
NOWOŚCI CBP - KWIECIEŃ 2018 
Bezpieczeństwo  aplikacji  mobilnych  :  podręcznik  hakera  /
Dominic Chell, Tyrone Erasmus, Shaun Colley, Ollie Whitehouse.
- Gliwice :  Wydawnictwo Helion. 

Sygnatura MG 126601

Niniejsza  książka  jest  całościowym,  a  równocześnie  bardzo
praktycznym  kompendium  wiedzy  o  bezpieczeństwie  aplikacji
mobilnych.  Uwzględniono  tu  problemy  charakterystyczne
dla  platform  iOS,  Android  i  Windows  Phone,  dzięki  czemu
zaproponowanie najwłaściwszej strategii zabezpieczenia aplikacji jest
o  wiele  prostsze.  Wyjaśniono  przyczyny  podatności  aplikacji
mobilnych  na  ataki,  opisano  też  techniki  prowadzenia  ataku
i  wykorzystywania  luk  w  zabezpieczeniach.  Bardzo  dokładnie
przedstawiono  także  strategie  obrony  i  działania,  dzięki  którym
programiści  mogą  chronić  swoje  aplikacje.  Poradnik  ten  docenią
przede  wszystkim  osoby  przeprowadzające  testy  penetracyjne,
konsultanci z zakresu bezpieczeństwa oraz oczywiście programiści.

Bezpieczeństwo  społeczeństwa  /  Brunon  Hołyst.  -
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.                       

Sygnatura MG 126602

Książka  stanowi  III  tom  serii   „Bezpieczeństwo  Jednostki,
Społeczeństwa i Gatunku Ludzkiego”.

Autor porusza w niej następujące zagadnienia:

✔ ogólne idee bezpieczeństwa,

✔ środowiskowe determinanty bezpieczeństwa,

✔ wpływ przestępczości na bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo  :  programy  promocji  /  Brunon  Hołyst.  -
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.                      

Sygnatura MG 126603

Promocja  bezpieczeństwa  to  działania  zmierzające  do  jego
upowszechniania, lansowania i popularyzacji. Układ i zakres tomu V -
podobnie jak w poprzednich czterech tomach cyklu „Bezpieczeństwo
Jednostki,  Społeczeństwa  i  Gatunku  Ludzkiego”-  jest  spójny
i  ciekawie  ujęty.  Poza  promocją  bezpieczeństwa  w  wymiarze
indywidualnym  i  społecznym  Czytelnik  znajdzie  w  nim  między
innymi rozważania o inicjatorach i organizatorach działań, o grupach
społecznych,  które  należy  objąć  szczególnym  oddziaływaniem
w  zakresie  tej  promocji,  oraz  o  wykorzystaniu  zdobyczy  techniki
w promowaniu bezpieczeństwa. 



Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu : jak przeżyć zamach
terrorystyczny / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. - Warszawa :
Difin.                                                                                   

Sygnatura MG 126604

Poradnik  poświęcony  jest  przekazaniu  wiedzy  na  temat
najważniejszych  aspektów  wiedzy  z  zakresu  ochrony  przed
zagrożeniami terrorystycznymi. Czytelnik dowie się z niego, co to jest
terroryzm, a także jak zachować się w sytuacjach zagrożenia, w tym
w razie zostania zakładnikiem, ataku aktywnego napastnika i innych.
Książka  jest  przydatna  także  dla  osób  pracujących  lub
przebywających  w  obiektach  zagrożonych  atakiem  bombowym,
w tym przyjmujących zgłoszenia o zamiarze przeprowadzenia takiego
ataku. Z treści zawartych w poradniku skorzystają także osoby, które
chcą przygotować na takie zagrożenia prowadzoną przez siebie firmę.

Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb
mundurowych  / Mariusz Wieczorek. -  Stan prawny na 1 lipca
2017 r.  - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek.

Sygnatura MG 126605

W  książce  podjęta  została  kwestia  charakteru  prawnego  stosunku
służbowego  funkcjonariuszy  służb  mundurowych.  Publikacja
adresowana  jest  nie  tylko  do  przedstawicieli  doktryny,
zajmujących  się  kwestiami  administracyjnoprawnego  zatrudnienia
ale  i  do  praktyków.  Podstawę  pracy  stanowi  analiza  przepisów
regulujących  stosunki  służbowe  w  poszczególnych  formacjach
mundurowych,  z  uwzględnieniem  orzecznictwa  oraz  doktryny.
Powinna  zatem  przyczynić  się   nie  tylko  do  wzmożenia  dyskusji
teoretycznoprawnej ale i do przybliżenia osobom stosującym przepisy
z zakresu stosunków służbowych sposobu ich interpretacji w nauce
prawa.

Co  każdy  pracodawca  wiedzieć  powinien  o  zasadach  BHP
w swoim zakładzie pracy : w świetle znowelizowanych przepisów
Kodeksu  Pracy  :  poradnik  dla  wszystkich  pracodawców  /
Grażyna  Zdziennicka-Kaczocha.  -  Stan  prawny  na  dzień
1 stycznia 2018 r.  - Skierniewice : Wydawnictwo "Sigma".

