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SKŁAD  ZARZĄDU  STOWARZYSZENIA 
 
prof. dr hab. Mariusz Kulicki   - prezes honorowy 

 
1.  prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski       -  prezes  

2.  dr  Mieczysław Goc     - wiceprezes 

3.  dr Jarosław Moszczyński             -        wiceprezes 

4.  dr  Waldemar Suszczewski    - skarbnik 

5.  mgr inż. Ryszard Zieliński    - sekretarz 

6.  prof. dr hab. Tadeusz Widła             -        członek 

7.  dr Tomasz Konopka     -       członek 

8.  mgr Kamila Nowicka-Kiliś    - członek 

9. mgr inż. Włodzimierz Kędzierski           -       członek  

 

 

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 kryminalistycznej, których  

szerokie przekazanie opinii publicznej nie narusza tajemnicy zawodowej ani 

interesu  publicznego. 
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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 

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 
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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 
31.12.2008 r.  
 

Oddział warszawski               282 członków  

Oddział warmińsko-mazurski             37  członków 

Oddział kujawsko-pomorski             61  członków 

Oddział śląski               68  członków 

Oddział krakowski               78 członków 

Łącznie                515 członków  

W 2008 roku do PTK  przyjęto 37 osób, skreślono z powodu nie opłacania składek  42 

osoby. 

 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 
 

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 
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procedury karnej ale także umiejętność kryminalistycznego uzyskiwania i oceniania 

środków dowodowych.  
 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne również w 2008 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; 

4) reprezentowanie, informowanie i występowanie w interesie członków 

społeczności kryminalistycznej przed różnymi podmiotami, 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 2008 r. Zarząd Główny, Rada Naukowa, 

Odziały PTK i członkowie Towarzystwa organizowali i uczestniczyli w realizacji 

następujących  przedsięwzięć: 
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Cykl wykładów połączonych z dyskusją, organizowanych przez Zarząd Główny, 

Radę Naukową PTK i Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego (według  poniższego zestawienia): 

 

1. Badania poligraficzne, a możliwości ustalenia wartości dowodowej śladów 

pamięciowych -  mgr Edward Lewandowski   (29 luty 2008 r.). 

2. Co nowego w policyjnej kryminalistyce ? – podinsp. Paweł Rybicki (25 kwiecień 

2008 r.). 

3. Kryminalistyczne badania cyfrowych zapisów mowy – dr Jacek Rzeszotarski  

    (30 maj 2008 r.). 

4. Polityka narkotykowa w Unii Europejskiej – dr Waldemar Krawczyk ( 26 wrzesień   

2008 r.). 

5. Kontrowersje wokół pojęcia broni palnej w teorii i praktyce –  opiniowanie w sprawie 

jej użycia na podstawie materiału aktowego – prof. dr hab. Jerzy Kasprzak (17 

październik 2008 r.). 

6. Grafotyp – komputerowy program weryfikacji strukturalnych parametrów pisma  - 

mgr Andrzej Łuszczuk    ( 21 listopad  2008 r.) 

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. 
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Spotkania i konferencje naukowe organizowane przez Odziały Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego (według  poniższego zestawienia): 

 ODZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI  

W 2008 r. Odział Warmińsko-Mazurski był współorganizatorem III SPOTKANIA 

KRYMINALISTYCZNEGO, podczas którego wygłoszono następujące referaty: 

1) Antropologiczne metody identyfikacji osób i zwłok  - prof. dr hab. Bronisław 

Młodziejowski, Kierownik Zakładu Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Wydziału 

Prawa i Administracji UWM, Prezes PTK;  

2) ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych - Michał Czyżewski 

Wiceprezes Zarządu Fundacji ITAKA; 

3) Poszukiwania zaginionych w warunkach pokoju, wojny i innych sytuacjach 

krytycznych - doświadczenia ITAKI - Prezes Zarządu Fundacji ITAKA Wojciech 

Tochman; 

4) Genetyczne metody identyfikacji osób i zwłok - dr Jakub Czarny Instytut 

Genetyki Sądowej w Bydgoszczy, ekspert Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego; 

5) Identyfikacja spalonych zwłok ludzkich a tkanka włosowa - dr Renata 

Włodarczyk , Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ; 

6) Identyfikacja ofiar tsunami - dr Ireneusz Sołtyszewski, Zakład Kryminalistyki i 

Medycyny Sądowej Wydziału Prawa i Administracji UWM  

ODDZIAŁ KRAKOWSKI 

W 2008 r. Oddział Krakowski był współorganizatorem (wraz z Krakowskim Oddziałem 

Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii) zebrania naukowego na 

temat: WŁOSY MATERIAŁEM DO BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH I 

KRYMINALISTYCZNYCH, na którym referaty przedstawili Dr Teresa Lech, Mgr 

Sebastian Rojek i Dr Grzegorz Kaczmarczyk. Zebranie  odbyło  się  w  dniu  22  

kwietnia  2008  o godzinie 13.00, w sali wykładowej Katedry Patomorfologii,  budynek 
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Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 16. 

