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CELE STATUTOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 

 

1. Popularyzowanie najnowszych osiągnięć kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych, 

rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania wiedzą kryminalistyczną, 

propagowanie  rozwoju i zdobyczy kryminalistyki oraz osiągnięć praktyki 
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kryminalistycznej, których  szerokie przekazanie opinii publicznej nie narusza 

tajemnicy zawodowej ani interesu  publicznego. 

2. Upowszechnianie zdobyczy kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych, 

organizowanie sympozjów, zjazdów i konferencji naukowych, odczytów, 

prelekcji i szkoleń, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz 

współdziałanie z odpowiednimi placówkami w tym zakresie, rozwijanie 

współpracy oraz kontaktów naukowych z pokrewnymi środowiskami i 

instytucjami w kraju i za granicą, prowadzonych w ramach działań na rzecz 

integracji europejskiej.  

3. Podejmowanie działań bezpośrednio związanych, bądź też sprzyjających 

zapobieganiu i zwalczaniu czynów zabronionych oraz zjawisk kryminogennych.  

4. Ustalanie i nadzorowanie norm i standardów wykonywania badań 

kryminalistycznych, kształtowanie wysokiego naukowego poziomu działalności 

eksperckiej, zasad etyki, pogłębianie i doskonalenie wiedzy kryminalistycznej, 

wspieranie podnoszenia kwalifikacji, uzyskiwania stopni naukowych i uprawnień 

zawodowych. 

5. Reprezentowanie, informowanie, promowanie i występowanie w interesie 

członków społeczności kryminalistycznej lub wyodrębnionych grup przed 

różnymi podmiotami, organami i instytucjami. 

6. Prowadzenie działalności obejmującej między innymi wykonywanie badań 

specjalistycznych, ekspertyz kryminalistycznych, wydawanie opinii, 

nadzorowanie i nadawanie uprawnień rzeczoznawcy lub eksperta kryminalistyki. 

7. Prowadzenie działań wspomagających rozwój gospodarczy, między innymi 

poprzez organizowanie różnych form kontaktów przedstawicieli nauki i praktyki 

kryminalistycznej, wykorzystywanie w działalności gospodarczej osiągnięć 

kryminalistyki, kierunkowanie i profilowanie badań naukowych; prowadzenie 
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działań na rzecz ochrony dóbr kultury, sztuki, w tym praw autorskich, ochrony 

praw konsumentów, wolności i praw człowieka, praw kobiet; podejmowanie 

działalności na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 

8. Prowadzenie w różnych formach działalności wspomagającej, pomocowej oraz 

innych działań na rzecz grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej lub materialnej, dyskryminowanych lub odrzucanych środowiskowo 

czy społecznie, pochodzących ze środowisk kryminogennych, ofiar 

przestępstw, obywateli stykających się z przestępstwem lub organami ścigania 

i wymiaru sprawiedliwości, sprawców objętych oddziaływaniami prewencyjnymi i 

resocjalizacyjnymi. 

9. Prowadzenie innych działań lub rodzajów działalności nie mających charakteru 

działalności gospodarczej, służących realizacji celów i zadań zgodnych z 

przyjętymi w statucie Towarzystwa sferami zadań pożytku publicznego.  

 

Liczba członków Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego  / wg stanu na 

dzień 31.12.2010 r.  

 

Oddział warszawski               273 członków  

Oddział warmińsko-mazurski             35  członków 

Oddział kujawsko-pomorski             60  członków 

Oddział śląski               54  członków 

Oddział krakowski               79  członków 

Łącznie                501 członków  

W 2010 roku do PTK  przyjęto 29 osób, skreślono z powodu nie opłacania składek  

24 osoby. 

 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 

 



4 

 

27.04.2004 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne uzyskało status organizacji 

pożytku publicznego. Od początku istnienia głównym celem Towarzystwa było 

doskonalenie i upowszechnianie wiedzy kryminalistycznej w praktyce 

dochodzeniowej, śledczej oraz sądowej. Zawiązanie Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego odpowiadało zapotrzebowaniu organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości na naukowo opracowane dowody, usprawniające i uefektywniające 

pracę policjanta, prokuratora, adwokata i sędziego. Dla skutecznego stosowania 

prawa i efektywnego zwalczania przestępczości niezbędna jest nie tylko znajomość 

kodeksu karnego i procedury karnej ale także umiejętność kryminalistycznego 

uzyskiwania i oceniania środków dowodowych.  

 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne również w 2010 roku postawiło sobie jako 

najistotniejsze, następujące zadania statutowe:  

1) popularyzowanie osiągnięć kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych oraz 

rozwijanie zainteresowania wiedzą kryminalistyczną m.in. poprzez 

organizowanie konkursów, sympozjów, zjazdów i konferencji naukowych, 

odczytów, prelekcji i szkoleń, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych 

oraz współdziałanie z odpowiednimi placówkami w tym zakresie,  a także 

rozwijanie współpracy oraz kontaktów naukowych z pokrewnymi 

środowiskami i instytucjami;  

2) ustalanie i nadzorowanie norm i standardów wykonywania badań 

kryminalistycznych, kształtowanie wysokiego naukowego poziomu 

działalności eksperckiej, pogłębianie i doskonalenie wiedzy 

kryminalistycznej, wspieranie podnoszenia kwalifikacji,  uzyskiwania stopni 

naukowych i uprawnień zawodowych; 

3) wykonywanie badań specjalistycznych, ekspertyz kryminalistycznych, 

wydawanie opinii, nadzorowanie i nadawanie uprawnień rzeczoznawcy lub 

eksperta kryminalistyki; 
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4) reprezentowanie, informowanie i występowanie w interesie członków 

społeczności kryminalistycznej przed różnymi podmiotam i, organizacjami i 

instytucjami; 

5) podejmowanie innych działań bezpośrednio związanych bądź też 

sprzyjających zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw i zjawisk 

kryminogennych oraz służących realizacji innych celów statutowych 

Towarzystwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.1. 

W ramach tego zadania statutowego w 2010 r. Zarząd Główny, Rada Naukowa, 

Odziały PTK i członkowie Towarzystwa organizowali i uczestniczyli w realizacji 

następujących  przedsięwzięć: 

 

Cykl wykładów połączonych z dyskusją, organizowanych przez Zarząd 

Główny, Radę Naukową PTK i Oddział Warszawski  Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego (według  poniższego zestawienia): 

1. Anna Żochowska – „Wpływ różnych rodzajów pamięci na fałszowanie    

      podpisów” – 19 luty 2010 r. 

 

2. mgr Leszek Koźmiński, mgr Waldemar Kubisz – „ Wykorzystanie           
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      możliwości      skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i  

      dokumentowania” – 19  marzec 2010 r. 

 

3. mgr Edward Lewandowski – „Możliwość wykorzystania kryminalistycznych  

      badań śladów pamięciowych w zwalczaniu  wybranych kategorii   

      przestępstw” -  23 kwiecień 2010 r. 

 

4. mgr Ewelina Jakielaszek  - „Papier LEAP® - papier do grawerowania  

laserowego” –  14 maja 2010 r. 

 

     5. mł. insp. Paweł Rybicki   - „Kryminalistyka, a archiwa X „- 24 wrzesień  2010  

  

Tę formę działalności Towarzystwa, której celem wiodącym było zaprezentowanie 

możliwości wykorzystania w praktyce standardów i zasad postępowania 

wypracowanych przez kryminalistykę mających bezpośrednie przełożenie na 

podniesienie efektywności zwalczania i przeciwdziałania przestępczości oraz 

podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy, adresowano przede wszystkim do 

Policji, Prokuratury, pracowników nauki, studentów, ekspertów oraz przedstawicieli  

tych instytucji, którym  wiedza kryminalistyczna może być przydatna do 

rozwiązywania bieżących problemów zawodowych. 

 

Spotkania i konferencje naukowe organizowane przez Odziały Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego (według  poniższego zestawienia): 

  

ODZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI  
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Członkowie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego uczestniczyli we współpracy z Studenckim Kołem Naukowym 

Kryminalistyki, nad którym sprawują, aktywnie uczestniczyli w życiu naukowym 

PTK, Wydziału Prawa i Administracji oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu. Od października 2010 r. funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła 

Naukowego Kryminalistyki przejął mgr Arkadiusz Pikulik. Zastąpił on mgr 

Małgorzatę Marię Żołnę. Spotkania SKNK cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem. Trzeba zaznaczyć, że brało w nich udział systematycznie od 30 

do 40 osób. Spotkania gromadziły studentów Wydziału Prawa i Administracji, 

Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi, a także archeologii, psychologii i fizyki. Na 

cotygodniowych spotkaniach SKNK referenci omawiali następujące zagadnienia:  

 „Rola psychologa w postępowaniu karnym” - apl. adw. Małgorzata Albrecht 

(ORA Toruń); 

 „Kryminalistyczna problematyka fizjodetekcji i praktyczne możliwości jej 

zastosowania w procesie karnym” – mgr Marcin Berent (doktorant w Katedrze 

Prawa i Karnego i Polityki Kryminalnej UMK w Toruniu); 

 „Sukcesja owadów na zwłokach w zamkniętych pomieszczeniach” – mgr 

Andrzej Grzywacz  (doktorant z Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi UMK  

w Toruniu); 

 „Kryminalistyczna problematyka broni palnej” - prof. dr hab. Mariusz Kulicki.  
 

Studenci przygotowywali również samodzielnie zajęcia dotyczące przesłanek 

stosowania i realiów stosowania tymczasowego aresztowania oraz zajęcia 

praktyczne  

z daktyloskopii, które były szczególnie interesujące dla studentów pierwszego roku. 