Sygnatura MG 126606

Poradnik  o  zasadach  BHP  w  przystępny  sposób  przedstawia
podstawowe obowiązki  pracodawcy i  pracowników.  Zwraca uwagę
na kluczowe zagadnienia dotyczące bezpiecznych warunków pracy,
w  tym  warunków  higieniczno-sanitarnych.  Określa  zasady  służące
profilaktycznej ochronie zdrowia pracowników oraz  porusza kwestie
wypadków  przy  pracy,  w  drodze  do  pracy  i  z  pracy,  chorób
zawodowych,  szkoleń  BHP,  środków  ochrony  indywidualnej
oraz odzieży i  obuwia  roboczego.  Zawiera  zbiór  aktualnych aktów
prawnych.



Doskonalenie komunikacji  elektronicznej pomiędzy jednostkami
administracji  publicznej  /  Tomasz  Papaj.  -  Katowice  :
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Sygnatura MG 126607

Rozdział  pierwszy  publikacji  jest  swego  rodzaju  wprowadzeniem
w  problematykę  e-administracji.  Rysuje  kontekst  funkcjonowania
e-administracji  jako  elementu  zarządzania  publicznego  Wskazuje
na trendy rozwoju zarządzania publicznego, podkreślając koncepcję
public  governance.  W  rozdziale  drugim  przedstawiono  istotę
e-administracji  jako  nowoczesnego  podejścia  do  zarządzania
w administracji publicznej, wpisującego się w public governance. Jest
to  kontynuacja  opisu  trendów  w  zarządzaniu  publicznym
uszczegóławiająca jeden z nich, czyli e-administrację. Rozdział trzeci
jest poświęcony tematyce komunikacji elektronicznej, która w ramach
e-administracji  przyjmuje  różne  formuły.  Jedną  z  nich  jest
komunikacja  A2A,  która  odgrywa  szczególną  rolę  ze  względu
na liczbę urzędów w Polsce oraz urzędników w nich zatrudnionych.
W rozdziale tym komunikacja A2A jest poddana analizie. Wskazuje
się w nim zakres doskonalenia komunikacji A2A jako potencjał jej
rozwoju,  a  szczególnie  zwraca  się  uwagę  na  czynniki  sukcesu  tej
komunikacji  A2A.  Rozdział  czwarty  ma  charakter  metodyczny.
Zajmuje się opisem metodyki badań nad doskonaleniem komunikacji
elektronicznej  pomiędzy  jednostkami  administracji  publicznej.
Wyniki  badań  jako  konsekwencja  analizy  literatury  oraz  przyjętej
metodyki badań znajdują się w rozdziale piątym. 

Działania  antyterrorystyczne  :  komentarz  /  Michał  Gabriel-
-Węglowski. -  Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.  - Warszawa :
Wolters Kluwer Polska.

Sygnatura MG 126608

Komentarz,  szczegółowo i  krytycznie prezentując nową w polskim
prawodawstwie  ustawę  dotyczącą  przeciwdziałania  terroryzmowi,
zawiera  między  innymi  wyczerpujący  opis  czynności  operacyjno-
-rozpoznawczych Policji i innych służb, podejmowanych na gruncie
ustawy.  Ponadto  opracowanie  obejmuje  omówienie  niektórych
zagadnień  karnoprocesowych,  w  tym  związanych  z  pozbawieniem
wolności, przeszukaniem, a także legalnością dowodów. Czytelnikowi
zaproponowano praktyczną pomoc w wyjaśnieniu takich kwestii, jak:

✔ prowadzenie czynności inwigilacyjnych przez Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w miejscach publicznych         
i niepublicznych, 

✔ zasady przeszukania wirtualnych chmur danych, 
✔ reguły gromadzenia danych identyfikacyjnych cudzoziemców 

podejrzewanych o terroryzm, 
✔ warunki specjalnego użycia broni palnej, w tym wykorzystania

snajperów w działaniach kontrterrorystycznych. 



Identyfikacja kryminalistyczna / Jerzy Konieczny. - Warszawa :
Instytut Wydawniczy EuroPrawo.

Sygnatura MG 126609

Kryminalistyka  przeżywa  kryzys.  Szczególnie  głęboko  dotknął
on tradycyjnych dziedzin identyfikacji człowieka i rzeczy.  Idea była
prosta: nie ma na świecie dwóch dokładnie takich samych obiektów,
więc ujawniane,  dostatecznie „wyraźne" ślady,  są indywidualne,
a  to  pozwala  na  stanowcze,  właśnie  indywidualne,  określanie  ich
źródeł. Tymczasem okazało się, że teza o indywidualności jest mitem.
Owszem, badania porównawcze śladów mają sens, ale pełnej zmianie
ulega  ich  interpretacja  -  miejsce  błędnych  metodologicznie  reguł
zajmują koncepcje nowoczesne,  ukazujące rzeczywistą siłę dowodu
z  opinii  biegłego.  Te  zagadnienia,  obejmujące  przejście  ważnych
dla wymiaru sprawiedliwości  dziedzin kryminalistyki  z wieku XIX
w wiek XXI, przybliża „Identyfikacja kryminalistyczna". 

Informacje  niejawne  we  współczesnym  państwie  /
Sławomir Zalewski. - Warszawa : Editions Spotkania.

