Protokół z posiedzenia Jury
XV Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny
Kryminalistyki
W dniu 02.10.2014 r. odbyło się posiedzenie Jury XV Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza
Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.
Skład Jury:


prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - przewodniczący



prof. dr hab. Huber Kołecki



prof. dr hab. Piotr Girdwoyń



prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski



dr Mieczysław Goc

Na konkurs wpłynęło 9 zgłoszeń prac z różnych środowisk kryminalistycznych. Nadesłane
prace charakteryzował wysoki poziom merytoryczny. Oceniając prace – Jury kierowało się
ich poziomem naukowym, aktualnością poruszanej tematyki, nowatorstwem w podejściu do
tematyki, jak również szczególnym znaczeniem dla praktyki i oparciem wniosków na
wynikach badań empirycznych. Wszystkie zgłoszone prace były opublikowane lub obronione
w roku 2013.
Po dyskusji - Jury postanowiło zgłosić Radzie Naukowej i Zarządowi Głównemu Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień autorom n/w
prac:
Prace nagrodzone i wyróżnione:
Kategoria - prace habilitacyjne
 „Dowody kryminalistyczne w postępowaniu cywilnym” - autor: dr hab. Dorota
Zienkiewicz, Uniwersytet Śląski - nagroda w wysokości 2000 zł.
 „Chemiczne i morfologiczne aspekty badań śladów powystrzałowych metodą
mikroanalizy rentgenowskiej” - autor: dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha, Instytut
Ekspertyz Sądowych w Krakowie – nagroda w wysokości 2000 zł

Kategoria - prace monograficzne
 „Opinia biegłego w sprawach karnych, gospodarczych i jej ocena sądowa” autor: dr hab. Małgorzata Hrehorowicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w
Poznaniu - nagroda w wysokości 2000 zł.

Kategoria - prace magisterskie
 „Analiza Kryminalna” – autor: mgr Sławomir Owczarzak, Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor prof. dr
hab. Hubert Kołecki - I nagroda w wysokości 700 zł.
 „Wypadki śmiertelne na terenach górskich. Aspekty kryminalistyczne i prawne”
– autor: mgr Daniel Bracanovic , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, promotor prof. dr hab. Ewa Gruza – nagroda w wysokości 500 zł.
 „Obraz statyczny śladów krwi” – autor: mgr Ilona Surożyńska, Wydział Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku, promotor dr Grażyna Kędzierska – nagroda w
wysokości 500 zł.
 „Kryminalistyczna problematyka kradzieży dóbr z gier komputerowych” – autor:
mgr Wojciech Andrzej Kasprzak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, promotor prof. nadzw. dr hab. Bronisław
Młodziejowski – nagroda w wysokości 500 zł.
 „Zdarzenie drogowe z udziałem samochodów ciężarowych powyżej 3500
kiligramów dopuszczalnej masy całkowitej – analiza przyczyn prawne” – autor:
mgr Joanna Kożuch, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
promotor prof. dr hab. Tadeusz Widła – nagroda w wysokości 500 zł.
Kategoria – prace zaliczeniowe
 „Badania

porównawcze

podpisów

skróconych

(częściowo

czytelnych,

nieczytelnych oraz paraf)” – autor: por. SG mgr Anna Bielińska napisana pod
kierunkiem mgr Stanisława Prymaka – nagroda w wysokości 300 zł.
Na zakończenie obrad upoważniono przewodniczącego Jury do przedstawienia Radzie
Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego wniosków z niniejszego posiedzenia.
Zarząd Główny i Rada Naukowa zaaprobowała przedstawione wnioski i przyznała nagrody i
wyróżnienia zgodnie z przedstawionym protokółem Jury Konkursu.
Przewodniczący Jury
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
Warszawa, 02.10.2014 r.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu odbędzie się w dniu 17 listopada
2014 r. o godzinie 17:00 w Sali im. J. Brudzińskiego (Pałac Kazimierzowski UW ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28).
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