
REGULAMIN 

publikowania prac w „Problemach Współczesnej Kryminalistyki” 

 

1. Problemy Współczesnej Kryminalistyki (PWK) są periodykiem naukowym 

wydawanym raz w roku przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne i Katedrę 

Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

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, 

rozmiar 12), 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, numer ORCID oraz tytuł pracy w języku 

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

polski. Do druku przyjmujemy wyłącznie prace napisane w języku polskim lub 

angielskim. Prace w innym języku są przyjmowane wraz z tłumaczeniem na język 

angielski. 

7. Praca winna być zakończona słowami kluczowymi (od 5 do 7) i streszczeniem  

w językach: polskim i angielskim nie przekraczającym 15 wierszy maszynopisu 

(Times New Roman, rozmiar 11 z zachowaniem jednego odstępu między wierszami). 

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. Problemy Współczesnej Kryminalistyki to czasopismo Open 

Access. Wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji 

Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych 

warunkach 4.0 (CC BY-NC 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/, 

dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym 

nośniku lub w formacie oraz czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne 

dzieło jest prawidłowo zacytowane. 

14. Autorzy przesyłają pracę do druku, wraz z podpisanym oświadczeniem, które znajduje 

się na stronie internetowej PTK: http://kryminalistyka.pl/pwk/ 

 

http://kryminalistyka.pl/pwk/


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

zamieszkania Autorów, na które kierowana będzie korespondencja. 

16. Praca powinna być sformatowana według szablonu struktury artykułu zgłoszonego do 

publikacji w PWK. 

17. Prace niespełniające opisanych powyżej warunków nie będą opracowywane do czasu 

dokonania przez Autora niezbędnych uzupełnień i poprawek. 

18. Prace niezakwalifikowane do druku nie są zwracane Autorom. 

19. Prace w formie elektronicznej należy wysyłać na adres Redakcji: wydawnictwo-

ptk@kryminalistyka.pl 

 

mailto:wydawnictwo-ptk@kryminalistyka.pl
mailto:wydawnictwo-ptk@kryminalistyka.pl

