G³ównym celem niniejszej pracy by³o ustalenie poziomu psychopatii i poziomu inteligencji
emocjonalnej u sprawców przestêpstw seksualnych z art. 197 kodeksu karnego, a tak¿e
okreœlenie zwi¹zku pomiêdzy zmiennymi. (...) Na podstawie badañ stwierdzono, i¿ sprawcy
przestêpstw seksualnych z art. 197 przejawiaj¹ inklinacje psychopatyczne i maj¹ niski lub
przeciêtny poziom inteligencji emocjonalnej, w zale¿noœci od poziomu psychopatii. Ponadto
przeprowadzone analizy wykaza³y istotne statystycznie, ujemne korelacje pomiêdzy
ogólnym poziomem psychopatii oraz jej dwoma czynnikami: bezwzglêdnoœæ w samolubnym
wykorzystywaniu innych ludzi i chroniczna sk³onnoœæ do antysocjalnych zachowañ,
a ogólnym poziomem inteligencji emocjonalnej i jej czynnikami. Czynnikami
w kwestionariuszu INTE by³y: zdolnoœæ do wykorzystywania emocji w celu wspomagania
myœlenia i dzia³ania oraz zdolnoœæ do rozpoznawania emocji, a w kwestionariuszu DINEMO:
zdolnoœæ do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji innych i zdolnoœæ do
uœwiadamiania sobie, rozumienia, respektowania i wyra¿ania w³asnych emocji. Uzyskano
równie¿ silne, dodatnie zale¿noœci pomiêdzy wynikami dwóch kwestionariuszy mierz¹cych
inteligencjê emocjonaln¹.
Magdalena MAZUR
Celem artyku³u by³o ukazanie w jaki sposób funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej oceniaj¹
aktualn¹ populacjê osadzonych oraz mo¿liwoœci resocjalizacji. Z zebranych danych wynika,
¿e przestêpcy pope³niaj¹cy coraz brutalniejsze przestêpstwa niechêtnie poddaj¹ siê
resocjalizacji, która w opinii personelu jest nieskuteczna.
Andrzej PIOTROWSKI

W numerze m.in.

According to forecasts, total worldwide coal consumption is expected to increase under any
foreseeable scenario because it is relatively inexpensive and abundant. This paper analyzed
world hard coal resources and supply trends, production and consumption structure as well
as the impact of international trade. Considering significant pollution and CO2 emissions
from coal use, the prospects for carbon capture and storage (CCS) systems were assessed
and social cost based economic criteria for strategic management of coal resources were
proposed. These criteria can also be applied to other, substitutive, both non-renewable and
renewable energy sources and energy conversion technologies.
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