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Kryminalistyka jest nauką stosowaną, działającą przede wszystkim na gruncie procesu 

karnego oraz cywilnego. Postęp technologiczny oraz. zmiany w prawie, szczególnie procesowym, 
powodują z jednej strony konieczność wprowadzania nowych metod i technik badawczych do kry-
minalistyki, z drugiej zaś strony nauka ta musi sprostać zwiększającym się wymaganiom stawianym 
przez ustawodawcę i wymiar sprawiedliwości. Stąd konieczność ciągłego modyfikowania aktualnych 
kierunków oraz metod badać kryminalistycznych, które odpowiadają współczesnym wymogom pro-
ceduralnym Również ważny jest poziom kwalifikacji biegłych. System szkolenia biegłych, eksper-
tów i techników kryminalistyki to zagadnienie pierwszoplanowe, od którego zależy jakość i wyko-
nywanych ekspertyz, a pośrednio także poziom orzecznictwa sadowego. 

Zmiany prawa procesowego oraz materialnego, a także wprowadzanie nowych metod 
badawczych, powodują potrzebę ciągłej wymiany wiedzy oraz upowszechniania doświadczeń wła-
snych prawników i kryminalistyków. Jest to szczególnie ważne w kontekście obowiązującej od 
l lipca 2015 r. nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, zmieniającej radykalnie model polskiego 
procesu karnego w kierunku znaczącego zwiększenia jego kontradyktoryjności. Od wielu lat trwają 
też prace (niestety bez oczekiwanych efektów) nad ustawą o biegłych, w związku z tym powyższa 
tematyka, zwłaszcza w kontekście wspomnianej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która 
zmienia uprawniania dowodowe stron procesu, wymaga nowego spojrzenia na rolę, pozycje i status 
biegłego. Zmienia się także rola tzw. opinii prywatnych. 

Od pewnego czasu w kraju oraz na forum międzynarodowym toczy się dyskusja na temat 
statusu naukowego poszczególnych, dziedzin kryminalistyki, co przekłada się. na ocenę wartości 
dowodowej m.in. takich ekspertyz, jak ekspertyza pisma ręcznego i podpisów, ekspertyza daktylo-
skopijna, traseologiczna, mechanoskopijna, broni polnej i innych.  

Problematyka ta, jak również inne zagadnienia aktualne dla teorii i praktyki kryminali-
stycznej, takie jak nowe trendy dotyczące przestępczości i metod działania sprawców, zwłaszcza w 
zakresie cyberprzestrzeni, przestępczości gospodarczej, przestępstw przeciwko dokumentom, prze-
stępstw o zasięgu trans granicznym, rodzą potrzebę cyklicznej wymiany doświadczeń i poglądów. 

Były to główne kierunki obrad plenarnych i dyskusji podczas międzynarodowej konfe-
rencji, której głównym organizatorem było Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. Konferencja 
odbyła się w Toruniu w dniach 24-26 czerwca 2015 r. jako VI Sympozjum Kryminalistyczne 
pt,: „Kryminalistyka - jedność nauki i praktyki". W założeniu organizatorów miała się przyczynić do 
podniesienia wiedzy i kwalifikacji uczestników, dzięki bezpośrednim kontaktom praktyków 
z przedstawicielami nauki umożliwi ć przeniesienie na grunt działań wykrywczych i dowodowych 



osiągnięć naukowych. Wybrane spośród ponad 60 referatów i prezentacji porterowych, wystąpienia 
uczestników konferencji złożyły się na zasadniczy trzon niniejszej publikacji, której struktura tema-
tyczna koresponduje z problematyką sympozjum i obejmuje następujące zagadnienia: 

1) aktualne kierunki i metody badań kryminalistycznych, 
2) kryminalistyka w ramach nowego modelu procesu karnego,  
3) dowody naukowe a kryminalistyka, 
4) biegły w procesie sądowym, 
5) kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości. 

W oddawanej do rąk Czytelników monografii wieloautorskiej znalazły się więc zróżni-
cowane tematycznie opracowania stanowiące, zgodnie z tytułem publikacji, połączenie w jednym 
dziele zagadnień ilustrujących rzeczywistość funkcjonowania polskich i zagranicznych instytucji 
procesowe-kryminalistycznych oraz aktualnych trendów i osiągnięć naukowych wyznaczających 
kierunki rozwoju kryminalistyki. 
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