Aktywność studentów zrzeszonych w SKNK nie ograniczała się tylko do spotkań 

na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Dzięki uprzejmości dyrektora 

Aresztu Śledczego w Toruniu, grupa 30 studentów mogła zapoznać się z realiami 

tego miejsca oraz poznać specyfikę funkcjonowania tej jednostki penitencjarnej, 

mogli także zobaczyć jak wyglądają warunki bytowe osób w niej osadzonych.  
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Członkowie SKNK w 2010 r. uczestniczyli w kilku konferencjach naukowych:  

 w dniach 10-12 grudnia 2010 r. na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie  

w Lublinie trzyosobowa delegacja w składzie: Barbara Skalska, Natalia 

Manowska i Marta Łosińska reprezentowała koło na „Ogólnopolskiej 

Konsultacji Kół Naukowych”; 

 w dniach 26 – 30 kwietnia 2010 r. 30-osobowa grupa studentów ze 

Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki wraz z opiekunem naukowym - 

mgr Małgorzatą Marią Żołną - uczestniczyła w warsztatach 

kryminalistycznych zorganizowanych przez pracowników Wyższej Szkoły 

Policji w Szczytnie (w programie zajęć znalazły się takie tematy jak: 

daktyloskopia, wybrane zagadnienia z zakresu medycyny sądowej, 

traseologia, fotografia kryminalistyczna, pułapki kryminalistyczne, fałszerstwa 

dokumentów oraz wariografia kryminalistyczna. Wyjazd i pobyt uczestników 

był możliwy wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu dziekana Wydziału 

Prawa i Administracji prof. Andrzeja Sokali oraz Zarządu i Rady Naukowej 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Patronem medialnym tego 

wydarzenia było czasopismo „Edukacja Prawnicza”;  

 w dniu 20 kwietnia 2010 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego 

Kryminalistyki tj.: Bartosz Mikołajczyk, Joanna Treder, Sylwia Stępniewska, 

Barbara Skalska, Przemysław Kociński, Monika Próbka wraz z opiekunem 

naukowym mgr Małgorzatą Marią Żołną wzięli udział w X Toruńskim Festiwalu 

Nauki i Sztuki corocznie organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, a mającym na celu popularyzowanie nauki. W jednym z 

audytoriów na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu zaprezentowali 

oni wykład połączony z pokazem pt. „CSI w pudełku”. Podczas 

dwugodzinnego wykładu, popularyzującego kryminalistykę, w którym 

uczestniczyło ponad 350 osób, zostały zaprezentowane metody i środki 

służące do prawidłowego ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscu 

zdarzenia.  
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 w dniach 16 – 18 września 2010 r. mgr Małgorzata Maria Żołna udział  

w konferencji naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Medycyny 

Sądowej i Kryminologii w Gdańsku-Sobieszewie, na której zaprezentowała 

dwa referaty:  

1. „Dokumentowanie przebiegu i wyników eksperymentu procesowo-

kryminalistycznego przy zastosowaniu technologii skanowania 3D” oraz 

2. „Możliwości tworzenia dla potrzeb opiniowania sądowo-lekarskiego 

modeli zdarzeń prowadzących do uszkodzeń ciała z wirtualizacją 

zachowań ich uczestników” (przygotowane wspólnie z K. 

Maksymowiczem, T. Jurkiem i J. Kościukiem dotyczące problematyki 

dokumentowania przebiegu i wyników eksperymentu procesowo-

kryminalistycznego za pomocą technologii skanowania laserowego 3D);  

 w dniach 21 – 22 maja 2010 r. mgr Małgorzata Maria Żołna udział w 

seminarium szkoleniowym pt. „Praktyczne aspekty analizy prób 

zderzeniowych pojazdów  

w kontekście czynności rzeczoznawcy samochodowego”. Szkolenie zostało 

zorganizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego „EKSPERT” 

wspólnie  

z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej  

i Ruchu Drogowego „AutoConsulting” w Borkach. Celem seminarium było 

zapoznanie z praktycznymi aspektami realizacji testów zderzeniowych w 

kontekście rekonstrukcji zdarzeń drogowych;  

 w dniu 20 maja 2010 r. podczas Leica TOUR 2010 w Bydgoszczy mgr 

Małgorzata Maria Żołna wzięła udział w warsztatach szkoleniowych 

dotyczących zastosowania technologii skanowania laserowego m.in. dla 

celów toczącego się postępowania karnego.  
 

Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego dr Violetta KwiatkowskaWójcikiewicz oraz prof. dr hab. Józef 

Wójcikiewicz reprezentowali Polskę na konferencji Societies in Transition: 
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Balancing Security, Social Justice and Tradition, w dniach 2-5 czerwca 2010 r. w  

Marakeszu, w Maroko, podczas której wygłosili referat pt. Incompetent 

gatekeepers? Polish judges towards scientific evidence. Przedstawili także referat 

pt. Sędzia jako „biegły” pismoznawca? Rozważania na kanwie art. 254 k.p.c. 

podczas XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma w dniach 16-18 czerwca 

2010 r. we Wrocławiu. 

 

ODZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI  

  

Oddział Warmińsko-Mazurski PTK zorganizował w ubiegłym roku następujące 

przedsięwzięcia szkoleniowo-naukowym1: 

  

1. Współudział w organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej Ile warte jest 

twoje życie? Prawne i społeczno-kryminologiczne aspekty zjawiska porwań 

dla okupu, Olsztyn, 25-26.02.2010 r.; uczestniczyło ok. 500 osób.  

2. V Spotkanie Kryminalistyczne, 15.04.2010 r., Podpis autentyczny czy 

fałszywy; wykładowcami były dwie ekspertki badań dokumentów z 

Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie; 56 uczestników. 

3. Szkolenie w zakresie ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych na 

potrzeby wolontariatu studenckiego Projektor; 21.10.2010 r.; liczba 

przeszkolonych osób – 31; szkolenie przeprowadził dr J. Moszczyński. 

ODDZIAŁ KRAKOWSKI 

 

Oddział Krakowski PTK zorganizował w roku 2010 następujące przedsięwzięcia 

kryminalistyczne2: 

                                                   
1
 Opracowano według informacji sporządzonej przez p.  dr Jarosława Moszczyńskiego, prezesa  Oddziału 

Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 
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1. W dniu 11 lutego 2010, dr Ewa Sadowska (wiceprezes  o. krakowskiego PTK) 

przeprowadziła wykład dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. 

Augusta Witkowskiego na temat metod fizykochemicznych zbierania i 

zabezpieczania  śladów ora przybliżenia pracy laboratorium 

kryminalistycznego. 

2. W dniu 20 czerwca 2010, dr Ewa Sadowska (wiceprezes  o. krakowskiego 

PTK) przeprowadziła warsztaty kryminalistyczne połączone z ćwiczeniami 

praktycznymi z daktyloskopii, przeznaczone dla młodzieży licealnej, w 

Liceum SS. Prezentek w Krakowie. 

3. W dniu 14 grudnia 2010 odbyło się zebranie naukowe Oddziału Krakowskiego 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, zorganizowane wspólnie z  o. 

krakowskim PTMSiK. Referaty wygłosili: Andrzej Czubak „Rola antropologa 

we współczesnych naukach sądowych” oraz Tomasz Konopka 

„Sprawozdanie z badań grobów masowych z okresu II Wojny Światowej, na 

terenie stacji kolejowej Częstochowa-Stradom”.  

 

ODDZIAŁ  ŚLĄSKI 

 

Oddział Śląski w 2010 r. zrealizował następujące przedsięwzięcia 

kryminalistyczne3: 
 

1. W dniu 20.10.2010 r. prof. dr hab. Tadeusz Widła wygłosił odczyt w 

Wyższej Szkole Bankowości i Rachunków nt. Spór o autentyczność listów 

Chopina. Wykładu wysłuchało ok. 150 osób.  

 

                                                                                                                                                                    
2
 Opracowano według informacji sporządzonej przez p. dr Tomasza Konopkę, prezesa  Oddziału 

Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

 
3
 Opracowano według informacji przekazanej przez prezesa Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego, p. prof. Tadeusza Widłę. 
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ODDZIAŁ  WARSZAWSKI 

 

Oddział Warszawski w 2010 r. zrealizował następujące przedsięwzięcia 

kryminalistyczne4: 

 

1. W ramach działalności statutowej PTK dr Aleksandra Tucholska – Lenart 

wygłosiła cykl wykładów z dziedziny biologii kryminalistycznej, badań DNA oraz 

problematyki biegłych, według poniższego zestawienia: 

 Moja przygoda z biologią kryminalistyczną - na zaproszenie Polskiego 

Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych /luty 2010/ 84 osoby; 

 Opinia biegłego, harmonizacja procedur oraz normy ISO w kryminalistycznych 

badaniach DNA - seminarium magisterskie na WPiA UW - 18 osób /maj 

2010/; 

 Terroryzm i katastrofy masowe - wyzwaniem kryminalistyk i XXI wieku /wykład 

inauguracyjny w COS ABW/ ok. 100 osób /wrzesień 2010/; 

 Wykorzystanie metod biologii molekularnej w identyfikacji ofiar katastrof 

masowych - otwarte Studium Kryminalistyczne UW - ok 100 osób /maj 2010/. 

 

2. Oddział Warszawski  patronował również zebraniom naukowym organizowanym 

w siedzibie PTK (o czym wyżej). 

