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Od Redakcji

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer „Forum Polityki Kryminalnej”, 
który jest ze wszech miar debiutancki. Jako półrocznik debiutujemy na rynku 
wydawniczym, a jako Komitet Redakcyjny debiutujemy w roli twórców czasopi-
sma. Kultura nakazuje, by dołączając do nowego towarzystwa, krótko się przed-
stawić, co niniejszym z przyjemnością czynimy.

Idea powołania „Forum Polityki Kryminalnej” zrodziła się w gronie karni-
stów z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Komitet Redakcyjny tworzą: dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ, dr Dominika Bek 
i mgr Jakub Hanc. Interesująca nas tematyka wykracza jednak daleko poza pra-
wo karne. Karnistyka czerpie pełnymi garściami z dorobku szeregu nauk spo-
łecznych i humanistycznych. Równocześnie aspiruje do tego, by realnie wpływać 
na kształtowanie i stosowanie prawa karnego w praktyce organów prawodaw-
czych, orzeczniczych i wykonawczych. Władza, która pozostaje głucha na głos 
nauki, narażona jest na samotne mierzenie się z problemami społecznymi i eks-
perymentowanie na żywym organizmie państwowym – ze zmiennym powodze-
niem. Ten skomplikowany zespół zależności podkreśla wagę polityki kryminal-
nej – nauki obejmującej analizę działań państwa i społeczeństwa skierowanych 
na zapobieganie i zwalczanie przestępczości.

Już od pierwszego volumenu na łamach „Forum Polityki Kryminalnej” pu-
blikujemy prace podejmujące tematykę tworzenia prawa karnego, strategii ści-
gania przestępstw oraz polityki stosowania i wykonywania kar. Obok wąsko 
rozumianej polityki kryminalnej w półroczniku pragniemy kreować przestrzeń 
do dyskusji przedstawicieli tych dziedzin nauki, które kształtują lub powinny 
kształtować kierunek działań państwa wobec przestępczości.

Mamy ambicję, by „Forum Polityki Kryminalnej” stało się czasopismem 
o  międzynarodowym zasięgu. Już obecnie zaprosiliśmy do współpracy w ra-
mach Rady Naukowej wybitnych uczonych nie tylko z Polski, ale też z Europy, 
Azji i Ameryki Południowej. Publikujemy artykuły naukowe w języku polskim 
lub angielskim, mając nadzieję regularnie pozyskiwać autorów, recenzentów 
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i czytelników z różnych kultur prawnych. Zakładamy, że tak szeroka wymiana 
doświadczeń przyniesie wartościowe owoce.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym półrocznikiem. Gorąco zachęcamy 
do lektury tekstów zgromadzonych w niniejszym numerze oraz do współdzia-
łania w tworzeniu kolejnych. Choć praca nad debiutanckim volumenem stano-
wiła proces długotrwały i czasochłonny, mamy świadomość, że stoimy dopiero 
u początku drogi.

W imieniu Komitetu Redakcyjnego
Redaktor Naczelna 

dr Dominika Bek
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From the Editors

Ladies and Gentlemen, Dear Readers,

We present the first issue of “Forum Polityki Kryminalnej” (“Forum on 
Criminal Policy”), which is by all means a debut. As a semi-annual, we make 
our debut on the publishing market, and as the Editorial Committee, we make 
our debut as the creators of the journal. Good manners require that you briefly 
introduce yourself when joining a new society, which we are pleased to do here.

The idea of  establishing “Forum Polityki Kryminalnej” (“Forum on Crimi-
nal Policy”) was born among criminal law theorists and criminologists from 
the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice. 
The Editorial Committee is composed of Olga Sitarz, Dominika Bek and Jakub 
Hanc. The subject matter of our interest, however, goes far beyond criminal law. 
The science of criminal law takes full advantage of the achievements of many 
social sciences. At the same time, it aspires to have a tangible impact on the 
shaping and application of criminal law in the practice of legislative, judicial 
and executive bodies. The authority that remains deaf to the voice of science is 
exposed to solitary confronting social problems and experimenting on a living 
state organism – with varying success. This complex set of dependencies empha-
sizes the importance of criminal policy – a science that includes the analysis of 
state and society activities aimed at preventing and combating crime.

From the first volume, on the pages of the FCP, we publish works on the 
subject of creating criminal law, prosecution strategies and the policy of apply-
ing and executing penalties. In addition to the narrowly understood criminal 
policy, in the biennial, we want to create a space for discussion of representatives 
of those fields of science that shape or should shape the direction of the state’s 
actions against crime.

Our ambition is to make “Forum Polityki Kryminalnej” (“Forum on Crimi-
nal Policy”) a journal with an international reach. We have already invited out-
standing scientists not only from Poland but also from Europe, Asia and South 
America to cooperate within the Scientific Council. We publish scientific articles 
in Polish and English, hoping to regularly attract authors, reviewers, and readers 
from various legal cultures. We assume that such a broad exchange of experi-
ences will bear valuable fruit.
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Thank you for your interest in our semi-annual. We strongly encourage you 
to read the texts in this issue and cooperate to create subsequent editions. Al-
though working on the debut issue was a long and time-consuming process, we 
are aware that we are only at the beginning of the road.

On behalf of the Editorial Committee
Editor-in-Chief

Dominika Bek, PhD


