
Edytorial  IUSTITIA 4/2021170

Artykuły:
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redak-
cyjnych w nadesłanych opracowaniach. Materiałów nieza-
mówionych Redakcja nie zwraca. Z chwilą przekazania tekstu 
Redakcji Autor przenosi prawa autorskie do publikacji utworu 
w kwartalniku oraz jego rozpowszechniania na innych polach 
eksploatacji, jak: Internet, publikacje Wydawnictwa C.H.Beck, 
chyba że inaczej uzgodniono w odrębnej umowie. Prawem au-
torskim chronione jest również wprowadzanie treści materiałów 
do banków danych oraz przenoszenie tych treści na nośniki 
dźwięku i obrazu.
Wersja papierowa jest wersją pierwotną czasopisma.

Warunki prenumeraty:
wpłaty na prenumeratę przyjmowane są za pomocą polecenia 
przelewu bankowego na rachunek Wydawcy:
Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Nr konta: 52 1240 6247 1111 0000 4973 5420

Cena prenumeraty (4 numery) wynosi: 149 zł (w tym 8% VAT)
– doliczając koszty przesyłki

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel.: (22) 535 88 31
faks: (22) 535 88 32
e-mail: biuro@iustitia.pl
www.iustitia.pl
Redakcja:
Redaktor Naczelny: Krystian Markiewicz
Z-ca Redaktora Naczelnego: Tomasz Zawiślak
Redaktor Prowadząca: Agnieszka Bil
Stali współpracownicy: Jacek Barcik,
Dorota Zabłudowska, Arkadiusz Tomczak,
Tomasz Klimko
Adres Wydawcy i redakcji:
Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel.: (22) 33 77 600, fax: (22) 33 77 602
e-mail: kwartalnikiustitia@beck.pl
www.kwartalnikiustitia.pl
Skład i łamanie: DTP Service
ISSN: 1640-8365

Ceny ogłoszeń

Czarno-białe:  cała strona –  6000 zł,
½ strony – 3400 zł

Kolorowe:  IV str. okł. – 13 000
II lub III str. okł. – 11 000
Insert: 0,90 zł sztuka

Powyższe ceny nie zawierają VAT i dotyczą reklam gotowych. 
Płatność przelewem po otrzymaniu faktury VAT i egzemplarza 
okazowego. Na IV stronę przyjmowane są wyłącznie ogło-
szenia całostronicowe.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamiesz-
czonych ogłoszeń. 
W sprawie ogłoszeń należy kontaktować się z Działem 
 Reklamy – Kinga Filipowicz,
tel.: (22) 33 77 652, fax: (22) 33 77 601
reklama@beck.pl

Nakład: 3800 egz. 
Cena: 59 zł/egz. (w tym 8% VAT)

„IUSTITIA”  Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich / „IUSTITIA”  Quarterly of the Association of Polish Judges

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy Wam numer tematyczny Kwartalnika pt. „Językoznawstwo sądowe w praktyce”, 
pod red. prof. UMK w Toruniu Małgorzaty Gębki-Wolak oraz prof. UAM w Poznaniu Michała Szczyszka.

Jak wskazali redaktorzy we wprowadzeniu, autorzy artykułów zamieszczonych w tym numerze Kwartalnika to lingwi-
ści, a zarazem czynni biegli sądowi. Wiedza z zakresu językoznawstwa powinna być szeroko wykorzystywana podczas 
stanowienia i stosowania prawa. Opracowanie numeru tematycznego dotyczącego praktycznych aspektów językoznaw-
stwa sądowego, młodej subdyscypliny językoznawstwa stosowanego, jest jednym z działań, które temu celowi mają służyć. 

Powstało dzieło o znacznej wartości naukowej i praktycznej.
Cieszy nas, że autorzy wybrali czasopismo sędziowskie, aby opublikować wyniki swoich badań naukowych, rozważań 

w środowisku biegłych, przemyśleń indywidualnych płynących z praktyki i dyskusji z przedstawicielami nauk prawnych. 
Bardzo za to dziękujemy. 

Niewiele miejsca pozostało na inne tematy, ale jak zawsze warto zajrzeć do przeglądu wydarzeń, gdzie znajdziecie 
ważne informacje dotyczące sądów i sędziów.

Dziękuję, że sięgacie po nasz Kwartalnik.
Tomasz Zawiślak
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