Sygnatura MG 126610

Celem  publikacji  jest  wyjaśnienie  roli  informacji  niejawnych
we  współczesnym  państwie  poprzez  pryzmat  zderzenia
bezwzględnych, opartych na przepisach prawa, procedur ochronnych
z samymi  zasobami  chronionymi,  ulegającymi  ciągłej  relatywizacji
w aspekcie  ich  wartości.  Praktyczny wymiar  tego zderzenia  widać
nie  tylko  w  procederze  nieuprawnionego  ujawniania,  co  bywa
przedmiotem  odpowiedzialności  karnej  czy  dyscyplinarnej,
ale  też  w  intencjonalnym,  dopuszczalnym  w  sensie  prawnym,
wykorzystywaniu  w  publicznym  obiegu  informacji  w  doraźnych
celach politycznych. W publikacji omawiane są zasoby informacyjne
chronione  ze  względu  na  interes  państwa,  wyjaśniane  są  procesy
ich  ochrony  oraz  wykorzystania  we  współczesnych  warunkach
bezpieczeństwa.  Swym  zakresem  obejmuje  ona  podmioty
odpowiedzialne  za  bezpieczeństwo  Państwa  Polskiego  –  naczelne
i  centralne  organy  administracji  rządowej  oraz  organy  władzy
ustawodawczej i sądowniczej w okresie od 1999 roku.

Kapitał  resocjalizacyjny  zakładu  poprawczego  /
Przemysław  Frąckowiak.  -  Kraków  :  Oficyna  Wydawnicza
"Impuls".

Sygnatura MG 126611

„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”.  

(Z recenzji prof. zw. dr hab. Anny Nowak)



Kompendium bhp. T. 1  / [autorzy Józef M. Boguszewski, Mariusz
Foremniak, Aneta Mościcka, Jan M. Pióro i inni]. - 2. wydanie.-
Warszawa : Wiedza i Praktyka.

Sygnatura MG 126612

„Kompendium  bhp” to  poradnik,  który  przedstawia  najważniejsze
aspekty  dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  dokumenty,  wskazówki  niezbędne
w  codziennej  pracy  służby  bhp.  Omówione  zostały  tu  m.in.
praktyczne  przykłady  wyjaśniające  zastosowanie  przepisów
dotyczących  bhp;  orzecznictwo  sadów,  szczególnie  pomocne
w procesie  postępowania  powypadkowego.  Przytoczone  orzeczenia
sądów  ułatwiają  np.  kwalifikację  zdarzeń  wypadkowych,
rozstrzygając m.in. kwestie kiedy mamy do czynienia z wypadkiem
przy pracy a kiedy z wypadkiem w drodze do/z pracy. W poradniku
znajdują się też informacje dotyczące szkoleń bhp, np. które szkolenie
bhp może być przeprowadzone w formie e-learningu. Publikacja ta
stanowi  również  swojego  rodzaju  podręcznik  dla  służby  bhp,
szczególnie  w  zakresie  jej  obowiązków.  Zawiera  wskazówki
odnoszące się  do metodyki  szkoleń oraz kształtowania  właściwych
postaw i zachowań w zakresie bhp. W „Kompendium bhp” omawiana
jest  ponadto  szczegółowo  tematyka  ochrony  przeciwpożarowej
w firmach. 

Kompendium bhp. T. 2 / [autorzy Józef M. Boguszewski, Tomasz
W.  Grausz,  Marek  Kalman,  Waldemar  Klucha  i  inni].  -
- 2. wydanie. - Warszawa : Wiedza i Praktyka.

Sygnatura MG 126613

„Kompendium  bhp.  Tom  II” to  publikacja  stanowiąca  swojego
rodzaju podręcznik dla służby bhp i  pracodawców oraz wszystkich
osób zajmujących się problematyką bhp. Zawiera wskazówki, liczne
przykłady  odnoszące  się  do  obowiązków  zapewnienia  właściwych
warunków  pracy  latem  oraz  zimą.  Porusza  problematykę
odpowiedzialności  za  przestępstwo  narażenia  pracownika  na  utratę
życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Omawia kwestie właściwego
opracowania  i  udostępnianie  instrukcji  bhp.  Dotyka  zagadnień
szczególnej ochrony pracy kobiet oraz pracowników młodocianych.
Zwraca  uwagę  na  bardzo  istotne  zagadnienie  ergonomicznego
stanowiska pracy, prezentując szczegółowe listy kontrolne pomocne
w ocenie warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej.  Stanowi
cenne  źródło  informacji  na  temat  właściwego  doboru  środków
ochrony indywidualnej - ze szczególnym uwzględnieniem narażenia
na  hałas  w miejscu  pracy i  ochronników słuchu.  Zawiera  również
wskazówki  dotyczące  środków  ochrony  oczu.  Zwraca  uwagę
na  współczesne  zagrożenia  na  stanowiskach  pracy  –  mobbing
oraz stres.



Kryminalistyka / Brunon Hołyst. -  13. wydanie.  - Warszawa :
Wolters Kluwer.

Sygnatura MG 126614

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? 

Kryminologia  /  Brunon Hołyst.  -   11.  wydanie.   -  Warszawa :
Wolters Kluwer.                                                                         

Sygnatura MG 126615

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. 

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. 

Kultura  pracy  profesjonalisty  /  Zdzisław  Wołk.  -  Warszawa  :
Difin.

