Jankowski, dr Andrzej Ważny, mgr Artur Kotowski 
Powrotno ść do przest ępstwa w okresie warunkowego przedterminowego 
zwolnienia 
 
mgr Konrad Buczkowski 
Przestępstwa na szkod ę wierzycieli (art. 300 - 302 k.k.): zakres zjawiska  i jego 
wpływ na funkcjonowanie obrotu gospodarczego 
 
mgr Paweł Bachmat 
Pojęcie osoby pełni ącej funkcj ę publiczn ą (art. 115 § 19 k.k.)  
 
 

 
 
 



KRYMINOLOGIA 
 
 
prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, prof. nadzw. dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek 
Marczewski 
Przestępczość, polityka karna i penitencjarna w Polsce w latach 1990-2011 
(Atlas Przestępczości w Polsce 5) 
 
prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, prof. nadzw. dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek 
Marczewski, mgr Roman Kulma 
European Statistics on Safety from Crime – SASU  
(Europejska statystyka zagro żenia przest ępczością) 
 
prof. nadzw. dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, mgr Roman Kulma, 
mgr Paweł Ostaszewski, mgr Anna Więcek-Durańska 
European Sourcebook of Crime and Criminal Justice S tatistics 2012  
(część polska) 
 
prof. nadzw. dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, mgr Roman Kulma, 
mgr Paweł Ostaszewski, mgr Anna Więcek-Durańska 
Community Service and Probation in Europe 
(Praca społecznie u żyteczna i probacja w Europie) 
 
prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, dr Beata Czarnecka-Dzialuk 
Powrotno ść nieletnich do przest ępstwa w wybranych krajach  
 
prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, dr Beata Czarnecka-Dzialuk 
Stosowanie w post ępowaniu karnym narz ędzi diagnostyczno– 
prognostycznych słu żących oszacowaniu ryzyka powrotno ści do przest ępstwa 
w wybranych krajach 
 
mgr Katarzyna Drapała, mgr Roman Kulma 
Przestępczość wychowanków zakładów poprawczych w ci ągu pi ęciu lat od 
opuszczenia zakładu poprawczego - kontynuacja  
 
mgr Katarzyna Drapała, mgr Roman Kulma 
Charakterystyka autorskich programów oddziaływania stosowanych w 
zakładach poprawczych 
 
mgr Katarzyna Drapała, mgr Roman Kulma 
Profil byłego wychowanka zakładu poprawczego, który  popełnił przest ępstwo 
w ci ągu 5 lat po opuszczeniu placówki  
 
 
 