 

Wspieranie działalności studenckiego ruchu naukowego 

 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne udzielało pomocy merytorycznej, 

organizacyjnej i finansowej, uczestnicząc poprzez swoich przedstawicieli m.in. w 

realizacji takich przedsięwzięć studenckich, jak:  

                                                   
4
 Opracowano według informacji przekazanej przez prezesa Oddziału Warszawskiego Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego, p. dr Aleksandrę Tucholską-Lenart. 
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1. Warsztaty Kryminalistyczne organizowane przez Koło Naukowe Prawa 

Karnego Uniwersytetu Warszawskiego „TEMIDA”, poświęcone zagadnieniom 

prawa policyjnego oraz oględzinom miejsc zdarzeń i zabezpieczaniu śladów 

kryminalistycznych. Warsztaty odbyły się w dniach 28 czerwca – 01 lipca 

2010 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W przygotowaniu warsztatów 

brali udział członkowie PTK, a opiekunem naukowym tego przedsięwzięcia 

była prof. dr hab. Ewa Gruza – wiceprzewodnicząca Rady Naukowej PTK. 

Warsztaty uzyskały dofinansowanie ze strony PTK. 

2. Warsztaty zorganizowane przez Studenckie Koła Naukowe Kryminalistyki i 

Katedrę Kryminalistyki WPiA UMK w dniach 26-30 kwietnia 2010 roku w 

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W przygotowaniu warsztatów brali udział 

członkowie PTK z Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTK. Warsztaty uzyskały 

dofinansowanie ze strony PTK. 

3. Dofinansowanie dla studentki prawa UW udziału w kursie Summer School on 

Crime, Law and Psychology 2010 w Pradze organizowanym przez Center of 

Public Policy w Pradze. 

 

 

 

 

XI Edycja Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z 

Dziedziny Kryminalistyki 

 

W dniu 17.09.2010 r. odbyło się posiedzenie Jury XI Edycji Konkursu im. Prof. 

Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w składzie:  

 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - przewodniczący 

 mgr Dariusz Augustyniak  

 dr inż. Andrzej Filewicz 
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 prof. dr hab. Hubert Kołecki 

 prof. dr hab. Karol Sławik 

  prof. dr hab. Tadeusz Widła  

  

Na konkurs wpłynęło 14 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. Wszystkie zgłoszone prace były opublikowane lub obronione w roku 2009. 

Po dyskusji - Jury postanowiło zgłosić Radzie Naukowej i Zarządowi Głównemu 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego wnioski o przyznanie nagród autorom 

n/w prac: 

Kategoria -  prace monograficzne  

 „Temida nad mikroskopem”  – książka autorstwa prof. Józefa 

Wójcikiewicza (wydanie w jęz. polskim i jęz. angielskim) -  Wydawnictwo 

„Dom Organizatora” Toruń - nagroda 2 500 zł/ 

 

 

 

 

Kategoria -  prace doktorskie  

 „Obraz pisma u osób z guzem mózgu. Studium kryminalistyczne. ” – 

autor: Anna Konopacka  WPiA Uniwersytetu Śląskiego, promotor: prof. dr 

hab. Tadeusz Widła - nagroda 2 000 zł/. 

 

Kategoria - publikacje – artykuły 
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 „Distribution and properties of gunshot residue originating from a 

Luger 9mm ammunition in the vicinity of the  shooting gun” – praca 

opublikowana w Forensic Science International 183/2009 – autor: Zuzanna 

Brożek-Mucha – Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w 

Krakowie. 

 “X-ray microanalysis of glass for forensic purposes – research on the 

persistence of glass fragments on clothing.” – praca opublikowana w X-

ray Spectrometry 38/2009 – autor: Zuzanna Brożek-Mucha – Instytut 

Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. 

 “A fatal shot with a signal flare – a crime reconstruction” - praca 

opublikowana w Forensic Sciences 54/2009 – autor Zuzanna Brożek-Mucha 

– Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie -  

nagroda łączna 1 000 zł. 

 “The  analytical profile of some 4 – methylthioamphetamine (4-MTA) 

homologues” – autor Dariusz Błachut, Krystyna Wojtasiewicz, Zbigniew 

Czarnocki, Bogdan Szukalski – praca zgłoszona przez Biuro Badań 

Kryminalistycznych ABW, opublikowana w Forensic Science International 

192/2009 - nagroda łączna 1 000 zł. 

 „Porównanie efektywności różnych metod izolacji genomowego DNA  

ze śladów biologicznych” – autorzy: Magdalena Dębska, Jacek  Drabik  – 

Wydział Biologii CLK KGP - praca opublikowana w kwartalniku „Problemy 

Kryminalistyk i” nr 264/2009. 

 „Izolacja genomowego DNA z plam krwawych metodą absorpcji -

elucji” – autor Magdalena Dębska, Jacek Drabik  – Wydział Biologii CLK 

KGP - praca opublikowana w kwartalniku „Problemy Kryminalistyk i” nr 

266/2009. 

                                  

Kategoria - prace magisterskie 
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 „Wykrywanie fałszerstw, przeróbek oraz ingerencji konserw atorskich 

w obrazach olejnych ze szczególnym uwzględnienie badań sygnatur” 

- autor Karol Kordyka  WPiA  UŚ , promotor - prof. dr hab. Tadeusz Widła - 

nagroda 700 zł. 

 „Wykrywanie i identyfikacja narkotyków (na przykładzie sytuacji w 

powiecie ciechanowskim)” – autor Paulina Alicja Majewska – Wyższa 

Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarsk iego w Warszawie , promotor 

prof. dr hab. Karol Sławik  – nagroda 700 zł. 

 „Metody sztucznej inteligencji w analizie logów systemowych” – autor 

Bartłomiej Czechowicz, Wojciech Stryjewsk i – Akademia Górniczo-Hutnicza 

im. Stanisława Staszica w Krakowie ,promotor dr inż. Aleksander Byrsk i - 

nagroda 700 zł. 

 

                       Kategoria – praca magisterska – wyróżnienie 

 „Zmiana grafizmu pisma ręcznego pod wpływem wysiłku fizycznego u 

hokeistów” - autor  Monika Markiewicz WPiA UŚ – prof. dr hab.Tadeusz 

Widła.  

 

             Kategoria – prace uprawnieniowe – wyróżnienia 

 „Próba genezy kryminalistycznej identyfikacji śladów 

traseologicznych” – autor mł. asp. dr Sylwia Kluska-Kaczmarek - 

Laboratorium Kryminalistyczne KSP – praca napisana pod kierunkiem 

podinsp. Ryszarda Łabaja. 

 „Fizykochemiczne badania dekoracyjnych farb białych”  – autor sierż. 

mgr inż. Aneta Czapnik   - Laboratorium Kryminalistyczne KSP - praca 

napisana pod k ierunk iem kom. mgr Wik tora Dmitruka CLK KGP. 
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 „Możliwości  identyfikacji wykonawcy podpisu nakreślonego na 

nietypowo ułożonym podłożu”  – autor st. sierż. mgr inż. Małgorzata 

Jankowska – Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gdańsku – praca 

napisana pod kierunkiem nadkom. mgr Anny Janiszewskiej-Rybka. 

  

                               

II  Edycja Konkursu i Konkursu Na Nagrodę Profesora Brunona Hołysta dla 

Wyróżniających się Młodych Kryminalistyków  

 

W 2008 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne  ogłosiło konkurs na nagrodę 

Profesora Brunona Hołysta dla wyróżniających się w pracy naukowej lub zawodowej 

młodych naukowców i praktyków z dziedziny kryminalistyki.  W 2010 r. odbyła się II 

edycja Konkursu. Komisja Konkursowa w składzie: 

- prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (przewodniczący obrad  komisji) 

- prof. dr hab. Karol Sławik   

- prof. dr hab. Hubert Kołecki 

- dr Andrzej Filewicz 

- dr Mieczysław Goc 

na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2010 r. rozpatrzyła trzy wnioski zgłoszone 

zgodnie z przyjętym regulaminem przyznawania nagród. Zgłoszono następujące 

wnioski (w kolejności wpływu): 

1. Wniosek z dnia 16 kwietnia 2009 r. Kierownika Katedry Kryminalistyki 

Uniwersytetu Wrocławskiego dr. hab. Ryszarda Jaworskiego wskazujący do 

nagrody dr Ewę Jurczyk za przeprowadzenie badań i napisanie rozprawy 

doktorskiej pt. „Dowód z ekspertyzy cheiloskopijnej”. 

2. Wniosek z dnia 29 marca 2010 r. podpisany przez zastępcę dyrektora 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji insp. 

Marka Pękałę, wskazujący do nagrody zespół badawczy  w składzie: kom. 
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mgr Wiktor Dmitruk, podinsp. mgr Iwona Ostaszewska, mgr Jowita Polak z 

Wydziału Fizykochemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego 

Komendy Głównej Policji, za badania nad szacowaniem niepewności pomiaru 

w metodach analitycznych stosowanych w chemii kryminalistycznej. 

3. Wniosek z dnia 31 marca 2010 r. dyrektora Biura Badań Kryminalistycznych 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kpt. Marty Bykas -Strękowskiej, 

wskazujący do nagrody mgr. inż. Rafała Koryckiego – eksperta z zakresu 

inżynierii dźwięku i obrazu w Biurze Badań Kryminalistycznych ABW za 

badania nad problematyką metod czasowo-częstotliwościowej analizy 

sygnałów w wykrywaniu śladów ingerencji w ciągłość zapisów fonicznych.  