Sygnatura MG 126617

Wyróżnikiem opracowania jest przedstawienie złożoności problemów
dotyczących  pracy  zawodowej  z   perspektywy  wykonującego  ją
człowieka.  Ukazanie,  że  poziom  kultury  pracy  daje  poczucie
sprawstwa  dotyczącego  realizowania  własnej  drogi  zawodowej
i życiowej.  W książce  zawarto  dodatkowo  informacje  praktyczne
związane z wybranymi sytuacjami występującymi przy wykonywaniu
pracy zawodowej, w   tym z  obyczajowością, rytuałami oraz kulturą
osobistą w relacjach zawodowych. 



Kultura bezpieczeństwa żywności : istota i narzędzia pomiaru /
Małgorzata Z. Wiśniewska. -  Stan prawny na 30 czerwca 2017 r. -
Warszawa : CeDeWu.

Sygnatura MG 126616

Pomimo nieustających afer na rynku żywności, istota i rola kultury
bezpieczeństwa żywności jest tematem stosunkowo nowym, nie tylko
w naszym kraju. Jest to jednak temat bardzo istotny, gdyż przyjmuje
się,  iż  brak  tej  kultury,  brak  troski  o  jej  zapewnienie,  należy
do  kategorii  tzw.  nowych  zagrożeń  dla  bezpieczeństwa  produktu
żywnościowego. 

Kultura  bezpieczeństwa  żywności  to  podzielane  postawy,  wartości
oraz  przekonania  wobec  zapewnienia  bezpieczeństwa  produktu
żywnościowego,  na  co  dzień  demonstrowane  w  organizacjach
zajmujących się produkcją i obróbką żywności. Niestety, jak wskazują
wyniki badań prowadzonych na świecie, kultura bezpieczeństwa jest
w wielu przypadkach w obszarze łańcucha żywności niemal zupełnie
ignorowana. Nie jest także dostatecznie doceniana i rozumiana przez
najwyższe  kierownictwo  organizacji.  Jest  to  zjawisko  niezwykle
złożone  i  wręcz  krytyczne  dla  bezpieczeństwa  zdrowia  oraz  życia
każdego  konsumenta,  dlatego  też  wymaga  ono  szerokiego
rozpoznania i rozpropagowania.

Negocjacje  policyjne  i  więzienne  /  Robert  Poklek,  Magdalena
Chojnacka. - Warszawa : Difin.

Sygnatura MG 126618

Książka  zawiera  teoretyczne  i praktyczne  podstawy  działań
negocjacyjnych podejmowanych w środowisku więziennym. Punktem
wyjścia  do  rozważań  na  ten  temat  stał  się  system  negocjacji
policyjnych scharakteryzowany w pierwszym rozdziale podręcznika.
W dalszej  części  omówiono  specyfikę  instytucji  penitencjarnej
i  wynikające  z   jej  charakteru  ograniczenia  i  możliwości
podejmowania negocjacji w warunkach więziennych. Książka zawiera
również  rozdział  traktujący  o   stresie  zawodowym  personelu
więziennego oraz aktualnych trendach opieki psychologicznej w tym
zakresie.

Praktyczną część książki stanowią scenariusze zajęć warsztatowych
rozwijających  w   różnym  zakresie  umiejętności  negocjacyjne.
Głównym  adresatem  podręcznika  są  funkcjonariusze  Służby
Więziennej  oraz  osoby  zajmujące  się  rozwiązywaniem  sytuacji
kryzysowych.  Po książkę  mogą  sięgnąć  również  studenci  kierunku
bezpieczeństwo  oraz  resocjalizacja,  a także  osoby  zainteresowane
problematyką penitencjarną i policyjną. 



O terroryzmie jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa społecznego /
redakcja  naukowa  :  Arkadiusz  Indraszczyk,  Małgorzata
Lipińska-Rzeszutek  ;  Uniwersytet  Przyrodniczo-Humanistyczny
w  Siedlcach.  Wydział  Humanistyczny.  -  Warszawa  :  Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR.
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„Uważam,  że  zaletą  tej  pracy  jest  połączenie  różnych  punktów
widzenia na zjawisko terroryzmu i  jego wpływu na bezpieczeństwo
społeczne  we  współczesnym  świecie.  Myślę,  że  ważną  rzeczą  jest
pokazanie  na  rynku  polskim  rozwiązań  stosowanych  w  Rosji
i  Kazachstanie,  co  może  pomóc  i  służyć  w  prowadzeniu  badań
porównawczych”.

(Z recenzji prof. Aleksieja Gawrilenkowa – Państwowy Uniwersytet
w Smoleńsku)

Podżeganie w polskim prawie karnym : studium z zakresu teorii
i  praktyki  prawa  karnego  /  Damian  Tokarczyk.  -  Warszawa  :
Wydawnictwo C. H. Beck.
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Publikacja  dotyczy  dogmatycznych  i  praktycznych  zagadnień
związanych  z  odpowiedzialnością  karną  za  przestępne  podżeganie.
Autor  analizuje szereg aspektów konstrukcyjnych i  szczegółowych,
przedstawiając  kompleksowe  rozważania  o  podżeganiu
do  przestępstwa  na  tle  innych  form  współdziałania  przestępnego.
Zwieńczeniem publikacji jest przedstawiona przez Autora propozycja
kompleksowej  zmiany  przepisów  Rozdziału  II  Kodeksu  Karnego.
Praca kierowana jest  zarówno do osób zajmujących się dogmatyką
prawa  karnego,  jak  i  do  osób  wykonujących  zawody  prawnicze
związane z wymiarem sprawiedliwości.

