
 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

 VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego   

„Kryminalistyka – po pierwsze edukacja...“ 

 

Warszawa, 18 maja 2018 r. 

 

Szanowni Państwo!  

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne wraz z Centrum Nauk Sądowych i Katedrą 

Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na Międzynarodową Konferencję 

Naukową - VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego pn. „Kryminalistyka 

– po pierwsze edukacja...“. Konferencja będzie stanowiła ważny element obchodów 

przypadającego w 2018 roku jubileuszu 45-lecia Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego, organizacji skupiającej w swych szeregach najwybitniejszych 

przedstawicieli polskiej nauki i praktyki kryminalistycznej, a w ostatnim okresie także 

reprezentantów tej dyscypliny z innych krajów.  

 

Organizatorzy i partnerzy konferencji: 

 

Organizator konferencji: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. 

Współorganizatorzy: Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego i Katedra 

Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. 

Partnerzy konferencji: Litewskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Instytut Kryminalistyki 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

 

Komitet Organizacyjny: 

1. Dr hab. Mieczysław Goc, prof. nadzw. WSB – przewodniczący 

2. Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – wiceprzewodniczący 

3. Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń  

4. Prof. dr Henryk Malewski 

5. Dr Aleksandra Tucholska-Lenart  

6. Inż. Marek Miron  

 

Komitet Naukowy: 

/w trakcie organizacji/ 

 

Miejsce i termin konferencji: 

Konferencja odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku w Auli Starej Biblioteki UW przy ul. 

Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.  

Adres Komitetu Organizacyjnego Konferencji: ul. Zgoda 11/300, 00-018 Warszawa, tel. +48 

22 692 43 85; +48 796 911 300, faks +48 22 827 01 60, e-mail: ptk@kryminalistyka.pl 

 

 

 

 

 

 

mailto:ptk@kryminalistyka.pl


Tematyka konferencji: 

1. Nauczanie kryminalistyki na poziomie akademickim (m.in. nowoczesne metody i formy 

kształcenia, programy nauczania kryminalistyki, nowe kierunki studiów związane z 

kryminalistyką). 

2. Formy i metody doskonalenia zawodowego z zakresu kryminalistyki (m.in. kształcenie 

biegłych, aplikantów, szkolenia prokuratorskie). 

3. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie nauczania, szkolenia i doskonalenia z zakresu 

kryminalistyki (m.in. grupy robocze ENFSI, konferencje międzynarodowe, wizyty 

studyjne). 

 

Cele konferencji: 

Głównym celem Konferencji będzie zwrócenie uwagi na potrzebę pogłębienia kształcenia z 

zakresu kryminalistyki przez prawników, podmioty prowadzące postępowanie 

przygotowawcze i sądowe oraz  inne osoby pracujące na rzecz organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości. Konferencja ma służyć także rozwojowi różnych form prowadzenia szeroko 

pojętej edukacji kryminalistycznej, popularyzacja nowoczesnych, aktywizujących metod 

nauczania, szkolenia i doskonalenia zawodowego z zakresu kryminalistyki, jak również 

wskazaniu potrzeby i możliwości upowszechnienia zdobyczy kryminalistyki oraz wymiany 

doświadczeń międzynarodowych w tym zakresie. 

 

Języki konferencji:  

Językami oficjalnymi konferencji będą: polski, angielski, rosyjski. Organizatorzy zapewniają 

tłumaczenie symultaniczne. 

 

Obrady: 

Planowane są sesje plenarne i sesja plakatowa. Komitet Naukowy Konferencji oceni treść i 

poziom merytoryczny zgłoszonych referatów; ze względu na ograniczone ramy czasowe 

Konferencji spośród nadesłanych referatów do wygłoszenia zostaną wybrane te, które będą 

najbardziej reprezentatywne dla problematyki poszczególnych sesji tematycznych. Wszystkie 

zgłoszone referaty, po nadesłaniu pełnych tekstów i uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną 

opublikowane w materiałach konferencyjnych w formie monografii wieloautorskiej. 

 

Opłaty:  

Opłata konferencyjna wynosi: dla członków PTK – 150 PLN
1
, dla pozostałych uczestników – 

200 PLN, płatne do dnia 15 kwietnia 2018 r. na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego: 

 dla płatności krajowych (w Polsce): nr  61 1020 1097 0000 7102 0108 3401  (PKO BP 

Warszawa), 

 dla płatności zagranicznych nr PL 61 1020 1097 0000 7102 0108 3401, 

SWIFT BPKOPLPW (PKO BP Warszawa). 

Dane odbiorcy: 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, 00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300. 
 Po 15 kwietnia 2018 r. opłata wynosi: dla członków PTK – 200 PLN, dla pozostałych 

uczestników – 250 PLN.  

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, certyfikat, materiały konferencyjne  

i naukowe, serwis kawowy, lunch, tłumaczenie symultaniczne, koszty lokalowe i inne koszty 

organizacyjne. 

                                                           
1
 Dotyczy osób, które w dniu opłaty mają uregulowane składki członkowskie. 



W tytule przelewu prosimy zamieścić imię i nazwisko wpłacającego oraz dopisek „VII 

Sympozjum PTK”. 