Komisja po zaznajomieniu się z uzasadnieniami wniosków oraz po wszechstronnej 

dyskusji, uwzględniając kryteria formalne i merytoryczne, a w szczególności:  

 wiek kandydatów, 

 dotychczasowe osiągnięcia naukowe i eksperckie,  

 perspektywy dalszego rozwoju naukowego, 

 znaczenie tematyki zgłoszonych prac dla nauki i praktyki kryminalistycznej 

 postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody  w wysokości po 5 000 zł: 

 mgr. inż. Rafałowi Koryckiemu – ekspertowi z zakresu inżynierii dźwięku i 

obrazu w Biurze Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, za badania nad problematyką metod czasowo-

częstotliwościowej analizy sygnałów w wykrywaniu śladów ingerencji 

w ciągłość zapisów fonicznych; 
 

 zespołowi w składzie: kom. mgr Wiktor Dmitruk (nagroda w wysokości 

2000 zł), podinsp. mgr Iwona Ostaszewska  (nagroda w wysokości 1500 

zł), mgr Jowita Polak (nagroda w wysokości 1500 zł) z Wydziału 

Fizykochemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy 
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Głównej Policji, za badania nad szacowaniem niepewności pomiaru w 

metodach analitycznych stosowanych w chemii kryminalistycznej; 

 

 wniosek  o nagrodzenie dr Ewy Jurczyk za pracę doktorską pt. „Dowód z 

ekspertyzy cheiloskopijnej”, po uzyskaniu dodatkowych informacji od 

wnioskodawcy, z których wynikało, że kandydatka do nagrody nie kontynuuje  

pracy naukowo-badawczej w dziedzinie kryminalistyki, nie został 

rozpatrzony, gdyż nie spełnia warunków i celów konkursu w zakresie 

pozytywnej oceny perspektyw dalszego rozwoju naukowego kandydata.  

 

Badania autentyczności nagrań cyfrowych są wykonywane w Polsce jedynie 

przez nielicznych ekspertów, a tylko dwa ośrodki, w tym Biuro Badań 

Kryminalistycznych ABW, wykorzystują w tym celu opracowaną kilka lat temu 

metodę analizy wahań częstotliwości prądu sieci elektroenergetycznej (tzw. 

metodą przydźwięku sieciowego). Prowadzone przez Rafała Koryckiego badania 

stanowią nie tylko rozwinięcie, ale również opracowanie i wdrożenie nowych 

metod badania autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych. Metody te zostały 

opublikowane i wysoko ocenione podczas ubiegłorocznego XIII 

Międzynarodowego Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku. Obecnie 

przygotowywany jest do druku w czasopiśmie Archives of Acoustics artykuł pt. 

“Methods of Time frequency analysis in authentication of digital audio 

recordings”, w którym zaprezentowane zostaną wyniki prac nad nowymi 

metodami badania autentyczności nagrań cyfrowych.  

Rafał Korycki prowadzi także inne badania mające na celu wybór i wprowadzenie 

do praktyki kryminalistycznej nowych metod analizy oraz poprawy jakości 

sygnału i redukcji zakłóceń. Zagadnienia te zostały szerzej opisane w 

załączonych publikacjach pt. „Wybrane metody poprawy jakości mowy” oraz 

„Zastosowanie metod czasowo-częstotliwosciowych w badaniach 

autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych”. W lutym br. otworzył przewód 

doktorski na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 
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Warszawskiej i obecnie jest w trakcie pisania rozprawy pt. „Zastosowanie metod 

czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów w wykrywaniu śladów ingerencji w 

ciągłość zapisów fonicznych”. Od 2009 roku jest także członkiem  grupy roboczej 

Forensic Speech and Audio Analysis Working Group europejskiej sieci 

laboratoriów kryminalistycznych ENFSI. Prace badawczo - wdrożeniowe 

realizowane przez Rafała Koryckiego wnoszą duży wkład w rozwój polskiej 

kryminalistyki.  

 

Badania nad szacowaniem niepewności pomiaru w metodach 

kryminalistycznych stanowią ważną tendencję w rozwoju kryminalistyki na 

świecie i są między innymi prowadzone przez podmioty zrzeszone w ramach 

Europejskiej Sieci Laboratoriów Nauk Sądowych (ENFSI).  Kierujący pracami 

ekspertów komisarz Wiktor Dmitruk, został powołany do prac w 

międzynarodowym zespole "Walidacja analitycznych i porównawczych metod w 

kryminalistyce" w ramach projektu Monopoly, finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej. Głównym celem projektu jest wypracowanie wytycznych 

umożliwiających prowadzenie badan walidacyjnych dla stosowanych w 

kryminalistyce metod badawczych. Badania te umożliwiają określenie budżetu 

niepewności metody badawczej poprzez identyfikację czynników wpływających 

na końcowe wyniki badań. Zespół przygotował metodykę oraz założenia 

badawcze, a także przeprowadził w praktyce walidację i oszacował niepewność 

wyników badań następujących metod:  

 oznaczania ilościowego siarczanu amfetaminy metodą chromatografii 

gazowej;  

 oznaczania jakościowego i ilościowego alkoholu etylowego w płynach 

ustrojowych człowieka metoda chromatografii gazowej head-space.  

Metody te zostały akredytowane w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym 

KGP w 2009 roku, przez Polskie Centrum Akredytacji. Eksperci wchodzący  w 

skład Zespołu opublikowali wnioski dotyczące szacowania niepewności obu 
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metod w Problemach Kryminalistyki, na przełomie 2009 i 2010 roku. 

Przeprowadzone badania umożliwiły identyfikację źródeł niepewności ww 

wskazanych metodach analitycznych stosowanych w chemii kryminalistycznej, 

czyli zagrożeń wynikających z ewentualnych błędów spowodowanych pracą 

człowieka, ograniczeniami sprzętowymi, jakością stosowanych materiałów i 

odczynników, warunkami środowiskowymi oraz niewłaściwym nadzorem 

metrologicznym nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym. Uzyskane wyniki 

badan stanowią podstawę do implementacji zarówno metodyki, jak i uzyskanych 

wyników badań w laboratoriach kryminalistycznych w kraju. Wymiernym efektem 

prac nad projektem jest uzyskiwanie przez kryminalistykę obiektywnych i 

porównywalnych we wszystkich krajach UE wyników badan, skutkujących 

wzrostem zaufania do usług kryminalistycznych.  

 

 

 

 

Działalność wydawnicza 

 

Od początku swego istnienia Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne przykładało 

dużą  wagę do popularyzacji wiedzy i praktyki kryminalistycznej  poprzez cykliczne 

publikacje. Od 2000 roku PTK, wspólnie z Katedrą Kryminalistyki UW, wydaje 

periodyk „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, którego łamy stanowią główne 

miejsce prezentacji   osiągnięć naukowych Towarzystwa i jego członków.  W 

kolejnym XIV tomie, który ukazał się w 2010 r.  znalazły się wystąpienia 

uczestników V Sympozjum Kryminalistycznego zorganizowanego w maju 2009 r. w 

Ciechocinku przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne oraz prace napisane 

przez uczestników seminarium doktorskiego prowadzonego w Katedrze 

Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tradycyjnie znalazły się w nim także 
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teksty przygotowane przez Kolegów z różnych ośrodków uniwersyteckich, 

naukowców i sympatyków kryminalistyki. 
 

Kontynuowano także prace wydawnicze związane z przygotowaniem do publikacji  

cyklu Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej obejmującej okres od 1918 do 2008 r. 

W 2010 r. zakończono prace redakcyjne i przygotowano do wydania kolejny, IV t. 

bibliografii obejmujący lata 2001 - 2008. Zawiera on prawie 7 tys. pozycji 

bibliograficznych z kryminalistyki i nauk pokrewnych. Dalsze tomy w 

przygotowaniu.  

We współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego wydano także monografię pt. „Co nowego w 

kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości”, opartą 

na wybranych referatach uczestników wspomnianego V Sympozjum 

Kryminalistycznego. 

 

 

Szkolenia z zakresu kryminalistyki 

 

W 2010 r. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

kontynuowano szkolenia z zakresu wybranych dziedzin kryminalistyki dla instytucji 

państwowych, finansowych, banków i innych podmiotów. Łącznie przeprowadzono 

10 szkoleń, w trakcie których przeszkolono ok. 187 osób. Na uwagę zasługuje 

zwłaszcza rozpoczęcie cyklu szkoleń dla Prokuratury Okręgu Warszawskiego , z 

których pierwsze odbyło się w dniu 16.11.2010 r. Podczas szkolenia, które miało 

charakter warsztatowy, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z prakty cznym 

wykorzystaniem aparatury laboratoryjnej w badaniach kryminalistycznych, m.in.  w 

ekspertyzie dokumentów, wariograficznej i antrposkopijnej. Tematyka szkolenia 

obejmowała następujące zagadnienia: 

1. Co nowego klasycznej i technicznej ekspertyzie pisma i dokumentów ? 

2. Techniki identyfikacji osób z monitoringu i komputera 
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3. Badania wariograficzne – niewykorzystane możliwości procesowe. 

4. Nowe możliwości fonoskopii (temat rezerwowy). 

 

Działalność Biblioteki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

 

 Biblioteka Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego została utworzona na  

podstawie  Uchwały   Zarządu Głównego PTK  z dnia 20 maja 2005 r.  Biblioteka  

Kryminalistyczna  gromadzi pozycje branżowe i czasopisma, które  mają służyć 

rozwijaniu i zaspakajaniu  potrzeb biblioteczno-informacyjnych z zakresu szeroko 

rozumianej kryminalistyki i nauk penalnych, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

członków PTK oraz  pogłębianiu inspiracji twórczych i naukowo-badawczych. 

Biblioteka cieszy się dużym uznaniem studentów przygotowujących prace 

magisterskie z kryminalistyki na różnych uczelniach wyższych z całego kraju  (w 

2010 r. do tych celów korzystało z biblioteki 13 magistrantów). Aktualnie zbiory 

biblioteczne liczą  1089 pozycji, których systematyczne aktualizowany wykaz 

znajduje się  na stronie internetowej PTK. W 2010 r. przybyło 56 woluminów. 

 

Działalność naukowo-badawcza 

 

W 2009 r. Centrum Badawczo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego realizując zadania badawczo-rozwojowe PTK  wspólnie z 

Uniwersytetem Warszawskim, na podstawie umowy konsorcjum, przystąpiło do 

realizacji projektu rozwojowego pt. 
 

