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IX ZJAZD KATEDR KRYMINALISTYKI 

1. Informacja ogólna 

IX Zjazd Katedr Kryminalistyki związany jest z jubileuszowymi obchodami 60-lecia 

powstania Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. Zjazd odbędzie się w dniach 28-29 września 2016 r., jego organizatorem jest 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Obrady będą się odbywały w języku polskim i angielskim (organizatorzy zapewnią 

tłumaczenie symultaniczne). W ramach zjazdu odbędą się sesje tematyczne poświęcone m.in.:  

 dydaktyce kryminalistycznej, 

 badaniom naukowym w katedrach i jednostkach naukowych związanych 

 z kryminalistyką, 

 badaniom realizowanym przez młodych kryminalistyków/naukowców. 

 

 
 

 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KRYMINALISTYKI  

na który składają się 

 

1. IX ZJAZD KATEDR KRYMINALISTYKI /28-29.09.2016 r./ 

Nr konta bankowego: 22 1160 2202 0000 0000 6084 8799 

(SWIFT: BIGBPLPW Bank Millenium S.A.) 
 

 

2. 12. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 

„KRYMINALISTYKA I EKSPERTOLOGIA SĄDOWA: 

NAUKA, STUDIA, PRAKTYKA" /29-30.09.2016 r./ 

Nr konta bankowego: 84 1940 1076 3146 6840 0000 0000  

(SWIFT: AGRIPLPR Credit Agricole Bank Polski S.A.) 

 

 



2. Uczestnictwo w Zjeździe  

Udział w Zjeździe należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej Zjazdu Katedr 

Kryminalistyki: fk.uw.edu.pl najpóźniej do 10 września 2016 r. Osoby chcące wygłosić 

referaty lub zaprezentować postery dokonują zgłoszenia abstraktu za pośrednictwem strony 

internetowej wydarzenia do 15 czerwca.  Komitet Naukowy Zjazdu zadecyduje o kwalifikacji 

zgłoszonych referatów i posterów do dnia 30 czerwca i dokona ich atrybucji do 

poszczególnych paneli tematycznych.  
 

3. Miejsce i data obrad  

IX Zjazd Katedr Kryminalistyki odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ul. Lipowa 4 w dniach 28-29 września 2016 r. 
 

4. Opłaty  
Opłata konferencyjna za uczestnictwo w Zjeździe Katedr  (28-29.09.2016 r.) wynosi: 

360 PLN, płatne do dnia 30 lipca 2016 r.; 460 zł płatne do dnia 31 sierpnia 2016 r. na 

rachunek bankowy UW: 

 dla płatności krajowych: nr  22 11602202 0000000060848799   (Bank Millenium S.A.), 

 dla płatności zagranicznych nr PL 22 1160 2202 0000 0000 6084 8799 SWIFT 

BIGBPLPW (Bank Millenium S.A.). 

W tytule przelewu prosimy zamieścić imię i nazwisko wpłacającego oraz dopisek 

„kryminalistyka”. 

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

i naukowe, serwis kawowy w dniach 28 i 29.09.2016 r., 2 obiady (lunch) w dniach 28  

i 29.09.2016 r., uroczystą kolację w dniu 28.09.2016 r., oraz podatek VAT w wysokości 23%. 
 

5. Dodatkowe informacje  

 http://fk.uw.edu.pl; www.kryminalistyka.pl 

  e-mail: fk@uw.edu.pl 
 

6. Publikacja materiałów konferencyjnych 

Referaty zgłoszone na Zjazd, po nadesłaniu pełnych tekstów do dnia 30 maja 2016 r.  

i uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w XX tomie Problemów 

Współczesnej Kryminalistyki, zgodnie z regulaminem publikowania prac w tym roczniku. 
 

7. Program ramowy - Zjazd Katedr Kryminalistyki  /28 – 29. 09.2016 r./ 

Dzień I –28 września 2016 r. (środa) 

08. 00 – 10.00 przyjazd i rejestracja tych uczestników  

 10.00 – 10.15 otwarcie Zjazdu 

 10.15 – 10.45 wykład inauguracyjny 

 10.45 – 11.15 przerwa kawowa 

 11.15 – 13.00  obrady 

 13.00– 14.00 lunch 

 14.00 – 16.00  obrady 

16.00 – 16.30  przerwa kawowa 

 16.30 – 18.00  obrady 

 19.00 – 23.00 uroczysta kolacja 

Dzień II – 29 września 2016 r. (czwartek) 
10.00 – 11.30 obrady 

11.30 – 12.00 przerwa kawowa 

12.00 – 13.30  obrady i zakończenie Zjazdu 

13.30 – 13.45 zakończenie Zjazdu 

13.30 – 14.30  lunch i wyjazd uczestników nie uczestniczących w 12. Konferencji 

http://fk.uw.edu.pl/
http://www.kryminalistyka.pl/
mailto:fk@uw.edu.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

12 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA  

„KRYMINALISTYKA I EKSPERTOLOGIA SĄDOWA:  

NAUKA, STUDIA, PRAKTYKA"  

 

8. Uczestnictwo w Konferencji 

Udział w Konferencji należy zgłaszać na załączonej karcie zgłoszenia przesłanej mailem na 

adres: mg@kryminalistyka.pl; konferencija.vilnius@gmail.com; nie później niż do dnia  

10 września 2016 r. 
 

9. Miejsce i data obrad 

12. Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego w Warszawie, ul. Lipowa 4 w dniach 29-30 września 2016 r.  
 