Wspólnie z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji  w 

Krakowie zorganizowano „KRAKOWSKIE FORUM HEMOGENETYKI”.  
 

Celem forum była wymiana doświadczeń w zakresie metod badawczych oraz 

prezentacja spektrum badań wykonywanych przez krakowskie laboratoria dla potrzeb 

organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, na tle światowych osiągnięć w dziedzinie 

analizy DNA. Szczególną uwagę  zwrócono na sposób opiniowania w ekspertyzach 

genetycznych, a także na Zarządzanie przez Jakość i testy referencyjne, jako ważne 

czynniki w spełnieniu wymagań odbiorców oraz „bezpieczeństwa” biegłych. Spotkanie 

odbyło się w dniu 28 października 2008 r w Komendzie Wojewódzkiej Policji w 

Krakowie, ul. Mogilska 109. 

ODDZIAŁ  KUJAWSKO-POMORSKI 

W 2008 r. Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

wraz z Katedrą Kryminalistyki i Studenckim Kołem Naukowym Kryminalistyki Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika był organizatorem Sesji 

naukowej pn. „Maraton kryminalistyczny”, podczas której przeprowadzono zajęcia 

i wygłoszono następujące referaty: 

 1)  Pułapki kryminalistyczne -  podinsp. Marek Łachacz, 

 2)  Wizualizacja śladów dermatoskopijnych - kom. Sławomir Zubański, 

 3) Czynności pozaprocesowe według ustawy o Policji” - podinsp. w st. spocz. Jacek 

Kudła. 

Patronat honorowy nad konferencją objął  Prof. dr hab. Andrzej Sokala, dziekan 

Wydziału Prawa i Administracji UMK. Patronatem prasowym objęło to wydarzenie 

czasopismo „Edukacja Prawnicza”. Sesja odbyła się w dniach 26 – 27 maja 2008 r. na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Oddział Kujawsko-Pomorski uczestniczył także w organizacji konferencji naukowej 

„Ius est ars boni et aequi”, która odbyła się w dniach 5 – 6 czerwca 2008 r. na 
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Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas 

dwóch dni obrad wygłoszono dziewiętnaście referatów ujętych  

w trzech panelach dyskusyjnych. Materiały z konferencji  ukazały się  w publikacji o 

tym samym tytule. Stanowi ona zbiór wygłoszonych podczas sesji referatów. Patronat 

medialny nad konferencją sprawowało czasopismo „Edukacja Prawnicza”. Swój 

patronat i wsparcie finansowe zapewnił również Zarząd i Rada Naukowa Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego. W zamierzeniu organizatorów zainicjowany w 

ten sposób projekt aktywacji środowiska doktoranckiego ma się odbywać cyklicznie, 

wpisując się na stałe w terminarz wydarzeń naukowych Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zwłaszcza, że taka 

inicjatywa może ułatwić doktorantom stawianie „pierwszych kroków”, pomóc przy 

wyborze i opracowywaniu tematów badawczych, a następnie publikacji swoich 

dokonań.  

 

ODDZIAŁ  ŚLĄSKI 
 

Oddział Śląski w 2008 r. zorganizował dwa zebrania naukowo-szkoleniowe: 

1) W styczniu 2008 r. odbyło się spotkanie z udziałem pracowników Katedry 

Kryminalistyki UŚ, ekspertów Laboratorium Kryminalistycznego KWP w 

Katowicach oraz kadry dydaktycznej Śląskiej Szkoły Policji na temat 

Współczesne zabezpieczenia dokumentów osobistych. Szkolenie przeprowadziły 

dwie specjalistki ds. zabezpieczeń dokumentów z Polskiej Wytwórni Papierów 

Wartościowych, panie Ewelina Jakielaszek (ekspert dokumentów PTK) i 

Marzena Sadecka (członek PTK); 

2) W maju 2008 r. zorganizowano spotkanie, na którym  mgr Zbigniew 

Szachnitowski, członek PTK, naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP 

w Katowicach, omówił wyniki oględzin miejsca katastrofy hali wystawienniczej w 

Katowicach, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji oględzin.  