„Opracowanie metodyki i programów oraz zbudowanie stanowiska do badań 

identyfikacyjnych pisma i podpisów przy wykorzystaniu grafometrii 

komputerowej” 
 

Założeniem projektu jest opracowanie zestawu programów do komputerowej 

identyfikacji pisma ręcznego o nazwie „GLOBALGRAF”, które : 
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 rozszerzyłyby dotychczasowe spektrum badawcze, poprzez wykorzystanie w 

szerszym jako dotychczas stopniu  tzw. grafometrycznych, strukturalno- 

geometrycznych cech pisma,  

 umożliwiłyby analizę parametrów kinetyczno konstrukcyjnych pisma  

 umożliwiłyby wizualizację parametrów motorycznych.  
 

Przedstawione wyżej parametry pisma należą do podstawowych,  najistotniejszych 

dla kierunku opiniowania właściwości pisma. Rozszerzenie ich spektrum 

analitycznego i zastosowanie do ich wyznaczania technik komputerowych pozwoli 

na ich obiektywizowanie i standaryzację. A zastosowanie do ich interpretacji metod 

statystycznych np. testu kwantylowego, testu „t” – Studenta, czy test χ2 (chi-

kwadrat) wpłynie na podniesienie rangi badań pismoznawczych i zaliczenie ich w 

poczet badań obiektywnych. 

Finalny produkt GLOBALGRAF będzie zawierał : 

 program do weryfikacji strukturalnych, wielkościowych, parametrów pisma;  

 program do weryfikacji strukturalno-geometrycznych  parametrów pisma; 

 program do weryfikacji konstrukcyjno-kinetycznych cech pisma; 

 program do wizualizacji motorycznych cech pisma  

Projekt jest finansowany ze środków na naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.  

 

Udział w sympozjach, konferencjach, zjazdach i spotkaniach naukowych 

 

W 2010 r. Towarzystwo otrzymało zaproszenia i aktywnie uczestniczyło w 

sympozjach, konferencjach, zjazdach i spotkaniach naukowych. Przykłady 

konferencji, sympozjów i innych form spotkań naukowych zawiera poniższe 

zestawienie: 
 

1) II Regionalny Kongres Nauk Sądowych, Częstochowa, 15 kwietnia 2010 r., 

organizator – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych;  
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2) Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Białystok, 19 

luty 2010 r., w programie m.in. wykład dr Aleksandry Tucholskiej Lenart, 

prezesa Oddziału Warszawskiego PTK pt. „Moja przygoda z biologią 

kryminalistyczną”; 

3) Konferencja naukowa pt. „Prawne i społeczno-kryminologiczne aspekty zjawiska 

porwań dla okupu”, Olsztyn, 25 - 26 luty, organizator – Koło Naukowe Prawa 

Karnego „Iustitia” oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA , 

współpatronat Prezesa PTK; 

4) XI Konferencja Wydziałowa nt. „Prawo w dobie globalizacji”, Warszawa, 05 

marca 2010 r., organizator - Wydział Prawa i Administracji UW; 

5) IV Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 04 - 05 czerwca, organizator - Koło Naukowe Prawa Karnego 

Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego „IUSTITIA”; 

6) X Seminarium nt. „Dokument a zarządzanie jego projektem”, Białowieża 31.05 – 

02.06.  2010 r., organizator – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych; 

7) Seminarium - VIII spotkanie koordynacyjne dla koordynatorów ds. zwalczania 

fałszerstw pieniędzy, Szczytno 27 – 28 maja, organizator - Centralne Biuro 

Śledcze KGP; 

8) XIV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 16 – 18 czerwca 2010 r., 

organizator – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Kryminalistyki 

Uniwersytetu Wrocławskiego; 

9) Konferencja nt. „Pomyłki sądowe w postępowaniu karnym”, 24 czerwca, 

Warszawa, organizatorzy – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Katedra 

Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UW;  

10)  Ogólnopolska Konferencja nt. „Uczelnie Warszawie – Warszawa Uczelniom”, 

Warszawa, 22 czerwca 2010 r. organizator  – Wyższa Szkoła Menedżerska w 

Warszawie; 

11)  XiV Konferencja nt. bezpieczeństwa teleinformatycznego, Warszawa, 25 – 27 

października 2010 r., organizator – MGG Conferences Sp. z o.o. 
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12)  Wystawa pt. „Magia kryminalistyki”, Warszawa 27 września 2010 r., 

współorganizator – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP; 

13)  Sesja Jubileuszowa XXX-lecia Rozwoju Technicznej Ochrony Osób i Mienia w 

Polsce, Warszawa, 19 listopada 2010 r.; 

14)  Seminaria naukowe Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie (2010 r. wg. 

harmonogramu); 

15)  III Ogólnopolska Konferencja „Prawo a Dokumenty”, Warszawa, 05 listopada 

2010 r., organizatorzy - Wydział Prawa i Administracji UW, Polska Wytwórnia 

Papierów Wartościowych; 

16)  I Kongres Nauk Sądowych, Warszawa, 27 listopada 2010 r., organizatorzy – 

m.in. Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Polskie Towarzystwo 

Kryminalistyczne, Centrum Nauk Sądowych UW i inni;  

17) Konferencja naukowa pt. „Prawne i psychologiczne problemy zeznań świadków”, 

Warszawa, 03 grudnia 2010 r., organizator Uniwersytet Warszawski.  

 

Ad. 2 i 3 
 

W ramach realizacji tych zadań statutowych podjęto następujące działania: 

 

Organizacja I Kongresu Nauk Sądowych 

 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne było jednym z inicjatorów i organizatorów I 

Kongresu Nauk Sądowych, który odbył się w Warszawie (w auli Uniwersytetu 

Waeszawskiego) w dniu 27 listopada 2010 r. Kongres zgromadził ponad 1000 

uczestników z całego kraju. Członkowie PTK aktywnie włączyli się w przygotowanie 

tego pierwszego, tak reprezentatywnego dla środowiska biegłych forum 

dyskusyjnego. Kongres przyjął następującą uchwałę końcową: 

1. Uczestnicy I Kongresu Nauk Sądowych widzą konieczność pilnego podjęcia 

działań na rzecz podniesienia statusu prawnego biegłych i rzeczoznawców 

oraz konsolidacji środowiska polskich ekspertów.  
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2. Uczestnicy Kongresu, mając na względzie potrzebę utworzenia reprezentacji 

biegłych i rzeczoznawców, uznają za celowe powołanie związku organizacji 

eksperckich oraz ogólnopolskiego stowarzyszenia biegłych.  

3. Uczestnicy Kongresu domagają się od Ministerstwa Sprawiedliwości 

szybkiego zakończenia przerwanych prac nad ustawą o biegłych sądowych.  

4. Uczestnicy Kongresu stwierdzają, ze aktualny status prawny i finansowy 

biegłych i ekspertów w Polsce jest niezadawalający, odbiegający od 

standardów europejskich. Przepisy o wynagradzaniu biegłych powinny 

uwzględniać wysokie kwalifikacje biegłych i pracochłonność opiniowania oraz 

być jednakowe dla wszystkich ekspertów. Niezbędne jest także zapewnienie 

należytej ochrony prawnej biegłych jako podmiotów działających na rzecz 

wymiaru sprawiedliwości. 

5. Uczestnicy Kongresu widzą możliwość usprawnienia funkcjonowania  

polskiego wymiaru sprawiedliwości i zmniejszenia kosztów jego działania 

przez należytą współpracę z biegłymi i reprezentującymi ich organizacjami.  

6. Uczestnicy Kongresu uznają za celowe cykliczne organizowanie kongresów 

biegłych i ekspertów  dla realizacji wspólnych celów środowiska podmiotów 

opiniujących oraz dalszego podnoszenia poziomu opiniowania.  

 

Jednym z priorytetów Kongresu było przyśpieszenie prac legislacyjnych 

związanych z przygotowaniem ustawy o biegłych. Kongres powołał zespół 

reprezentujący biegłych w pracach nad ustawą. Do zespołu zostali włączeni 

przedstawiciele PTK w osobach prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego oraz prof. 

dr hab. Tadeusza Widły. 

 

Zajęcia  praktyczne  dla słuchaczy kursu ekspertów  dokumentów 

zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne  
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Zajęcia  prowadzili  dr Mieczysław Goc i mgr Adolf Wójcik. Łącznie w 2010 r. 

kursanci wykonali 6 projektów ekspertyz dokumentów, a jeden kursant ukończył 

kurs z wynikiem pozytywnym i uzyskał uprawnienia eksperta dokumentów 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

 

Działalność ekspercka  na rzecz organów procesowych oraz innych podmiotów  

 

W 1997 roku na podstawie uchwały Zarządu Głównego rozpoczęło działalność Biuro 

Ekspertyz PTK. W ciągu kilku lat Biuro skupiło na swoich listach wielu wybitnych 

ekspertów i rzeczoznawców rekrutujących się ze środowisk naukowych, 

laboratoriów policyjnych i innych służb państwowych oraz specjalistów o olbrzymiej 

wiedzy i doświadczeniu kryminalistycznym. Są wśród nich ludzie, którzy dzięki 

swej pracy doprowadzili do ujęcia i skazania sprawców niektórych najgroźniejszych 

przestępstw ostatnich lat.  
 