Prawo prywatności  jako reguła społeczeństwa informacyjnego /
redaktorzy  Katarzyna  Chałubińska-Jentkiewicz,  Ksenia
Kakareko, Jacek Sobczak  - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck.

Sygnatura MG 126621

Gwałtowny  rozwój  techniki  daje  możliwości  głębokiego
inwigilowania  zachowań  społecznych  każdego  człowieka.
Wyszukiwarki  internetowe  bez  najmniejszej  trudności  agregują
informacje  o  wszystkich  aspektach  życia  jednostki,  tworząc  tym
samym gotowe profile  handlowe dla  zainteresowanych podmiotów.
Pozwala to także na prognozowanie zachowań użytkowników sieci,
a  nawet  na wpływanie na  podejmowane decyzje,  zarówno na polu
gospodarczym, jak i  społeczno-politycznym. Umożliwia to również
poznanie  preferencji  i  oczekiwań  politycznych,  światopoglądowych
i wyznaniowych, zainteresowań seksualnych, stanu majątkowego etc.
Współczesne  środki  przekazu  sprzyjają  ograniczeniom  praw
i wolności,  odzierając użytkownika Internetu z prywatności niejako
na własne życzenie, dając jako alternatywę wykluczenie cyfrowe.



Problemy  teorii  kryminalizacji  :  studium  z  zakresu  prawa
karnego i konstytucyjnego / Jan Kulesza. - Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego.
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Książka  zawiera  pierwsze  w  polskiej  doktrynie  opracowanie
monograficzne  poświęcone  teorii  kryminalizacji,  uwzględniającej
całościowo  element  uzgadniania  kontekstu  konstytucyjnego
stanowienia  norm  prawnokarnych.  W  pracy  wykazano,
że  kryminalizacja  stanowi  ingerencję  w  sferę  konstytucyjnie
chronionych praw i wolności jednostki, a w związku z tym podlega
rygorom klauzuli  limitacyjnej  art.  31 ust.  3  Konstytucji  RP. Teoria
kryminalizacji  musi  zatem uwzględniać  przede  wszystkim wymogi
zasady  proporcjonalności  sensu  largo oraz  innych  składowych
wspomnianej  klauzuli,  w  szczególności  ograniczenia  wynikające
z  zasady  państwa  demokratycznego.  W  związku  z  koniecznością
uzgadniania  kontekstu  konstytucyjnego  odniesiono  funkcjonujące
w  doktrynie  karnistycznej  zasady  i  terminy  związane  z  pojęciem
przestępstwa i procesem kryminalizacji do elementów warunkujących
proces  kryminalizacji  wynikających  z  Konstytucji.  Rozważania
zostały  przeprowadzone  na  gruncie  polskiego  prawa  karnego
i  konstytucyjnego  oraz  uzupełnione  o  punkt  widzenia  doktryn
niemieckiej,  szwajcarskiej  i  austriackiej  w zakresie  wpływu zasady
proporcjonalności  sensu  largo na  proces  kryminalizacji.
Odwołano  się  także  do  orzecznictwa  Trybunału  Konstytucyjnego
oraz Bundesverfassungsgerichtu. 

Profilowanie  kryminalne  :  wprowadzenie  do  sporządzania
charakterystyki  psychologicznej  nieznanych  sprawców
przestępstw  /  Jan  Gołębiowski.  -   Wydanie  2.  poprawione
i poszerzone.  - Łomianki : Centrum Psychologii Kryminalnej.

Sygnatura MG 126641

Drugie  wydanie  długo  oczekiwanej pierwszej  polskiej  monografii
poświęconej problematyce sporządzania portretów psychologicznych
nieznanych  sprawców  przestępstw.  Pierwsze  wydanie  ukazało  się
w  2008  roku,  kiedy  autor  pracował  jeszcze  jako  psycholog
w Komendzie Głównej  Policji. Po kolejnych 9 latach doświadczeń
biegłego  sądowego  przygotował  poprawioną  i  poszerzoną  wersję
swojej publikacji. 

Pozycja  przeznaczona  jest  dla:  studentów  psychologii,  studentów
resocjalizacji, studentów prawa,  studentów pedagogiki,  policjantów,
kuratorów, prokuratorów, sędziów, detektywów, pracowników innych
służb mundurowych,  dziennikarzy śledczych i  dla wszystkich tych,
którzy zainteresowani są tematem profilowania kryminalnego. 



