
Protokół z posiedzenia Jury 

XIV  Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny 

Kryminalistyki  
 

W dniu 04.10.2013 r.. odbyło się posiedzenie Jury XIV 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. Tadeusz Widła  

 dr Waldemar Krawczyk  

 dr Aleksandra Tucholska-Lenart 

 

Na konkurs wpłynęło 16 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 2012. Ustalając zasady wyróżniania i nagradzania prac Jury postanowiło przyznawać 

nagrody pieniężne tylko jednej pracy z danej kategorii, zastrzegając sobie, w przypadku prac 

o szczególnych walorach, możliwość przyznania nagrody lub wyróżnienia specjalnego. Jury 

postanowiło nie przyznawać nagród pieniężnych pracom zbiorowym.  

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  

 „Wartość dowodowa opinii pismoznawczej” - autor: Marek Leśniak, Uniwersytet 

Śląski - nagroda  w wysokości 3000 zł. 

  „Oględziny miejsca. Teoria i praktyka” - autor: Violetta Kwiatkowska-

Wójcikiewicz,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika - praca wyróżniona dyplomem. 
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Kategoria - prace monograficzne 

 „Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne” - autor: Olga 

Krajniak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza - 

nagroda  w wysokości 1500 zł. 

 „Odontologia w ekspertyzie kryminalistycznej” - autor: Paulina Polak, Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  - nagroda  w wysokości 1000 zł  

(nagroda specjalna przyznana ze względu na wysoki poziom warsztatu badawczego 

bardzo młodej autorki monografii).     

     

Kategoria – prace doktorskie 

  „Kryminalistyczna identyfikacja śladów stóp” – autor: Krzysztof Borkowski 

(CLKP), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, promotor 

prof. dr hab. Ewa Gruza -  nagroda  w wysokości 2000 zł. 

 

                                          Kategoria – prace zbiorowe, monograficzne 

 „Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania” –

praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Pływaczewskiego i Piotra Chlebowicza - 

praca wyróżniona dyplomem. 

 „Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska” – praca zbiorowa 

pod redakcją Wiesława Pływaczewskiego - praca wyróżniona dyplomem. 

 

Kategoria  - prace magisterskie i licencjackie 

 „Odontologia i odontoskopia – zastosowanie w kryminalistyce” – autor: Milena 

Ewa Makarska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 

promotor  prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski -  nagroda  w wysokości 500 zł. 

 „Funkcjonowanie przesądów w środowisku przestępczym” – autor: Przemysław 

Wojtczak , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, promotor prof. 

dr hab. Bogusław Sygit - praca wyróżniona dyplomem. 

 „Samobójstwa w polskich jednostkach penitencjarnych” – autor: Małgorzata 

Żmijewska, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, promotor prof. ALK 

dr hab. Monika Całkiewicz - praca wyróżniona dyplomem. 

 „Kryminalistyczno-prawne aspekty użycia broni i urządzeń pneumatycznych” – 

autor: Daniel Mańkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego, promotor prof. dr hab. Ewa Gruza - praca wyróżniona dyplomem. 
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 „Autoerotyczne uduszenie – aspekty kryminalistyczne, medyczno-sądowe i 

prawne”” – autor: Anna Winczakiewicz, Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego, promotor prof. dr hab. Piotr Girdwoyń - praca 

wyróżniona dyplomem. 

 „Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa 

przeciwko wolności seksualnej i obyczajności” – autor:  Anna Remiszewska, 

Katedra Prawa Karnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny 

Chodkowskiej, promotor dr Justyna Żylińska  - praca wyróżniona dyplomem. 

  „Przestępczość  zorganizowana w Afryce” – autor Klaudia Kochan, Kolegium 

Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, promotor prof. ALK dr hab. Monika 

Małkiewicz  - praca wyróżniona dyplomem. 

  „Cechy  topograficzne podpisów sfałszowanych metoda naśladownictwa” – autor: 

Aleksandra Lewalska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytutu  Prawa, 

Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, promotor dr hab. 

Anna Koziczak prof. nadzw UKW  - praca licencjacka wyróżniona dyplomem. 

 

Kategoria – artykuły i prace badawcze 

 Praca badawcza nt. „Badania chronologii wykonania niekrzyżujących się 

zapisów ręcznych oraz wydruku sporządzonego na drukarce laserowej przy 

wykorzystaniu mikroskopu 3D Eclipse 80i z przystawką konfokalną” – autor 

badań: Urszula Konarowska - praca wyróżniona dyplomem. 

 

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, 04.10.2013  r. 


