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Warszawa, dnia 15 listopada 2013 r.

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Nowy Świat7}
00 - 330 Warszawa

UCHWAŁA
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN
z dnia

15

listopada}}l3

r.

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie kryminologii
dr. Leszkowi WIECZORKOWI.

Na podstawie art. l8a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z poźn. zm.)
Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:

Na wniosek Komisji Hńilitacyjnej nadaje się Panu dr. Leszkowi Wieczorkowi stopień
doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie kryminologii.
§

1.

§ 2. Uchwała wchodzi

w życie z dniem podjęcia.
uzasadnienie:

Habilitant spełnia przesłanki w świetleurt. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 t. o stopniach
naukowych i tytule naukowym otaz o stopniach i tytule w zakresie sźuki (Dz. U. 65, poz. 595
zpóźn. zm.).
Wyrazem osiągnięó naukowych jest monografia pod ty.tułem ,,Zjavłiskapatologii społecznej i
przeciwdzińania im w mieścieśredniejwielkości Kryminologiczna monografia terenu",
Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 20t2, ss. 756. Jest to praca podejmująca wńki
naukowo i pralłycznie problem badawczy. Wartośćpracy zawięra się w tym, że analizie
poddana została jednostka ekologiczna niezwykle rzńko będąca przedmiotem analiz
kryminologicznych, tj. miasto średniejwielkości. Dzięki temu praca w sposób istotny
wńogaca dotychczasową wiedzę na temat zjawisk przestępczości i poczucia bezpieczeństwa
społecznościzamieszkujących małe i średniejwielkości miasta. Rozprawa habilitacyjna
potwierdza równocześnie prawidłowy warsźat naukowy Habilitanta przez prawidłowy wybór
i wielośćmetod badawczych, co jest szczególnie istotne w sferze badń kryminologicznych,

gdyż ta dziedzina ma ze swej istoty charakter multidyscyplinarny. Na podkreśleniezasługuje

umiejętnie przedstawiony kontekst teoretyczny i prawny pracy w relacji do zaprezentowanych
wyników empirycznych. Szczególnie wartościowe są wnioski pracy oraz jej praktyczne
wskazówki dla działaft społecznościlokalnej.

Pozostały dorobek naukowy Habilitanta ma charakter twórczy, wartościowy merytotycznie,
poprawny warsztatowo oraz bardzo obszerny jakościowo i ilościowo. Na szczególne

podkreślenie zasługulą dwie monografie, których Habilitant jest współautorem, tj. Skazani na
rynku pracy oraz Dzieciobójstwo. Od przepisu prawa do indywidualnego przypadku.
Habilitant prowadzi też dzińalność dydaktyczną i popularyzatorską będąc m.in.
organizatorem i wykładowcą uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest członkiem kolegium
redakcyjnego czasopisma ,,Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe". Habilitant
jest również cńotlkiem trzech kryminologicznych towarzystw naukowych krajowych i
zagtaricznych.
Na podkreślenie zasługuje jego zamgżowanie w realizowanie wielu grantów badawczych.
Zvltócić należy uwagę na jego działalnośćekspercką w ramach współpracy z organani
jednostek samorządu terytorialnego oraz policji. Habilitant btał taklze czynny udział w wielu
konferencjach naŃowych kraj owych i międzynarodowych

W śladza w większości pozylywnymi recenzjami i opinią Komisji Habilitacyjnej nadaje się
stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie kryminologii.
Uchwałę podjęto większościągłosów w głosowaniu tajnym.
Uchwała Rady jest prawomocna.

Przewodniczący Rady Naukowej
INP PAN
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