Obydwa  zebrania spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.  
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ODDZIAŁ  WARSZAWSKI 
 

W 2008 r. Oddział Warszawski  Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

uczestniczył w organizacji szkolenia pt. "Biegły przed sądem". Szkolenie odbyło się w 

dniu 05.02.2008 r. Uczestniczyło w nim 67 osób - pracowników Komendy Stołecznej 

Policji. Wykład  prof. dr hab. Ewy Gruzy spotkał się z wielkim zainteresowaniem 

zebranych i odpowiadał na zapotrzebowanie uczestników na tematykę związaną z 

aspektami prawno-procesowymi pracy biegłych. 
 

Oddział Warszawski  patronował także zebraniom naukowym organizowanym w 

siedzibie PTK (o czym wyżej w p. 1.). 

 

III Warsztaty Kryminalistyczne 
 

III Warsztaty Kryminalistyczne na temat „Biegły i jego opinia w polskim systemie 

sprawiedliwości”  odbyły się w dniach 23  -  29 sierpnia 2008 r.  w Ciechocinku. 

Warsztaty kryminalistyczne to ważna i sprawdzona już forma działalności naukowej 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Do tej pory odbyły się dwa takie spotkania 

(w Polańczyku - 2001 r. i Druskiennikach na Litwie - 2003 r.); to drugie przy 

współudziale kryminalistyków z Litwy. Uczestnicy mieli zawsze możliwość 

zaprezentowania nie tylko własnych przemyśleń, doświadczeń i efektów pracy 

naukowej, ale także nieskrępowanej, zwłaszcza czasowo dyskusji. Podobnie było i tym 

razem. W czasie 5 sesji tematycznych wygłoszono kilkanaście obszernych referatów, 

które stanowiły wprowadzenie do bardzo ożywionych i polemicznych dyskusji. 

Poruszano w nich istotne dla nauki i praktyki funkcjonowania organów ścigania i 

wymiaru sprawiedliwości zagadnienia, prezentując następujące referaty (według 

kolejności wygłaszania): 
 

1. Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – „Ocena założeń nowego projektu ustawy 

o biegłych”. 

2. Dr Mieczysław Goc - „ O  potrzebie  uregulowań prawnych problematyki biegłych 

instytucjonalnych” . 
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3. Dr Waldemar Suszczewski – „Biegły i jego opinia w zestawieniu ze 

zleceniodawcą opinii i powołującym biegłego”. 

4. Dr Jerzy Pobocha – „Zastosowanie kryminalistyki i innych nauk sądowych w 

psychiatrii sądowej”. 

5. Dr Aleksandra Tucholska-Lenart – „ Instytucja zarządzana przez jakość w roli 

biegłego w odniesieniu do projektu nowej ustawy o biegłych”. 

6. Dr Ireneusz Sołtyszewski – „Potwierdzenie kompetencji biegłego w systemie 

zarządzania jakością”. 

7. Mgr  Emil Buduj – „System protekcji dokumentów a skuteczność 

przeciwdziałania ich podrabianiu”. 

8. Mgr Andrzej Łuszczuk – „Grafotyp „ i „Wskaźnik  podobieństwa” – komputerowe 

programy do identyfikacji badań pisma ręcznego”. 

9. Mgr Henryka Nowakowska – „ Zanik indywidualizmu pisma  w wyniku 

wielomiesięcznej nauki różnych form literniczych i ciągłych zmian obrazu 

graficznego pisma”. 

10. Mgr Kamila Nowicka-Kiliś – „Stabilizacja cech grafizmu w podpisach osoby 

podpisującej się w odmiennych wzorcach kaligraficznych.” 

11. Dr Grażyna Kędzierska – „Opinia biegłego w przestępczości kobiet”. 

12. Mgr Małgorzata Żołna – „Istota eksperymentu procesowo-kryminalistycznego” 

 

 V Sympozjum Kryminalistyczne w Ciechocinku 
 

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego i Rady Naukowej z dnia 6.06.2008 r. 

przeprowadzono niezbędne działania logistyczne i organizacyjne związane z 

przygotowaniem V Sympozjum Kryminalistycznego, którego hasłem wiodącym jest 

Kryminalistyka – mity, a rzeczywistość.  Dokonano wyboru miejsca sympozjum, 

podpisano w tej sprawie umowę z firmą TARGON w Ciechocinku, powołano komitet 

organizacyjny, opracowano tematykę i warunki uczestnictwa w sympozjum, 

przygotowano zaproszenia, uzyskano zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji na objęcie honorowym patronatem Sympozjum oraz podjęto inne 

niezbędne prace organizacyjne. Po wnikliwym rozpatrzeniu propozycji dotyczących 
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wyboru miejsca i terminu sympozjum, Zarząd Główny wraz z Radą Naukową ustalił, że 

odbędzie się ono w Ciechocinku, w hotelu TARGON, w dniach 28 – 30 maja 2009 r. 