Przeciwko  życiu.  T.  1,  Perspektywy  badawcze  problematyki
zagrożeń  życia  /  Brunon  Hołyst.  -  Warszawa  :  Wydawnictwo
Naukowe PWN.
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Składająca się z czterech tomów seria wydawnicza „Przeciwko życiu”
została  poświęcona  najbardziej  fundamentalnym  i  nieustannie
aktualnym  problemom  zagrożeń  życia  człowieka.  Zagadnienie  to
dotyczy  jednej  z  naszych  podstawowych  potrzeb:  potrzeby
bezpieczeństwa.  Jej  deprywacja  uniemożliwia  prawidłowy  rozwój
osobowy, emocjonalny i psychiczny. Jest zatem oczywiste, że kwestia
zagrożeń  ludzkiego  życia  nurtuje  społeczności  w  skali  globalnej,
lokalnej, a także w wymiarze indywidualnym. 
W części  I  tego  tomu Autor  analizuje zagrożenia  życia człowieka
z różnych perspektyw, m.in. biologicznej, medycznej, socjologicznej,
psychologicznej,  prawnej,  filozoficznej  i  religijnej.  W części  II  zaś
rozpatruje  omawianą  problematykę  pod  kątem  dwóch  obszernych
kategorii  czynników:  zagrożeń  w  dużym  stopniu  niezależnych
od ludzi, np. mikrobiologicznych, genetycznych czy klimatycznych,
oraz zagrożeń, które wynikają z destruktywnej działalności człowieka
zarówno wobec natury, jak i wobec własnej osoby. Autor podejmuje
próbę dokonania integracji i syntezy wiedzy dotyczącej problematyki
zagrożeń życia, co stanowi przedsięwzięcie, które nie zostało dotąd
w  tak  szerokim  zakresie  podjęte  ani  w  literaturze  polskiej,
ani obcojęzycznej. 

Przeciwko  życiu.  T.  2,  Determinanty  społeczne  i  kulturowe  /
Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
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W tomie  2  zostały  omówione  zagadnienia  dotyczące  m.in.  wojen,
konfliktów  społecznych  oraz  terroryzmu.  Autor  podejmuje  próbę
dokonania  integracji  i  syntezy  wiedzy  dotyczącej  problematyki
zagrożeń życia, co stanowi przedsięwzięcie, które nie zostało dotąd
w  tak  szerokim  zakresie  podjęte  ani  w  literaturze  polskiej,
ani obcojęzycznej.

Przestępczość  gospodarcza  :  istota  zjawiska  :  zasady
odpowiedzialności,  mechanizmy  przestępcze  i  metody  działania
sprawców  /  pod  redakcją  naukową  Pawła  Łabuza  i  innych   -
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck.
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Publikacja  ma  na  celu  przedstawienie  i  wyjaśnienie  cennych
oraz praktycznych zagadnień z zakresu przestępczości gospodarczej,
która w dzisiejszych czasach przybiera różnorodne formy i wykazuje
się  dużą  zmiennością.  Pozwoli  zapoznać  się  nie  tylko  z  taktyką
przestępczą  sprawcy  działającego  w  sektorach  gospodarczych,
lecz  także  metodyką  oraz  środkami  zapobiegającymi  zagrożeniom
na  tej  płaszczyźnie.   Autorzy  z  wielką  starannością  stworzyli
naukowo-praktyczne  "kompendium  wiedzy"  prezentujące  istotę,
mechanizmy  przestępcze  oraz  problemy  prawne  z  zakresu
przestępczości gospodarczej.

https://ksiegarnia.pwn.pl/tag/przeciwko-zyciu,t,726439944


Resocjalizacja  -  czarno  na  białym :  konteksty  niedostosowania
społecznego  i  ich  praktyczne  odniesienia  :  praca  zbiorowa  /
pod  redakcją  Anny  Karłyk-Ćwik  i  Doroty  Rybczyńskiej-Abdel
Kawy. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".
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"Wielkowymiarowość recenzowanej pracy, przystępność i klarowność
wywodów  poszczególnych  Autorów,  zakres  poruszanych  zagadnień
stanowić będzie znacząca inspirację i gorącą zachętę do teoretyczno-
-badawczego i praktycznego zajmowania się i zainteresowania, przez
szeroką  rzeszę  czytelników  niedostosowaniem  społecznym,
profilaktyką,  penitencjarystyką  i  resocjalizacją  w  Polsce.
Wdzięcznymi  jej  czytelnikami  mogą  być  zarówno  praktycy,  jak
i  teoretycy,  studenci  różnych  kierunków  studiów,  jak  i  osoby
zatrudnione  w  instytucjach  profilaktyczno-edukacyjnych
i oświatowych mających do czynienia z osobami niedostosowanymi
społecznie  lub zagrożonymi  czynnikami  ryzyka  i  dezadaptacją
społeczną". 

(Z recenzji prof.  dr hab. Andrzeja Węglińskiego z UMCS w Lublinie)

RODO : przewodnik po kluczowych zmianach / [autorzy Tomasz
Banyś i inni]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka.
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"RODO – Przewodnik po kluczowych zmianach" to publikacja, która
wyczerpująco  przedstawia  zagadnienia  związane  z  unijnym
rozporządzeniem  o  ochronie  danych  osobowych  (RODO).
W  kolejnych  rozdziałach  zostały  omówione  najważniejsze
zagadnienia – inspektor ochrony danych, naruszenia ochrony danych
osobowych  czy  rejestrowanie  czynności  przetwarzania.  Czytelnik
znajdzie tu też aktualny tekst RODO, dzięki czemu będzie miał go
zawsze  pod  ręką.  Dzięki  praktycznym  poradom  zawartym  w
publikacji  dowie  się  m.in.,  w  jaki  sposób  rejestrować  czynności
przetwarzania danych osobowych,  jak przygotować zgodną z RODO
umowę powierzenia,   a także jak dokumentować naruszenia ochrony
danych osobowych. 

