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Dr Kazimierz J. Pawelec jest adiunktem w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach. W swojej pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej łączy
doświadczenie zdobyte w praktyce, wpierw pracując jako prokurator w
jednostkach powszechnych prokuratury, a następnie będąc adwokatem
prowadzącym własną kancelarię adwokacką w Warszawie. Nieoceniona była
również jego współpraca z Mazda Motor Poland Co. Ltd. oraz BMW Vertriebs
GmbH, Oddział w Polsce. Doświadczenia naukowo-badawcze oraz
dydaktyczne zdobywał pracując mi.in. w Prywatnej Szkole Businessu,
Administracji i Technik Komputerowych ( PWSBiA ) w Warszawie oraz będąc
patronem aplikantów prokuratorskich i adwokackich. Z Uniwersytetem
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach związany jest od 2016r. pracując
wpierw jako adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomiczno-Prawnych, a następnie
Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie.
Tytuł naukowy doktora nauk prawnych uzyskał uchwałą Rady Wydziału
Polityczno-Prawnego Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie w 1990r.
po obronie pracy pt: „Wyjaśnienia podejrzanego i ich dowodowe znaczenie w
sprawach o wypadki drogowe”.
Doświadczenie zawodowe, naukowe oraz własne badania stała się
przyczynkiem do napisania przeszło 30 monografii oraz kilkudziesięciu
artykułów w ogólnopolskich, uznanych czasopismach naukowych
opublikowanych przez następujące wydawnictwa: LexisNexis, C.H. Beck,
Difin, WoltersKluwer. Kazimierz J. Pawelec artykuły naukowe publikował
w: Paragrafie na Drodze – Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych w
Krakowie, Problemach Kryminalistyki – Wydawnictwo Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, Monitorze
Prawniczym – Wydawnictwo C.H. Beck, Przeglądzie Sądowym –
Wydawnictwo WoltersKluwer i in.
Do najważniejszych samodzielnych monografii oraz we współautorstwie z
innymi autorami Kazimierz J. Pawelec traktuje pozycje poświęcone
bezpieczeństwu ruchu drogowego – dyscypliny wybitnie interdyscyplinarnej,
łączącej w sobie elementy prawa karnego, procesu karnego, kryminalistyki,
kryminologii, wiktymologii, medycyny, psychologii, a także nauk technicznych.
Autor kładł szczególny nacisk na odszukanie czynników oraz zachowań

leżących niejako na przedpolu przestępczego skutku w celu podejmowania
działań profilaktyczno-zapobiegawczych oraz eliminujących przyczyny
zagrożeń. Nie pomija przy tym istotnych kwestii związanych z ochroną praw
człowieka i rzetelnego procesu.
Oprócz monografii i artykułów naukowych Kazimierz J. Pawelec jest autorem
13 książek popularno-naukowych propagujących wiedzę z dziedziny
bezpieczeństwa ruchu drogowego, procesu karnego, ubezpieczeń
komunikacyjnych, ochrony praw człowieka. Po ukończeniu seminarium
szkoleniowego dla rzeczników prasowych, które było przeprowadzone przez
Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji
Państwowej był zatrudniony w redakcji Rzeczypospolitej jako starszy
publicysta. Publikował na łamach Rzeczypospolitej, Polityki, Przeglądu
Tygodniowego oraz innych popularyzując wiedzę o bezpieczeństwie ruchu,
obywateli, ochronie ich praw i wolności.
Zainteresowania naukowe:
Zainteresowania naukowe Kazimierz J. Pawelec ściśle łączy z praktyką, w
tym zdobytą w organach prokuraturze oraz wykonując zawód adwokata. Są
to:
- Bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz przestępczość komunikacyjna,
- Poznanie etiologii wymienionej przestępczości,
- Postępowanie dowodowe w procesie karnym,
- Przestępczość karno-skarbowa oraz postępowanie karno-skarbowe,
- Ochrona praw człowieka.
Najważniejsze samodzielne publikacje:
1) Wyjaśnienia podejrzanego, zeznania świadka i instytucja świadka
koronnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003,
2) Prawo o ruchu drogowym. Zasady bezpieczeństwa. Komentarz,
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2005,
3) Dowodu w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, Wydawnictwo
LexisNexis, Warszawa 2011,
4) Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty
procesowo-kryminalistyczne i bezpieczeństwa, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2018,
5) Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2017,
6) Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2020,
7) Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i
wykroczeń drogowych, Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa 2021.

Publikacje we współautorstwie oraz redakcja naukowa:
1) Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013,
2) Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2017,
3) Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach
rekonstrukcji, Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa 2020.
Publikacje we współautorstwie:
1) Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego. Komentarz, Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2017,
2) Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Komentarz,
Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego, Wydział Prawa i Administracji
UWM, Olsztyn 2019.