 

Wspieranie działalności studenckich kół naukowych 
 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne udzielało pomocy merytorycznej, organizacyjnej 

i finansowej, uczestnicząc poprzez swoich przedstawicieli m.in. w realizacji takich 

przedsięwzięć studenckich, jak:  

1. Jubileuszowa Sesja Naukowa z okazji 5-lecia Studenckiego Koła Kryminalistyków 

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 19. 12. 2008 r., 

w której uczestniczył dr Mieczysław Goc wiceprezes PTK, wygłaszając wykład nt. 

roli Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w rozwoju kryminalistyki; 

1. Warsztaty Kryminalistyczne organizowane przez Koło Naukowe Prawa Karnego 

TEMIDA UW, poświęcone zagadnieniom śladów biologicznych. Warsztaty 

odbyły się w dniu 04.12.2008 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W 

przygotowaniu warsztatów brali udział członkowie PTK, a opiekunem naukowym 

tego przedsięwzięcia była prof. dr hab. Ewa Gruza – wiceprzewodnicząca Rady 

Naukowej PTK.  

2. Ogólnopolska konferencja naukowa II Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, która odbyła się w dniach 8-10 maja w Rzeszowie 

pod honorowym patronatem m.in. Ministra Sprawiedliwości. Przedstawiciel 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego dr Adam Mazurek wygłosił wykład 

na temat geologii kryminalistycznej.  

 

IX Edycja Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny 

Kryminalistyki 

 

W dniu 10.10.2008 r. odbyło się posiedzenie Jury Konkursu im. prof. Tadeusza 

Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w składzie: 

 dr Aleksandra Tucholska-Lenart - przewodnicząca 

 prof. dr hab. Tadeusz Widła - wiceprzewodniczący 
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 dr  Waldemar Krawczyk - sekretarz 

 
Na konkurs wpłynęło 7 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 2007. 

Po dyskusji - Jury postanowiło zgłosić Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego wnioski o nagrodzenie niżej wymienionych prac: 

 Kategoria: prace monograficzne  – dyplom honorowy 

Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie  – praca 

zbiorowa  pod redakcją naukową Mieczysława Goca i Jarosława Moszczyńskiego -  

PTK Warszawa. 

 Kategoria: prace doktorskie  – nagroda 2000 zł. 

Pismo osób z otępieniem typu aldzheimerowskiego – autor Magdalena Białas  UŚ 

WPiA , promotor pracy - prof. dr hab. Tadeusz Widła. 

 Kategoria: prace magisterskie – nagrody po 700 zł. 

Porównanie metod profilowania 3,4-metylenodioksymetamfetamina (MDMA, 

ecstasy) - autor Karolina Cioroch  UJ Wydz. Chemii Zakład Chemii Analitycznej, 

promotor pracy - dr Dariusz Zuba. 

Badania akrylowych lakierów samochodowych metodą pirolitycznej 

chromatografii gazowej z detekcją masową (PY-GC/MS) – autor Małgorzata Lech  

UJ - Wydz. Chemii Zakład Chemii Analitycznej, promotor pracy - dr hab. Janina Zięba-

Palus. 

Zależność między poziomem rozwoju umysłowego a poziomem rozwoju grafizmu 

– autor Piotr Wachowicz  UŚ WPiA , promotor pracy - prof. dr hab. Tadeusz Widła. 
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Współczesne zabezpieczenia banknotów polskich, a ich skuteczność wobec 

pomysłowości fałszerzy – autor Agata Wójcikiewicz   UW WPiA, promotor pracy  - 

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski. 

 Kategoria publikacje: nagroda  1600 zł.( po 400 zł ) 

Determination of Phenotype Associated SNPs in the MC1R Gene – autorzy 

Wojciech Branicki, Urszula Brudnik, Tomasz Kupiec, Paulina Wolańska-Nowak – IES 

Kraków. 
 

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się podczas uroczystego posiedzenia Rady 

Naukowej i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w  dniu 27  

listopada 2008 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Uniwersytetu Warszawskiego,.  