Regulamin Biura Ekspertyz precyzyjnie określa kryteria i warunki, jakie trzeba 

spełnić, żeby zostać ekspertem PTK. Kandydaci na ekspertów rekrutują się 

wyłącznie spośród członków Towarzystwa. W postępowaniu kwalifikacyjnym 

niezbędnymi warunkami są: wykonanie co najmniej 100 ekspertyz lub projektów 

ekspertyz pod kierunkiem samodzielnego eksperta Towarzystwa, złożenie podania, 

życiorysu, ankiety osobowej i wszelkiej innej dokumentacji potwierdzającej 

wykształcenie i doświadczenia zawodowe, a także uzyskanie dwóch opinii 

rekomendujących i potwierdzających przestrzeganie zasad etyki zawodowej.  

Uprawnienia eksperta/rzeczoznawcy PTK nadaje Rada Naukowa. Według stanu na 

dzień 31.12.2010 r. uprawnienia ekspertów i rzeczoznawców PTK posiada  128  

osób. W ubiegłym roku status eksperta/rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego otrzymało  6 osób.  

Wykonali oni  na rzecz sądów, prokuratorów, policji i innych zleceniodawców około 

15 tys. ekspertyz, z czego w okresie sprawozdawczym  856  ekspertyz (w 
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stosunku do roku 2009 spadek o 15%), głównie z zakresu badań dokumentów , 

wypadków drogowych, badań biologicznych, chemicznych, daktyloskopijnych i 

innych. Działalność Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego na tym polu 

pozwoliła  „zagospodarować” ekspertów, którzy  przeszli  na emeryturę i mogą w 

dalszym ciągu wykorzystywać  swoje doświadczenie , wiedzę i umiejętności na 

rzecz zwiększenia efektywności czynności śledczych.  
 

Eksperci PTK wykonują ekspertyzy następujących specjalności:  

 badania dokumentów, w tym m.in. identyfikacja pisma ręcznego, pisma 

maszynowego, pieczątek i pieczęci, badania autentyczności dokumentów 

krajowych i zagranicznych, a także badania wieku pisma, jako nowej dziedziny 

badań kryminalistycznych wdrożonej do praktyki laboratoryjnej PTK w 2007 r. ; 

 badania komputerowe, w tym m.in. badania nośników danych, legalności  

oprogramowania, konfigurac ji sprzętu itp.; 

 badania fonoskopijne, w tym m.in. badanie autentyczności nagrań, identyfikacji 

osób na podstawie wcześniejszej rejestracji na różnych nośnikach; 

odczytywanie i sporządzenie stenogramu nagrań, badanie aparatury 

fonoskopijne; 

 badania daktyloskopijne i traseologiczne, w tym m.in. badania identyfikacyjne 

śladów linii papilarnych, badania wieku śladów linii papilarnych, identyfikacji  

człowieka na podstawie czerwieni wargowej, małżowiny usznej i innych 

elementów ciała, badania rękawiczek, badania śladów stóp, obuwia i środków 

transportu; 

 badania mechanoskopijne, w tym m.in. badania śladów narzędzi, badania 

zamków i sejfów, badania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów; 

 badania biologiczne w tym m.in. badania śladów krwi, spermy, śliny, potu i 

innych wydzielin ciała, włosów, paznokci, strzępów tkanek,  piór ptasich i  łusek 

rybich, cząstek botanicznych itp.; 

 badania DNA śladów kryminalistycznych i  ustalanie ojcostwa; 
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 badania fizyko-chemiczne, w tym m.in. badania mikrośladów; badania 

substancji łatwopalnych; badania lakierów, szkła, środków kryjących, badania 

urządzeń i materiałów wybuchowych, badania alkoholi; 

 badania narkotyków; 

 badania mineralogiczne  (gleboznawcze); 

 badania z zakresu elektrotechniki, w tym badania instalacji i urządzeń 

elektrycznych; 

 badania pożarnicze w tym m.in. ustalanie przyczyn powstania pożarów; 

 badania broni i balistyczne, w tym m.in. badania identyfikacyjne broni, łusek,  

pocisków, badania broni gazowej i obezwładniającej, badania śladów użycia 

broni palnej; 

 badania z zakresu wypadków komunikacyjnych, w tym m.in. komputerowej 

analizy wypadków drogowych, badania uszkodzeń pojazdów mechanicznych, 

badania ofiar wypadków  i ocena mechanizmu powstawania obrażeń; 

 badania audiowizualne i fotograficzne, w tym m.in. badania zapisów video  

(badania autentyczności zapisu, faktu kopiowania, montażu), antropologiczna 

identyfikacja osób na zdjęciach, taśmach video i innych nośnikach obrazu, 

identyfikacja  przedmiotów zarejestrowanych na tych nośnikach; 

 badania antropologiczne, w tym m.in. identyfikacja osób żywych i zwłok 

(metodą superprojekcji komputerowej, rekonstrukcji plastycznej) oraz ustalanie 

spornego  ojcostwa; 

 badania z zakresu księgowości i finansów; 

 badania wariograficzne  (poligraficzne). 
 

W przypadku konieczności wykonania ekspertyz kompleksowych nasi eksperci  

dokonują na bieżąco, oceny dostarczonych materiałów dowodowych oraz 

porównawczych i tak kierują ich „przepływem” pomiędzy poszczególnymi 

specjalistami, aby uzyskać jak najwięcej informacji umożliwiających identyfikację.  
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Eksperci Polskiego Towarzystwa udzielają także licznych konsultacji i porad 

kryminalistycznych, w tym również osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw  

oraz błędnych działań organów procesowych.  
 

W związku ze stworzeniem  odpowiedniego zaplecza technicznego i aparaturowego 

w ostatnim okresie wykonawstwo ekspertyz przyjęło zorganizowane w tym celu 

Laboratorium Kryminalistyczne Centrum Badawczo-Szkoleniowego PTK. W 

gestii  Biura Ekspertyz PTK pozostały natomiast sprawy związane z  nadawaniem 

uprawnień eksperckich , ustalaniem  norm ,standardów i zasad wykonywania 

ekspertyz  zleconych Polskiemu Towarzystwu Kryminalistycznemu.  
 

Aktualnie Laboratorium Kryminalistyczne PTK  posiada własne wyposażenie 

aparaturowe w zakresie badań technicznych i klasycznych dokumentów, badań  

chemicznych, daktyloskopijnych, traseologicznych, fonoskopijnych (badania 

odsłuchowe), mechanoskopijnych, komputerowych, biologicznych, wypadków 

komunikacyjnych, włókien, szkła, lakierów i narkotyków. W zakresie innych   

specjalności Laboratorium Kryminalistyczne PTK na podstawie odpowiednich umów 

patronackich i porozumień posiada prawnie unormowaną możliwość korzystania z 

aparatury przez naszych ekspertów.  

 

Ad. 4 
 

W ramach tego zadania statutowego podjęto i zrealizowano m. in. takie działania 

jak: 

 

1. Występowano do organów procesowych zlecających wykonanie ekspertyz 

biegłym z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w sprawach 

związanych  z rozliczaniem należności finansowych, oraz udziałem biegłych 

w rozprawach  sądowych i innych czynnościach procesowych itp. Łącznie w 

ubiegłym roku wystosowano 10  zażaleń na postanowienia obniżenia 

wynagrodzenia ekspertom Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 
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(wzrost o 5 w stosunku do roku 2008) oraz ustalania kosztów ekspertyz i 

wypłaty wynagrodzeń biegłym, w tym biegłym instytucjonalnym, takim jak 

Centrum Badawczo-Szkoleniowe PTK. W sprawie wynagrodzeń biegłych 

prowadzono także korespondencję z Ministerstwem Sprawiedliwości, której 

efektem było sprecyzowanie stanowiska tego ostatniego  w zakresie zasad 

podwyższania wynagrodzenia o 50% w przypadku ekspertyz o złożonym 

charakterze.  

2. Kontynuowano działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji prawnej 

związanej z nienależnym w naszej ocenie naliczeniem i pobraniem podatków 

VAT od 2004 r. W tym celu kontynuowano współpracę z kancelarią prawną, 

której udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania Towarzystwa przed 

organami skarbowymi i sądowymi, udzielano konsultacji i pomocy 

merytorycznej biegłym, którzy wnieśli odwołania od decyzji organów 

podatkowych. 

 

Ad. 5 
 

W ramach tego zadania statutowego zrealizowano m.in. takie przedsięwzięcia, jak: 

 

1. Przedstawiano oferty szkoleniowe oraz rozwiązania organizacyjne i techniczne 

w zakresie przeciwdziałania fałszerstwom dokumentów.  

2. Kontynuowano, zapoczątkowaną w 2006 r., współpracę ze  stowarzyszeniem o 

podobnym profilu, działającym na terenie Republiki Czeskiej p.n. „Spolecnosti 

po kriminalistiku” „Spolecnosti po kriminalistiku” otrzymuje na bieżąco 

informacje na temat przedsięwzięć kryminalistycznych organizowanych przez 

PTK oraz periodyk „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”. Koledzy z Czech 

przysyłają nam systematycznie publikację pt. „Kriminalisticky sbornik”,  która  

wzbogaca nasze zbiory biblioteczne. Dobrze rozwijają się kontakty z 

przedstawicielami nauki i praktyki kryminalistycznej na Litwie i Słowacji.  
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3. Kontynuowano współpracę z Komendą Główną Straży Granicznej, której 

efektem jest m.in. zgoda na korzystanie przez ekspertów PTK na miejscu w 

Laboratorium SG z wzorów paszportów i dowodów osobistych obywateli innych 

państw. Uzyskano  także konto użytkownika umożliwiające dostęp do 

europejskiej bazy danych o dokumentach autentycznych i sfałszowanych 

iFADO. 

4. Systematycznie udzielano nieodpłatnych konsultacji i porad 

kryminalistycznych policjantom oraz przedstawicielom organów sprawiedliwości 

w sprawach dotyczących możliwości badawczych kryminalistyki, wstępnej 

wartości badawczej  materiałów dowodowych, formułowania pytań do 

ekspertów, przygotowywania materiałów porównawczych itp. 