Rozpoznawanie  predyspozycji  przestępczych  jako  forma
prewencji  kryminalnej  /  Arkadiusz  Gliszczyński.  -  Kraków  :
Impuls.
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Niniejsza  książka  ma  pozwolić  na  spojrzenie  na  kwestie  działań
na  rzecz  bezpieczeństwa  z pozycji  oddziaływań  profilaktycznych,
które  nie  są  budowane  jedynie  na  podstawie  analizy  zaistniałych
zdarzeń  przestępczych,  ale  przede  wszystkim  na  podstawie
umiejętnego  wykorzystywania  wiedzy  kryminologicznej
w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za tę płaszczyznę życia
społecznego.  Dlatego  poruszone  zostały  m.in.  kwestie:  czynników
kryminogennych determinujących przestępcze zachowania człowieka,
rola ofiary w genezie przestępstwa, proces prognozowania zachowań
przestępczych czy profilowania, które – umiejętnie wykorzystywane –
mogą  przyczynić  się  do  spadku  przestępczości  i wzrostu  poczucia
bezpieczeństwa lokalnej społeczności. 



Ryzyko  w  czynnościach  operacyjno-rozpoznawczych  Policji  :
aspekty  kryminalistyczne  i  prawnodowodowe  /  Jacek  Kudła,
Piotr Kosmaty. -  Wydanie 2  - Warszawa : Difin.
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Książka  jest  kompendium  wiedzy  przedstawiającym  trudną
problematykę  od  genezy  gromadzenia  materiałów  z  czynności
operacyjno-rozpoznawczych w  aspektach  kryminalistycznych
i  prawno-dowodowych aż  po  proces  ich  wykorzystania
w postępowaniu karnym. Autorzy przedstawili wybrane metody pracy
operacyjnej znane współczesnej kryminalistyce, zwracając szczególną
uwagę na rolę pierwszych, podstawowych czynności wykonywanych
przez  poszczególne  służby,  posiadające  uprawnienia  do  ich
prowadzenia. 

Najważniejszym  przesłaniem  książki  jest  pomoc  wszystkim
funkcjonariuszom, stosującym metody pracy operacyjnej, w zakresie
oceny  pierwszych  informacji  oraz  zgromadzonych  materiałów.
Książka  jest  skierowana  także  do  osób  nadzorujących  działania
operacyjne, do środowisk prokuratorskich i sądowniczych, biorących
udział w procesie decyzyjnym, które wykorzystują wyniki niektórych
czynności  operacyjno-rozpoznawczych w  postępowaniu  karnym.
Może  być  ona  niezwykle  przydatna  młodym  adeptom  sztuki
policyjnej  i  prokuratorskiej,  zdobywającym  wiedzę  w  szkołach
poszczególnych  służb  oraz  Krajowej  Szkole  Sądownictwa
i Prokuratury. 

Scenariusze symulacyjne : medycyna ratunkowa / redakcja Traci
L. Thoureen, Sara B. Scott ; redakcja wydania polskiego Andrzej
Kański - Wrocław : Edra Urban @ Partner.
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Edukacja  medyczna  doświadcza  obecnie  gruntownych  przemian.
Ich wymierną postacią jest wzrost w ostatnich dziesięciu latach liczby
szkoleń  z  zastosowaniem  symulacji  opartej  na  nowoczesnej
technologii.  Nauczanie  przez  doświadczenie  jest  osiągalne  już  nie
jako efekt, na który trzeba czekać, ale poprzez udział w realistycznych
scenariuszach  klinicznych,  w  których  główną  rolę  stanowią
zaawansowane  technologicznie  symulatory  oraz  przeszkoleni
instruktorzy.  Stworzone  w  ten  sposób  bezpieczne  i  powtarzalne
warunki  pozwalają  na  naukę  postępowania  w  najtrudniejszych
przypadkach medycznych. 

Scenariusze  symulacyjne  przedstawione  w  tej  książce  zostały
stworzone przez grupę osób pochodzących z wielu specjalistycznych
ośrodków akademickich i obejmują one szerokie spektrum zagadnień.
Zostały przygotowane  w  formie  pozwalającej  na  ich  dostosowanie
do poziomu zaawansowania osoby szkolącej się oraz do dostępnego
sprzętu  i  warunków.  Dokładne  opisy  przygotowania  scenariuszy
symulacyjnych i informacje o pacjentach umożliwiają ponadto użycie
scenariuszy  jako  narzędzi  do  obiektywnej  i  powtarzalnej  oceny
postępowania. 