W programie uroczystości przewidziano również uhonorowanie prof. dr hab. Karola 

Sławika okolicznościowym wydaniem Problemów Współczesnej Kryminalistyki z okazji 

jubileuszu Jego pracy naukowej. Prof. dr hab. Karol Sławik wygłosił wykład  

okolicznościowy pt. O kondycji polskiej kryminalistyki. 

        
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 XII tomie, który ukazał 

się w 2008 r.  znalazły się artykuły dedykowane prof. dr hab. Karolowi Sławikowi z 

okazji jubileuszu jego pracy naukowej.  
 

Kontynuowano także prace wydawnicze związane z przygotowaniem do publikacji 

Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej obejmującej okres od 1918 do 2006 r. W 2008 r. 

zakończono prace redakcyjne i oddano do druku kolejny, III t. bibliografii obejmujący 

lata 1980-1989. Zawiera on ponad 5 tys. pozycji bibliograficznych z kryminalistyki i 

nauk pokrewnych. Wydanie tego tomu powierzono Centrum Badawczo-Szkoleniowemu 

PTK, a na jego publikację uzyskano wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Nauki i 
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Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Dalsze tomy 

w przygotowaniu.  

 

Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania fałszerstwom dokumentów 

 

1)  17 szkoleń dla pracowników Kredyt Banku nt: 

    Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności wybranych dokumentów 

biorących udział w obrocie bezgotówkowym oraz w innej formie działalności 

bankowej oraz  

     Analiza pisma ręcznego i podpisów jako narzędzia weryfikacji autentyczności 

dokumentów wykorzystywanych przez pracowników Banku. 
 

2)  2 szkolenia dla Krajowej Izby Rozrachunkowej nt: 

 Kryminalistyczne badania pisma ręcznego i podpisów jako metoda 

weryfikacji autentyczności dokumentów. 

 Podstawy techniczne wytwarzania, zabezpieczania przed fałszerstwem 

oraz weryfikacji autentyczności dokumentów. 
 

    3) 1 szkolenie dla Polbanku nt. Fałszerstwa dokumentów – ocena autentyczności 

dokumentów wykorzystywanych przez pracowników Banku. 
 

Łącznie w 2008 r. przeszkolono 391 osób. Szkolenia zostały przeprowadzone przez 

Centrum Badawczo-Szkoleniowe PTK, jako wyodrębnioną strukturalnie jednostkę PTK 

do realizacji tego rodzaju zadań. 

 

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 
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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. Aktualnie zbiory 

biblioteczne liczą  978 pozycji, których zaktualizowany wykaz znajdzie  się  wkrótce na 

stronie internetowej PTK. W 2008 r. przybyło 77 woluminów. 

 

Działalność naukowo-badawcza 
 

W 2008 r  przygotowano projekty badawcze w zakresie: 

1) opracowania metodyki i zbudowania stanowiska do nieniszczących badań wieku 

dokumentów na podstawie analizy termodespropcyjnej lotnych składników 

tuszów długopisowych, 

2) opracowania zestawu programów do komputerowej  analizy pisma ręcznego pn. 

„GLOBALGRAF”, 

3) przygotowania programu do komputerowej weryfikacji podpisów, dedykowanego 

dla banków i innych instytucji finansowych. 

Dwa pierwsze programy przygotowano wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i 

Wyższą Szkołą Menedżerska w Warszawie, z którymi to uczelniami zostały zawarte 

umowy konsorcjum, umożliwiające ubieganie się o dofinansowanie prac badawczych 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 

Udział w sympozjach, konferencjach, zjazdach i spotkaniach naukowych 
 

W 2008 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) XI Międzynarodowa Konferencja „Przestępczość Ubezpieczeniowa” Szczecin, 

13-14 marca 2008 r., organizator – Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza 

Zachodniego; 

2) IX Wydziałowa Konferencja nt. NAUKA I NAUCZANIE PRAWA, Warszawa, 7 

marca 2008 r., organizator – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego; 
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3) Sympozjum nt. Kryminalistyka w praktyce, Piestany k. Bratysławy, 12 marca, 

organizator – Instytut Kryminalistyki Policji Republiki Słowackiej; 

4) VI Konferencja Biegłych Sądowych z zakresu Ekonomii, Rachunkowości, 

Finansów, Organizacji i Zarządzania nt. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM 

GOSPODARCZYM, Częstochowa, 17-18 kwietnia, organizator – Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców Ekonomicznych.  Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 

reprezentowali prof. dr hab. Ewa Gruza i dr Mieczysław Goc, których 

wystąpienia dotyczyły problematyki biegłych sądowych oraz kwesti podatku VAT 

od wynagrodzeń biegłych; 

