
REGULAMIN 

publikowania prac w „Problemach Współczesnej Kryminalistyki” 

 

1. Problemy Współczesnej Kryminalistyki są periodykiem naukowym wydawanym raz w roku 

przez Katedrę Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Towarzystwo 

Kryminalistyczne. 

2. W Problemach Współczesnej Kryminalistyki publikowane są prace: teoretyczne, 

eksperymentalne, syntetyzujące i analityczne oraz kazuistyczne z zakresu kryminalistyki  

i dziedzin pokrewnych, a także recenzje i sprawozdania z konferencji, zjazdów i zebrań 

naukowych. 

3. Teksty prac winny być sporządzone czcionką znormalizowaną (Times New Roman), 

jednostronnie, na arkuszach formatu A-4, z marginesem 2,5 cm z lewej i 2,5 cm z prawej 

strony,  

z zachowaniem półtora odstępu między wierszami (30 wierszy na stronie). Zapis winien 

być dokonany podstawowym krojem pisma bez wyróżnień. 

4. Opracowania teoretyczne nie powinny przekraczać 20, a kazuistyczne 15 stron maszynopisu 

wraz z rycinami, tabelami, wykazem piśmiennictwa i streszczeniem. 

5. Nadsyłane prace są recenzowane. 

6. Na pierwszej stronie, przed właściwym tekstem pracy, należy umieścić imię i nazwisko 

autora (autorów), afiliację (nieobowiązkowo) oraz tytuł pracy w języku polskim  

i angielskim. Dotyczy to także artykułów napisanych w innym języku niż polski i angielski. 

Na życzenie autora (autorów) na końcu pracy może być zamieszczona notka biograficzna 

zawierająca: imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy, nazwę instytucji, w której 

zatrudniony jest autor i zajmowane stanowisko oraz adres mailowy, a także najważniejsze 

osiągnięcia naukowe autora, nie przekraczające łącznie 5 wierszy maszynopisu. 

7. Praca winna być zakończona słowami kluczowymi i streszczeniem w językach: polskim  

i angielskim nie przekraczającym 15 wierszy maszynopisu. 

8. Liczbę tabel i rycin winno się ograniczyć do minimum niezbędnego dla zrozumienia tekstu. 

9. Ryciny i tabele oznacza się numeracją arabską. 

10. Przypisy powinny zawierać pierwszą literę imienia i  nazwisko autorów pracy, tytuł 

czasopisma oraz kolejno - rok, numer tomu i strony pracy. Przy pozycjach książkowych 

należy podać pełny tytuł dzieła, wydawcę, rok i miejsce wydania. Przypisy umieszcza się na 

dole strony, na której przypis jest przywoływany. 

11. Na końcu pracy należy umieścić bibliografię zawierającą nazwisko i pierwszą literę imienia 

autora (autorów) oraz dane zawarte w przypisach, bez numerów stron. Bibliografię należy 

ułożyć w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów. 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w pracy niezbędnych poprawek 

stylistycznych i skrótów bez porozumienia z Autorem. 

13. Za prace publikowane w Problemach Współczesnej Kryminalistyki nie są wypłacane 

honoraria autorskie. Autorzy przesyłając pracę do druku, zobowiązują się do podpisania 

umowy nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich do publikacji na 

Wydawcę. Do artykułu należy dołączyć dane, które umożliwią sporządzenie umowy, tj. 

nazwisko, imię, imię ojca i matki, datę i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania. 

Wzór umowy znajduje się na stronie internetowej PWK: http://kryminalistyka.pl/pwk/ 

14. Na końcu pracy należy zamieścić: adres mailowy, numer telefonu i adres zamieszkania 

Autorów, na które kierowana będzie korespondencja. 

15. Prace nie spełniające opisanych powyżej warunków nie będą opracowywane do czasu 

dokonania przez Autora niezbędnych uzupełnień i poprawek. 

16. Prace nie zakwalifikowane do druku nie są zwracane Autorom. 

17. Prace w formie elektronicznej należy wysyłać na adres Redakcji: redakcja.pwk@gmail.com 

http://kryminalistyka.pl/pwk/
mailto:redakcja.pwk@gmail.com


18.  Etyka wydawnicza: czasopismo przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne  

z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication 

Ethics – COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktorzy 

czasopisma, autorzy, recenzenci i wydawca) powinny zapoznać się ze standardami 

zachowań etycznych stosowanymi w czasopismach wydawanych zgodnie z powyższymi 

zasadami. 

19. W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej 

publikacji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem czasopisma, podejmie 

wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do 

określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych 

przypadkach, pełne wycofanie artykułu z czasopisma. 