5. Udzielano  pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, bądź też 

decyzji i orzeczeń organów procesowych i administracyjnych  m.in. poprzez  (w 

znacznej części nieodpłatne) konsultacje z dziedziny kryminalistyki oraz 

wykonywanie ekspertyz. 

6. Udzielono konsultacji i wykonano na koszt PTK ekspertyzę dotyczącą oceny 

technicznej zabezpieczeń losów loteryjnych na zamówienie Fundacji Ex Animo 

w związku z organizowaną loterią na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi.  

7. W 2009 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne udzielało również 

nieodpłatnych konsultacji i pomocy naukowej osobom przygotowującym prace 

kwalifikacyjne z dziedziny kryminalistyki, udostępniając również w tym celu 

posiadane zasoby biblioteczne i  archiwalne kopii ekspertyz wykonanych w 

PTK (pomoc taką uzyskało 13 osób). 

8. Prowadzono szeroką działalność informacyjną, udzielano porad 

konsultacyjnych w formie korespondencji  e-mailowej, odpowiadając na pytania 

naszych internautów .Łącznie udzielono ponad 100 odpowiedzi na e-maile  w 

sprawach mieszczących się  w statutowych zadaniach Towarzystwa.  
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9. Zamieszczono na stronie internetowej Towarzystwa  informacje o 

najważniejszych przedsięwzięciach kryminalistycznych w kraju zgłaszane do 

PTK przez inne instytucje naukowe i stowarzyszenia. 

10. Opracowano opinię nt. projektu badawczego pt. „Badania zmienności 

genetycznej na poziomie komórkowym – nowe możliwości identyfikacji 

genetycznej. Opinię w imieniu PTK przygotował prof. dr hab. Tadeusz 

Tomaszewski. 

11. Uczestniczono w przygotowaniu i zorganizowaniu I Kongresu Biegłych 

Sądowych. M.in. opracowano bazę adresów e-mailowych biegłych z terenu woj. 

Mazowieckiego znajdujących się na listach SO, opracowano projekt statutu 

federacji stowarzyszeń reprezentujących biegłych i rzeczoznawców. 

Udostępniono także lokal na posiedzenia komitetu.  

12. Kontynuowano działalność statutową w oparciu o terenowe struktury 

Towarzystwa, o czym świadczą przedsięwzięcia naukowo-szkoleniowe 

organizowane przez Oddziały PTK (wyszczególnione w p. ad. 1).  

13. Uchwałą Zarządu Głównego z dnia 15.01.2010 r. (podjętą jednogłośnie)   

przyjęto w poczet członków wspierających PTK firmę STANIMEX. W ramach 

działań wspierających firma ta m.in. dostarczyła materiały i wykonała 

konserwację komory cyjanoakrylowej do ujawniania śladów linii papilarnych.   

14.  Zamówiono znaczki organizacyjne dla członków PTK.  

15. Przyjęto na praktykę zawodową studentkę Wydziału Prawa Wyższej Skoły 

Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.  

16.  Włączono się do prac legislacyjnych związanych z przygotowaniem ustawy o 

biegłych. Przedstawiciele PTK w osobach prof. dr hab. Tadeusza 

Tomaszewskiego oraz prof. dr hab. Tadeusza Widły zostali włączeni do 

zespołu ds. prac nad ustawą o biegłych sądowych przy Ministrze 

Sprawiedliwości. 

17.  Zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub 
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dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania , odtwarzania i 

kopiowania zapisów.  

18.  Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.2010 r. Polskie Towarzystwo 

Kryminalistyczne zostało wpisane do wykazu Stowarzyszeń na rzecz których 

sądy mogą orzekać nawiązki. 
 

W okresie sprawozdawczym Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne realizowało  

zadania statutowe i podejmowało najistotniejsze dla środowiska sprawy i problemy,  

czego przykłady zawiera przedstawione wyżej sprawozdanie. Władze Towarzystwa  

uważają, iż należy kontynuować te  działania w 2011 r. Wyrazem tego  są kierunki 

pracy PTK przyjęte na Posiedzeniu Zarządu Głównego i Rady Naukowej w dniu 11 

lutego 2011 r. (tekst uchwały w załączeniu – zał. 2). 
 

W dalszym ciągu należy dążyć do umocnienia funkcji  popularyzatorsko-naukowej 

Towarzystwa. Towarzystwo w coraz większym stopniu staje się  centrum informacji 

naukowej w dziedzinie szeroko rozumianej kryminalistyki. Celowi temu służyć 

będzie również bibliografia kryminalistyczna, k tóra docelowo obejmie wszystkie 

publikacje, jakie ukazały się w Polsce od czasów przedwojennych do chwili obecnej 

( w tym roku planujemy wydanie kolejnego tomu bibliografii). 
 

Zamierzamy także systematycznie rozszerzać działalność biblioteki 

kryminalistycznej, poprzez gromadzenie monografii z dziedziny kryminalistyki, 

komputerowe opracowanie zasobów bibliotecznych i ich udostępnienie naszym 

członkom i sympatykom, dążąc do stworzenia placówki dysponującej 

kompleksowym i w miarę możliwości wyczerpującym zbiorem zarówno krajowej, jak 

i zagranicznej literatury kryminalistycznej, dostępnej nie tylko w formie książkowej, 

ale również na informatycznych nośnikach danych.  Pozytywnie odbierana jest w 

środowisku inicjatywa publikowania  na stronie internetowej Towarzystwa  informacji 

o najważniejszych przedsięwzięciach kryminalistycznych w kraju, co poza funkcją 

informacyjną, umożliwia także właściwą koordynację i uzgadnianie terminów 
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realizacji konferencji, sympozjów i innych tego rodzaju spotkań naukowych przez 

różne instytucje i ośrodki naukowe. 
 

Dalszemu wzmocnieniu aparaturowemu i związanemu z tym rozszerzeniu 

możliwości badawczych powinny ulec funkcje eksperckie PTK, głównie w zakresie 

badań dokumentów, badań wieku pisma, badania mikrośladów, narkotyków, badań 

komputerowych, płyt CD, nagrań video, wypadków komunikacyjnych,  daktyloskopii, 

chemii kryminalistycznej, biologii oraz innych. Realizacji tych zamierzeń powinna 

sprzyjać m. in. realizacja projektów badawczych na temat  badań wieku względnego 

(chronologii) pisma i wykorzystania technik komputerowych do analizy cech 

grafometrycznych pisma ręcznego a także wzmacnianie funkcji badawczych 

Laboratorium Kryminalistycznego Centrum Badawczo-Szkoleniowego PTK. 
 

Ważnym zadaniem dla władz Towarzystwa powinna być kontynuacja  działań 

wspierających aktywność struktur terenowych  na rzecz realizacji celów 

statutowych Towarzystwa, a także weryfikacja członków zalegających ze 

składkami.  
 

Aktywnie będziemy także wspierać działania i inicjatywy naszych członków 

zmierzające do poprawy ich sytuacji prawnej związanej z niekorzystnymi 

rozwiązaniami podatkowymi i wynikającą stąd zmianą statusu biegłego w polskim 

wymiarze sprawiedliwości. Nie jest to pełny katalog dotychczasowych osiągnięć, 

zamierzeń i planów, które będą realizowane w najbliższej przyszłości, ale ich 

realizacja nawet w takim zakresie, jaki został przedstawiony w tym sprawozdaniu,  

daje gwarancję pozytywnego wpływu na rozwój polskiej kryminalistyki. 
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Zał. 1 

NAJISTOTNIEJSZE UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK w 2010 r. 
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Wyciąg 1:   Uchwała  z dnia 15.01.2010 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie  

                    przyjęcia w poczet członków wspierających PTK firmę 

STANIMEX. 

 

Wyciąg 2:  Uchwala z dnia 19.02.2010 r.(podjęta jednogłośnie) w sprawie 

przyjęcia głównych kierunków pracy PTK w roku 2010. 

 

Wyciąg 3:  Uchwala z dnia 19.02.2010 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie  

                   określenia terminu zgłaszania prac na konkurs im. prof. T.  

Hanauska  

                   oraz na konkurs na nagrodę prof. B. Hołysta. 

 

Wyciąg 4:   Uchwala z dnia 29.03.2010 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie  

                    przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego PTK za 

rok  

                    2009. 

 

Wyciąg 5:  Uchwala z dnia 29.03.2010 r. ( podjęta jednogłośnie) w sprawie  

                   pokrycia ujemnego wyniku finansowego za rok 2009 dodatnim  

                   wynikiem  działalności roku 2009. 

 

Wyciąg 6:  Uchwała z dnia 29.03.2010 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie  

przeznaczenia na cele statutowe PTK dodatniego wyniku 

finansowego  CBS PTK  za rok 2009 . 

 

Wyciąg 7:  Uchwała z dnia 29.03.2010 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie 

przyjęcia planu finansowego na rok 2010. 

 

Wyciąg 8:  Uchwała  z dnia 30.04.2010 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie  

przyznania nagród zgodnie  z  wnioskiem jury konkursu  na 

nagrodę prof. Brunona Hołysta dla młodych kryminalistyków, 

zawartym w protokole z  posiedzenia jury z dnia 30.04.2010 r.  