Tutoring jako spotkanie : historie indywidualnych przypadków /
redakcja naukowa Beata Karpińska-Musiał, Magdalena Panońko.
- Warszawa : Wolters Kluwer Polska.
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Czym jest  tutoring? Skąd bierze się  rosnąca popularność tej  formy
edukacji  spersonalizowanej?  Dlaczego  jest  postrzegany  jako
panaceum  na  problemy  edukacji  i  wielka  szansa  na  elitarne
kształcenie?  Na  te  i  wiele  innych  pytań  odpowiadają  autorzy
niniejszej  publikacji.  Redaktorki  tomu,  obie  mocno  związane
z  propagowaniem edukacji  spersonalizowanej  w formule  naukowej
i szkoleniowej, zebrały kilkadziesiąt opowieści o autentycznej relacji
mistrz–uczeń w murach szkół i uczelni. W pierwszej części książki
przybliżają  też  specyfikę  i  kontekst  pracy  tutora  w  dzisiejszej
instytucji  kształcenia,  zwracając  uwagę  na  jego  złożoność,  esencję
i  rolę  wartości  w  świecie  zróżnicowanych  postaw  uczniów
i nauczycieli. Tutorzy z całej Polski z kolei przekonują, że tutoring
stanowi  niezwykłą  szansę  dla  młodego  człowieka.  Pozwala  mu
na  uzyskanie  kompetencji  przydatnych  na  rynku  pracy,  a  także
spełnione  życie,  zgodne  z  jego  pasjami,  możliwościami
i pragnieniami. 

Ustawa  o  radcach  prawnych  :  komentarz  /  redakcja
Tomasz Scheffler  - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck.
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Prezentowana  pozycja  zawiera  wyczerpującą  i  kompleksową
wykładnię przepisów ustawy z 6 lipca 1982 r.  o radcach prawnych
(t.j.  Dz.U.  z  2017 r.  poz.  1870 ze  zm.).  Poruszane  w Komentarzu
kwestie odnoszą się do zasad wykonywania zawodu radcy prawnego
oraz  zasad  organizacji  i  działania  samorządu  radców  prawnych,
w tym również m.in. do:

✔ uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego; 
✔ aplikacji radcowskiej i egzaminu radcowskiego; 
✔ odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych.  

Publikacja  jest  jedynym  na  rynku  wydawniczym  tak  obszernym
i dokładnym omówieniem ustawy o radcach prawnych.

W  niniejszej  pozycji  przedstawiono  również  dotychczasowe
orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, Trybunału
Konstytucyjnego oraz dorobek nauki odnoszący się do omawianych
zagadnień prawnych, co gwarantuje Czytelnikowi najwyższy poziom
merytoryczny oraz odznacza się niezwykłym walorem praktycznym.

Dzieło jest wydaniem unikatowym również ze względu na Autorów,
łączących  doświadczenia  naukowe  z  wieloletnią  praktyką
w doradztwie prawnym związanym z analizowaną tematyką.

Komentarz  został  przygotowany  z  myślą  o  radcach  prawnych,
aplikantach  radcowskich,  a  także  o  osobach  świadczących  pracę
w kancelariach.



Wojna  hybrydowa  i  jej  konsekwencje  dla  bezpieczeństwa
euroatlantyckiego / Mirosław Banasik. - Warszawa : Difin.

Sygnatura MG 126633

Książka  jest  poświęcona  problemom  teorii  i  praktyki  wojny
hybrydowej  oraz  konsekwencji  dla  środowiska  bezpieczeństwa
międzynarodowego.  W  pracy  koncentrowano  się  na  ustaleniu
znaczenia  wojny  hybrydowej  dla  osiągania  strategicznych  celów
geopolitycznych  oraz  zidentyfikowaniu  przedsięwzięć  w  wymiarze
międzynarodowym  i  narodowym,  które  pozwoliłyby  na  skuteczne
przeciwstawienie  się  zagrożeniom  będącym  konsekwencją
imperialnej polityki Federacji Rosyjskiej. 

Wybrane  programy  resocjalizacyjne  w  praktyce  kuratorów
sądowych  /  redakcja  naukowa  Łukasz  Wirkus.  -  Toruń  :
Wydawnictwo Adam Marszałek.

Sygnatura MG 126634

„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”.

(Od redaktora)



Wyrabianie,  handel  i  posiadanie  broni  palnej  oraz  amunicji
w  Polsce  :  aspekty  karnoprawne  i  kryminologiczne  /
Rafał Rejmaniak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek.

Sygnatura MG 126635

„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  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”.

(Z recenzji insp. dr hab. Izabeli Nowickiej, prof. WSPol)

Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze
i osoby fizyczne / Grażyna Zdziennicka-Kaczocha. - Skierniewice :
Wydawnictwo "Sigma". 

Sygnatura MG 126636 

✔ Ogólne zasady zawierania umów wg Kodeksu cywilnego

✔ Prawa i obowiązki stron poszczególnych umów

✔ Wzory oraz formy umów stosowanych w obrocie 
gospodarczym i stosunkach cywilnoprawnych

✔ Wykaz umów podlegających podatkowi od czynności 
cywilnoprawnych

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r.

Zasady  w  prawie  administracyjnym  :  teoria,  praktyka,
orzecznictwo / redakcja naukowa Zofia  Duniewska i inni
-   Stan  prawny  na  1  października  2017  r.   -  Warszawa  :
Wolters Kluwer Polska.

Sygnatura MG 1266367

W  książce  omówiono  ogólne,  systemowe  zasady  prawa
administracyjnego,  ich  charakter  i  znaczenie,  a  także  konstrukcję
nadużycia prawa. Monografia uwzględnia dokonane ostatnio zmiany
dotyczące  m.in.  prawa  administracji  skarbowej,  oświatowego,
ochrony środowiska,  budowlanego, planowania i  zagospodarowania
przestrzennego.  Rozważaniom  poddano  m.in.  zasady  ustrojowe,
zasady materialnego prawa administracyjnego oraz zasady procedur
w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.