5) Cykl spotkań seminaryjnych organizowanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych 

w roku akademickim 2008/2009; 

6) Konferencja pt. WIECZÓR ZBRODNI – NA TROPIE SERYJNEGO MORDERCY, 

Warszawa 28 kwietnia, organizator – ELSA (The European Law Students 

Association), pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i 

Stowarzyszenia Detektywów Polskich, w której wykład wygłosiła m.in. mgr Halina 

Dąbrowska – ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego z zakresu 

biologii kryminalistycznej i DNA; 

7) Prezentacja systemu „GRIM 3” firmy Foster & Freemen, Warszawa 30 lipca w 

siedzibie firmy Precoptic Co. Z ramienia Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego w prezentacji brali udział dr Mieczysław Goc i mgr inż. 

Marek Miron; 

8) VII Seminarium nt. kierunków rozwoju zabezpieczeń dokumentów, Warka, 16-18 

kwietnia, organizator – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, z udziałem 

przedstawicieli PTK dr Mieczysława Goca i mgr Kamilii Nowickiej-Kiliś, którzy 

wygłosili referaty i uczestniczyli w przygotowaniu wniosków końcowych 

dotyczących potrzeby unormowań prawnych i organizacyjnych w dziedzinie 

produkcji i wprowadzania do obiegu dokumentów publicznych; 

9) Uroczyste otwarte posiedzenie Rady Wydziału z okazji JUBILEUSZU 200-LECIA 

WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

– Warszawa, 26 maja; 



17 

 

10)  XIII Wrocławskie Sympozjum  Badań Pisma , Wrocław 18-20 czerwca, 

organizator – Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Wrocławskiego; 

11) VIII Seminarium Ekspertów nt. Bezpieczny dokument w aspekcie funkcjonowania 

państwa i obywatela, Spała 17-19 września, organizator – Polska Wytwórnia 

Papierów Wartościowych; 

12) XIII Sympozjum Policyjnych Ekspertów Badań Dokumentów, Polańczyk 07-10 

października 2008 r., organizator – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 

KGP; 

13)  Cykl konferencji naukowych  z psychiatrii sądowej w 2008 r. organizowanych 

przez Naukową Sekcję Psychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w 

Szczecinie (m.in. XXVII Konferencja Nauko-Szkoleniowa pt. Błąd sztuki 

lekarskiej w psychiatrii, psychofarmakologia sądowa. Znaczenie kryminalistyki i 

innych nauk sądowych w opiniodawstwie sądowo-psychiatrycznym, V 

Konferencja Polsko-Niemiecka, 4-5 lipca 2008 r., III Konferencja prawników i 

psychiatrów w Sądzie Najwyższym nt. Kompetencje w prawie i psychiatrii); 

14) II Ogólnopolska Konferencja Naukowa DOKUMENTY A PRAWO, Warszawa 24 

października, organizatorzy – Wydział Prawa i Administracji UW i Polska 

Wytwórnia Papierów Wartościowych. Z ramienia Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego referat pt. Fałszerstwa dzieł sztuki – przeszłość czy 

przyszłość, wygłosiła mgr Kamila Nowicka-Kiliś, ekspert dokumentów PTK. 

 

Ad. 2 i 3 
 
W ramach realizacji tych zadań statutowych podjęto następujące działania: 
 

Zajęcia  praktyczne dla słuchaczy kursu ekspertów dokumentów zorganizowanego 

przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 

 

Zajęcia  prowadzili  prof. dr hab. Ewa Gruza, dr Mieczysław Goc, mgr Eugeniusz  

Grzechnik, mgr Adolf Wójcik, mgr Andrzej Jarosz, mgr Czesław Biegański. Łącznie w 

2008 r. kursanci wykonali 77 projektów ekspertyz dokumentów, a dwóch kursantów 

ukończyło kurs z wynikiem pozytywnym. Jeden z nich uzyskał także uprawnienia 
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eksperta dokumentów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, drugi zaś jest w 

trakcie uzyskiwania takich uprawnień. 

 

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 31.12.2008 r. uprawnienia ekspertów i rzeczoznawców PTK posiada  117  osób. 

Wykonali oni  na rzecz sądów, prokuratorów, policji i innych zleceniodawców ponad 14 

tys. ekspertyz, z czego w okresie sprawozdawczym  1321  ekspertyz, 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. 
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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, konfiguracji 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 fonoskopijnej, 

 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 znaków probierczych, 

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

zamków i sejfów, badania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów, badania 

metaloznawcze, 

 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, 

 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, 
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 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. 
 