 

Wyciąg 9: Uchwala z dnia 17.09.2010 r.(podjęta jednogłośnie) w sprawie:  

 wyboru jury konkursu im. T.Hanauska na „Prace roku z 

dziedziny kryminalistyki”, 

 przyznania nagród i wyróżnień zgodnie z wnioskiem jury 

konkursu im. prof. T. Hanauska na „Pracę roku z dziedziny 

kryminalistyki”, zawartym w protokole z posiedzenia jury z dnia 

17.09.2010 r. 
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Zał. 2 

 

   UCHWAŁA   

Zarządu Głównego i Rady Naukowej 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

z dnia 11 lutego 2011 roku 

 

 Na posiedzeniu w dniu  11 lutego 2010 roku członkowie Zarządu Głównego i 

Rady Naukowej PTK podjęli wspólną uchwałę określającą główne kierunki pracy w 

roku 2011. Przyjęto następujące główne kierunki pracy Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego w 2011 roku: 

 

1/ w obszarze działalności naukowej i popularyzatorskiej:  

- organizacja spotkań naukowych połączonych z wykładami i dyskusją zgodnie z 

przygotowanym harmonogramem; 

- nadzór naukowy nad realizacją projektów badawczo-rozwojowych dotyczących 

wykorzystania grafometrii komputerowej w badaniach pisma ręcznego i podpisów 

oraz  chronologii zapisów wykonanych różnymi technikami i środkami kryjącymi 

na podłożu papierowym (projekty rozwojowe realizowane wspólnie z 

Uniwersytetem Warszawskim); 

- zakończenie redakcji i wydanie bibliografii kryminalistycznej za lata 2001-2008 ( 

tom V) oraz rozpoczęcie prac nad przygotowaniem tomu I i II obejmującego 

okres od początków kryminalistyki do roku 1979;  

- współudział w organizacji i udział w konferencjach i spotkaniach naukowych;  

- publikowanie na stronie internetowej Towarzystwa informacji na temat 

sympozjów, konferencji i innych przedsięwzięć  kryminalistycznych 

organizowanych przez PTK i inne instytucje; 

 

2/ w zakresie działalności wydawniczej: 

- wydanie kolejnego tomu „Problemów Współczesnej Kryminalistyki”;  

- wydanie V tomu „Bibliografii Kryminalistycznej”;  

- podjęcie działań zmierzających do umieszczenia PWK na liście czasopism 

punktowanych; 

 

3/ w zakresie działalności eksperckiej:  

- nadawanie uprawnień ekspertów i rzeczoznawców PTK;  

- nadzór nad działalnością CBS PTK w zakresie standardów wykonywanych 

ekspertyz; 
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- podnoszenie standardów i warunków wykonywania ekspertyz miedzy innymi 

poprzez uzupełnienie wyposażenia stanowisk laboratoryjnych (badanie 

dokumentów, badanie narkotyków, badania chemiczne);  

 

4/ w zakresie działalności organizacyjnej:  

- prowadzenie bieżącej dokumentacji członkowskiej,  

- weryfikacja członków PTK zalegających z opłatą składek,  

- udzielanie niezbędnej pomocy organizacyjnej merytorycznej i finansowej 

oddziałom terenowych PTK. 

   

5/ w zakresie działalności szkoleniowej:  

- prowadzenie szkoleń dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz 

banków i innych instytucji z dziedziny badań dokumentów i innych zagadnień 

kryminalistycznych. 

 

6/ w zakresie innej działalności: 

- udział w pracach legislacyjnych dotyczących regulacji prawnych obejmujących 

zagadnienia mieszczące się w obszarze celów statutowych PTK 

(przygotowywanie projektów aktów prawnych, opiniowanie, konsultacje itp.), w 

tym zwłaszcza uczestnictwo w zespole powołanym przez I KNS w celu 

przygotowania projektu ustawy o biegłych;  

- reprezentowanie interesów członków PTK i społeczności kryminalistycznej 

wobec organów władzy i innych instytucji.  

                                                                                  

Zarząd Główny PTK   
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Zał. 3 

ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 

 

Zasady ogólne 

 

1. Obowiązkiem członka Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego jest 

przestrzeganie zasad etyki ogólnoludzkiej, podstawowych norm moralnych 

oraz poszanowanie obowiązującego prawa 

2. W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w 

niniejszych zasadach etyki członek PTK powinien kierować się zasadami 

współżycia społecznego. 

3. Członek PTK postępuje uczciwie, honorowo, mając na uwadze godność 

każdego człowieka. 

4. Członek PTK nie może żądać od innych osób należących do stowarzyszenia 

zachowania sprzecznego z zasadami etycznymi, współżycia społecznego 

oraz normami statutowymi PTK. 

5. Członek PTK nie może usprawiedliwiać lojalnością swego zachowania 

sprzecznego z zasadami określonymi w niniejszym zbiorze.  

6. Członek PTK nie powinien brać udziału w przedsięwzięciach uwłaczających 

jego godności lub mogących podważyć zaufanie do niego i stowarzyszenia.  

7. Członek PTK nie zachowuje się i nie działa na szkodę innych członków i 

stowarzyszenia. 
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8. Członka PTK powinna cechować postawa krytyczna, ale nie krytykanctwo. 

9. Członek PTK nie pomawia innych, nie kieruje fałszywych oskarżeń, nie 

rozpowszechnia nieprawdziwych informacji. 

10. Członka PTK obowiązuje kultura osobista, dyskrecja i życzliwy stosunek do 

innych. 

 

Członek PTK a stowarzyszenie  

 

11. Członek PTK uznaje dorobek naukowy, organizacyjny, ekspercki 

stowarzyszenia jako wspólne dobro. 

12. Członek PTK darzy szacunkiem i zaufaniem członków stowarzyszenia, jest 

dla nich życzliwy, z szacunkiem odnosi się do ich osiągnięć.  

13. Członkowie PTK dbają o to, by uznanie za osiągnięcia przypadło temu, 

komu to się faktycznie należy. 

14. Członka PTK obowiązuje uczciwość i lojalność wobec stowarzyszenia, jego 

władz i członków. 

15. Członek PTK dzieli się ze stowarzyszeniem swoją wiedzą i doświadczeniem 

zawodowym. 

16. Członek PTK aktywnie uczestniczy w pracach stowarzyszenia, dba o dobro i 

honor stowarzyszenia, godnie je reprezentuje i postępuje zgodnie z jego 

celami i normami statutowymi  

17. Członek PTK nie nadużywa logo i nazwy stowarzyszenia, ani faktu 

przynależności do PTK do celów prywatnych lub sprzecznych z celami 

stowarzyszenia. 

 

Członek PTK jako ekspert 

 

18. Ekspert PTK unika zachowań, które mogłyby przynieść ujmę jego godności 

lub osłabiać zaufanie  do jego bezstronności.  

19. Ekspert PTK pogłębia systematycznie wiedzę zawodową oraz dba o 

znajomość przepisów obowiązującego prawa. 
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20. Ekspert PTK wydaje opinie osobiście, sumiennie, w oparciu o rzetelną 

wiedzę, badania i doświadczenie. 

21. Ekspert PTK opiniuje w terminie, bez zbędnej zwłoki.  

22. Ekspert PTK nie uchyla się od konsultacji i pomocy koleżeńskiej w zakresie 

posiadanych kompetencji. 

23. Ekspert PTK zachowuje się taktownie w relacjach z organem procesowym,  

unika publicznego demonstrowania swego osobistego stosunku do stron 

procesowych i nie okazuje zażyłości z osobami zatrudnionymi w organach 

ścigania. 

24. Ekspert PTK dba o to, aby krytyka, dyskusja i polemika prowadzone były z 

poszanowaniem zasad szacunku, rzeczowości i rzetelności.  

25. W swej działalności ekspert PTK kieruje się przepisami prawa i zasadami 

dobrych obyczajów, przestrzega zasad kultury osobistej w relacjach z 

kolegami 

26. Ekspert PTK nie sugeruje się oczekiwaniami zleceniodawcy i nie dopuszcza, 

aby presja zleceniodawcy lub środowiska wpływała ma merytoryczną 

zawartość ekspertyzy. 

27. Ekspert PTK podejmuje się opracowania ekspertyz wyłącznie w zakresie 

swojej specjalności i wyłącznie wtedy, kiedy może oprzeć ją na własnej 

odpowiednio udokumentowanej wiedzy i doświadczeniu.  

28. Ekspert PTK odmawia opracowania ekspertyzy, która miałaby związek z 

jego interesem osobistym. 

29. Ekspert PTK nie wykorzystuje swojej pozycji dla korzyści osobistych. 

30. Ekspert PTK nie wykorzystuje na szkodę zleceniodawcy, innych członków 

stowarzyszenia, osób postronnych, wiedzy mającej związek z wydawanymi 

ekspertyzami. 

31. Ekspert PTK zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji 

uzyskanych w toku wydawanych ekspertyz oraz zabezpieczenia przed 
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nieuprawnionym ujawnieniem elektronicznych nośników informacji 

stosowanych w pracy eksperckiej 

32. Ekspert PTK powinien współdziałać w przestrzeganiu zasad etyki, wymagać 

od innych ekspertów nienagannego zachowania i kierowania się zasadami 

etyki eksperckiej. 

33. Ekspert PTK reaguje na zachowania kolegów naruszających zasady etyki.  

34. Ekspert PTK ponosi odpowiedzialność organizacyjną za uchybienie etyce, 

zgodnie ze  statutem PTK.  

 

Członek PTK a społeczeństwo 

 

35. Członkowie PTK w miarę swoich możliwości powinni wykorzystywać swą 

wiedzę, intelekt i autorytet w praktycznej działalności dla dobra społecznego.  

36. Członkowie PTK sprzeciwiają się wykorzystaniu osiągnięć stowarzyszenia 

do celów propagandowych, sprzecznych z normami statutowym i PTK. 

37. Członkowie PTK w życiu zawodowym i publicznym nie powinni 

sprzeniewierzać się normom etycznym.  

Niniejszy Zbiór Zasad Etycznych wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r. na 

mocy Uchwały nr 01/2007 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego z dnia 07 grudnia 2007 roku.     

 Zarząd Główny PTK 