Osoby, które zarejestrują się na konferencję i dokonają wpłaty, ale zrezygnują z udziału w 

Konferencji do 15 kwietnia 2018 r., otrzymają zwrot opłaty rejestracyjnej na wskazany 

rachunek bankowy, po odliczeniu kosztów przelewu. Po tym terminie opłaty nie będą 

zwracane. 

Publikacja: 

Zgłoszone na konferencję artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną 

opublikowane w formie monografii wieloautorskiej. Organizatorzy dołożą starań, aby 

monografia konferencyjna ukazała się przed Konferencją. Autorzy opublikowanych prac 

otrzymają egzemplarz autorski monografii. 

Wymogi redakcyjne i edytorskie: 

 język artykułu - artykuły można przygotować w języku polskim, angielskim, 

rosyjskim lub litewskim; 

 tytuł artykułu należy zapisać wielkimi literami, w języku, w którym przygotowano 

artykuł oraz w języku angielskim; 

 na pierwszej stronie, przed tytułem i właściwym tekstem pracy, należy umieścić 

informacje o autorze (imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliacja, adres, numer 

telefonu, adres e-mail; w przypadku tekstów w języku rosyjskim należy te dane podać 

również w języku angielskim; 

 tekst artykułu powinien zawierać wprowadzenie, tekst zasadniczy oraz podsumowanie  

i wnioski; 

 w przypadku podziału tekstu na sekcje i podsekcje należy zastosować numerację 

arabską: 1, 2, 3…; 1.1., 1.2., 1.3…itd. 

 praca winna być zakończona słowami kluczowymi i streszczeniem, w języku, w 

którym przygotowano artykuł oraz w języku angielskim; 

 streszczenie nie może przekraczać 15 wierszy maszynopisu, a słowa kluczowe 10 

wyrazów; 

 liczbę tabel i rycin winno się ograniczyć do minimum niezbędnego dla zrozumienia 

tekstu; 

 ryciny i tabele należy oznaczyć numeracją arabską, według następującego układu: 

Tabela 1. Xxxxxxxx...;  Ryc. 1. Xxxxxxxx…. Tytuły tabel należy zamieścić nad 

tabelą, a tytuły rycin, schematów, diagramów itp. pod rycinami itp.; 

 przypisy powinny zawierać pierwszą literę imienia i nazwisko Autorów pracy, tytuł 

czasopisma oraz kolejno - rok, numer tomu i pierwszą stronę pracy. Przy pozycjach 

książkowych należy podać pełny tytuł dzieła, wydawcę, rok i miejsce wydania. 

Przypisy umieszcza się na dole strony, na której przypis jest przywoływany; 

 na końcu pracy należy zamieścić wykaz piśmiennictwa i źródeł; 

 tekst artykułu winien być sporządzony w edytorze Word (format – docx lub doc), 

czcionką znormalizowaną (Times New Roman), z marginesem 2,5 cm z lewej i 2,5 cm 

z prawej strony, z zachowaniem półtora odstępu między wierszami (30 wierszy na 

stronie). Zapis winien być dokonany podstawowym krojem pisma bez wyróżnień i nie 

może przekraczać 15 stron maszynopisu wraz z rycinami, tabelami, przypisami, 

wykazem piśmiennictwa, streszczeniem i słowami kluczowymi; 

 redaktorzy monografii zastrzegają sobie prawo dokonywania w pracy niezbędnych 

poprawek stylistycznych i skrótów bez porozumienia z Autorem; 

 publikacja będzie wydana w edycji czarno-białej; zdjęcia (czarno- 

biały) powinny być dobrej jakości, nadające się do reprodukcji; 

 prace w formie elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail: ptk@kryminalistyka.pl 

mailto:ptk@kryminalistyka.pl


Rejestracja: 

 wypełnioną kartę zgłoszeniową uczestnictwa w Konferencji należy przesłać w formie 

załącznika na adres e-mail: ptk@kryminalistyka.pl 

 warunkiem rejestracji jest wniesienie opłaty konferencyjnej, 

 na żądanie uczestnika organizatorzy Konferencji wysyłają potwierdzenie rejestracji. 

 

Ważne terminy: 

 do 1 marca 2018 roku przesłanie tekstów artykułów do publikacji w monografii, 

 do 15 kwietnia termin przyjmowania zgłoszeń referatów na Konferencję, 

 do 15 kwietnia 2018 r. wniesienie opłaty za udział w Konferencji (I termin), 

 do 10 maja ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa (bez referatów)  

i opłat za udział w Konferencji (II termin). 

 

Program ramowy - 18 maja 2018 r. /piątek/ 
08. 00 – 09.00 przyjazd i rejestracja uczestników 

09.00 – 09.30 otwarcie Konferencji 

09.30 – 10.00 wykład inauguracyjny 

10.00 – 10.30 przerwa kawowa 

10.30 – 13.00  obrady /sesja I, 8 referatów, dyskusja/ 

13.00– 14.00 lunch 

14.00 – 16.00  obrady /sesja II, 6 referatów, dyskusja/ 

16.00 – 16.30  przerwa kawowa 

16.30 – 18.00  obrady /sesja III, 5 referatów, dyskusja/ 

18.00 – 18.15 podsumowanie i zakończenie Konferencji 
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