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. 
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Aktualnie Laboratorium Kryminalistyczne PTK  posiada własne wyposażenie 

aparaturowe w zakresie badań dokumentów, badań  chemicznych, daktyloskopijnych, 

komputerowych, biologicznych, włókien, szkła i lakierów. W zakresie innych   

specjalności Laboratorium Kryminalistyczne PTK na podstawie odpowiednich umów 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 12  zażaleń na 

postanowienia obniżenia wynagrodzenia ekspertom Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego (wzrost o 4 w stosunku do roku 2007). Niestety efekty tych działań, 

zwłaszcza w odniesieniu do decyzji pomniejszających wynagrodzenie o podatek VAT, 

nie zawsze przynosiły pożądany skutek. W tej sprawie wystosowano także pismo do 

Ministerstwa Sprawiedliwości, które jednak uznało się za niekompetentne w zakresie 

ustalania zasad wypłaty wynagrodzeń biegłym, w tym biegłym instytucjonalnym, takim 

jak Centrum Badawczo-Szkoleniowe PTK, co wydaje się stanowiskiem nie do 

zaakceptowania na gruncie obowiązującego prawa.  
 

   2. Kontynuowano działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji prawnej związanej z 

niekorzystną dla biegłych interpretacją Ministerstwa Finansów (w naszej ocenie 

niezgodną z obowiązującym prawem) ustawy o podatku VAT.  W tym celu 

zaangażowano kancelarię 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, odbyto szereg spotkań z udziałem podsekretarzy stanu 

Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wystosowano pisma do 



22 

 

wspomnianych instytucji oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Trybunału 

Konstytucyjnego. Działania te nie przyniosły jednak pożądanych skutków, wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego nie spełnił naszych oczekiwań, chociaż uznał konieczność 

regulacji prawnych zapewniających biegłym rekompensatę płaconego podatku VAT. 

Aktualnie rozporządzenie w tej sprawie jest przygotowywane w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, lecz jego wejście w życie planowane jest dopiero od lipca 2009 r.   

 

Ad. 5 
 

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

1. Zorganizowano uroczystość jubileuszu naukowego prof. dr hab. Karola Sławika. 
 

W dniu 27 listopada 2008 r w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Uniwersytetu 

Warszawskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej i Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego poświecone jubileuszowi pracy naukowej 

prof. dr hab. Karola Sławika. W programie uroczystości przewidziano: 

 przedstawienie sylwetki prof. dr hab. Karola Sławika – prof. dr hab. Ewa Gruza, 

 wręczenie prof. dr hab. Karolowi Sławikowi zbioru prac poświęconych jubileuszowi 

Jego pracy naukowej opublikowanych w okolicznościowym wydaniu Problemów 

Współczesnej Kryminalistyki – prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, 

 wystąpienie prof. Karola Sławika i zaproszonych gości, 

 wykład okolicznościowy pt. „O kondycji polskiej kryminalistyki” – prof. Karol Sławik 
 

W trakcie uroczystości wręczono także nagrody i dyplomy laureatom IX edycji 

Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.    
 

2. Opracowano zasady i przyjęto regulamin Konkursu Na Nagrodę Prof. Brunona 

Hołysta dla Wyróżniających się Młodych Naukowców i Praktyków z Dziedziny 

Kryminalistyki. 
 

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

podobnym profilu, działającym na terenie Republiki Czeskiej p.n. „Spolecnosti po 
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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. Przedstawiciele PTK uczestniczyli  w sympozjum kryminalistycznym   

w Piestanach k. Bratysławy.  
 

     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. W 2008 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 16 

osób). 
 

    7. Prowadzono szeroką działalność informacyjną, udzielano porad konsultacyjnych w 

formie korespondencji  e-mailowej, odpowiadając na pytania naszych internautów 

.Łącznie udzielono ponad 80  odpowiedzi na e-maile  w sprawach mieszczących się  w 

statutowych zadaniach Towarzystwa. 
 

8.  Uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.10.2008 r. przyjęto na członka wspierającego 

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, którego członkiem instytucjonalnym jest PTK. 
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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. Przystąpiono do Komitetu Organizacyjnego przygotowującego I Kongres Biegłych 

Sądowych. Włączono się aktywnie w organizację kongresu, który objął patronatem 

honorowym Minister Sprawiedliwości. Udostępniono także lokal na posiedzenia 

komitetu.  
 

   11. W sposób znaczący została zaktywizowana działalność terenowych struktur 

Towarzystwa, o czym świadczą przedsięwzięcia naukowo-szkoleniowe organizowane 

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

12. Włączono się do prac legislacyjnych związanych z przygotowaniem rozporządzenia 

zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w 

sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych o postępowaniu sądowym. 

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.12.2008 r. dot. zaopiniowania projektu  

rozporządzenia Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne pozytywnie oceniając tę 

inicjatywę  Ministra  Sprawiedliwości  zmierzającą  do  złagodzenia skutków 

finansowych błędnej, naszym zdaniem, interpretacji Ustawy o podatku od towarów i 

usług przyjętej przez Ministerstwo Finansów, zwróciło uwagę na nie wyjaśnioną kwestię 

odpowiedzialności biegłych wobec osób trzecich za wydane opinie. Zgłoszono postulat, 

aby w przygotowywanym rozporządzeniu znalazł się zapis o treści: „… art. 120 §1 

kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.”, co pozostawiałoby kwestię odpowiedzialności 

biegłych na dotychczasowych zasadach. Zwrócono się także do Ministerstwa 

Sprawiedliwości o przesłanie projektu ustawy o biegłych, którego założenia zostały 

pozytywnie ocenione przez PTK. 
 

÷ 
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  
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uważają, iż należy kontynuować te  działania w 2009 r. Wyrazem tego  są kierunki 

pracy PTK przyjęte na Posiedzeniu Zarządu Głównego i Rady Naukowej w dniu 30.01. 

2009 r1. 

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, która docelowo obejmie wszystkie publikacje, 

jakie ukazały się w Polsce od czasów przedwojennych do chwili obecnej ( w tym roku 

planujemy wydanie kolejnego tomu bibliografii). 
 

                                                
1 Uchwała Zarządu Głównego i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego z dnia 30 stycznia 

2009 roku dotycząca .głównych  kierunków pracy PTK w 2009 roku. 
 Na posiedzeniu w dniu  30 stycznia 2009 roku, członkowie Zarządu Głównego i Rady Naukowej PTK podjęli 
jednomyślnie wspólną uchwałę określającą główne kierunki pracy na rok 2009. Przyjęto następujące główne 
kierunki pracy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 2009 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 nieniszczących badań wieku pisma (wspólnie z 
Uniwersytetem Warszawskim i Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie); 

- opracowywanie bibliografii kryminalistycznej za lata 2001-2008 ( tom V ) i wydanie bibliografii za lata 1980 – 
1989 ( tom III ); 

- organizacja V Sympozjum Kryminalistycznego PTK pod hasłem „Kryminalistyka – mity a rzeczywistość”; 
- 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 III tomu „Bibliografii Kryminalistycznej” 
3/ w zakresie działalności eksperckiej: 
- nadawanie uprawnień ekspertów i rzeczoznawców PTK; 
- nadzór nad działalnością CBS PTK w zakresie standardów wykonywanych ekspertyz; 
- 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 banków i innych instytucji oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 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.) 
- reprezentowanie interesów członków PTK i społeczności kryminalistycznej wobec organów władzy i innych 

instytucji. 
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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 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 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. Oczywiście 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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NAJISTOTNIEJSZE UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK 
  
Wyciąg 1: Uchwała z dnia 01.02.2008 r. (podjęta jednogłośnie) 

w sprawie przyjęcia głównych kierunków pracy PTK na rok 2008 

 

Wyciąg 2: Uchwała z dnia 01.02.2008 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie ustalenia 

zasad prowadzenia dokumentacji finansowej. 
 

Wyciąg 3:Uchwała z dnia 28.03.2008 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie przyjęcia 

sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2007 
 

Wyciąg 4: Uchwała z dnia  28.03.2008 r. ( podjęta jednogłośnie) 

w sprawie  przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2007 na cele 

statutowe PTK. 
 

Wyciąg 5: Uchwała z dnia 10.10.2008 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie: 

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

kryminalistyki”, 

 przyznania nagród i wyróżnień zgodnie z wnioskiem jury konkursu im. prof. T. 

Hanauska na „Prace roku z dziedziny kryminalistyki” zawartym w protokole z 

posiedzenia jury z dnia 10.10.2008 r. 
 

Wyciąg 6: Uchwała z dnia 10.10.2008 r. (podjęta jednogłosnie) o przyjęciu Polskiego 

Towarzystwa Psychiatrii Sądowej na członka wspierającego  oraz o wsparciu 

zbiorowym PTPS przez PTK. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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 statutowymi PTK. 
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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 