10. Tematyka konferencji 

 Tworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni kryminalistycznej 

 Kontradyktoryjność oraz stosowanie wiadomości specjalnych w postępowaniu 

przygotowawczym i procesie jurysdykcyjnym 

 Współczesna przestępczość transgraniczna i możliwości jej zwalczania 

 Archeologia kryminalistyczna 
 

11. Dodatkowe informacje  

w Warszawie:  

 ul. Zgoda 11/300, 00-018 Warszawa, Polska 

 http://fk.uw.edu.pl; www.kryminalistyka.pl;  

 e-mail: mg@kryminalistyka.pl; fk@uw.edu.pl; 

 tel. +48 601 075 106, +48 22 692 43 85, fax +48 22 827 01 60;  

w Wilnie: +3705 2638540 

 Lvovo ul. 19a, Wilno LT-09313, Litwa 

 www.ltec.lt; 

 e-mail: konferencija.vilnius@gmail.com; henryk.malewski@gmail.com 

 fax +3705 2728268 
 

12. Oficjalne języki konferencji  

Obrady będą się odbywały w języku polskim, rosyjskim i angielskim (organizatorzy zapewnią 

tłumaczenie symultaniczne). 
 

13. Referaty i prezentacje 

Referaty i prezentacje zostaną przedstawione na sesjach konferencji, w tym sesji plakatowej. 

Komitet Naukowy Konferencji zadecyduje o kwalifikacji zgłoszonych referatów i posterów 

do przedstawienia na Konferencji i ich atrybucji  do poszczególnych paneli tematycznych. 

../../../../AppData/Local/Temp/mg@kryminalistyka.pl
mailto:konferencija.vilnius@gmail.com
http://fk.uw.edu.pl/
../../../../AppData/Local/Temp/www.kryminalistyka.pl;
../../../../AppData/Local/Temp/mg@kryminalistyka.pl
mailto:fk@uw.edu.pl
../../../../AppData/Local/Temp/www.ltec.lt
../../../../AppData/Local/Temp/konferencija.vilnius@gmail.com
../../../../AppData/Local/Temp/henryk.malewski@gmail.com


14. Publikacja  

Artykuły do publikacji mogą być przedstawione w języku polskim, litewskim, angielskim, 

rosyjskim lub niemieckim z podsumowaniem w tym samym języku i języku angielskim. 

Artykuły będą recenzowane. Co najmniej jedna recenzja (w języku polskim, angielskim, 

litewskim, rosyjskim lub niemieckim) powinna być przedstawiona z kraju uczestnika. 

Ilustracje czarno-białe. Artykuły muszą być przygotowane w Times New Roman, rozmiar 12, 

do 14 stron tekstu wraz z ilustracjami. Na pierwszej stronie, przed tytułem i właściwym 

tekstem pracy, należy umieścić: stopień (i tytuł) naukowy, imię i nazwisko Autora (Autorów), 

afiliację. Praca winna być zakończona słowami kluczowymi i streszczeniem 

nieprzekraczającym 10 wierszy maszynopisu. Przypisy należy zamieścić na każdej stronie 

odwołania.  Na końcu pracy należy zamieścić: adres mailowy, numer telefonu i adres 

korespondencyjny Autora, na który kierowana będzie korespondencja. Artykuły do publikacji 

przyjmuje Litewskie Towarzystwo Kryminalistyczne (LTK)konferencija.vilnius@gmail.com; 

henryk.malewski@gmail.com. do dnia 15 maja 2016 r. Streszczenia artykułów należy 

przesłać do dnia 15 kwietnia 2016 r. na wyżej wskazany adres mailowy LTK. 
 

15. Opłaty 

Opłata konferencyjna za uczestnictwo w 12. Konferencji  (29-30.09.2016 r.) wynosi: 

podstawowa - 350 PLN, pełna - 450 PLN, płatne do dnia 30 lipca 2016 r. na rachunek 

bankowy CBS PTK: 

 dla płatności krajowych (w Polsce): nr 84 1940 1076 3146 6840 0000 0000 (Credit 

Agricole Bank Polski S.A.), 

 dla płatności zagranicznych nr PL 84 1940 1076 3146 6840 0000 0000,  SWIFT 

AGRIPLPR (Credit Agricole Bank Polski S.A.). 

W tytule przelewu prosimy zamieścić imię i nazwisko wpłacającego oraz dopisek „12. 

Konferencja”. 
 

Po 30 lipca 2016 r. opłata wynosi: podstawowa - 450 PLN, pełna – 550 PLN. Dla 

uczestników zagranicznych przewiduje się możliwość uiszczenia opłaty na miejscu. W takim 

przypadku opłata nie ulega zwiększeniu. Opłata konferencyjna obejmuje: pełna - udział w 

Zjeździe, certyfikat, materiały konferencyjne i naukowe, serwis kawowy w dniach 29 i 

30.09.2016 r., 2 obiady (lunch) w dniach 29 i 30.09.2016 r., uroczystą kolację w dniu 

29.09.2016 r., podatek  VAT w wysokości 23%. Opłata podstawowa nie obejmuje kolacji w 

dniu 29.09.2016 r. 
 

16. Opłaty dodatkowe (dla chętnych) 

 opłata za publikację wynosi 50 euro, płatne do dnia 15 maja 2016 roku na 

rachunek bankowy LTK: nr LT 10 7044 0600 0159 7508, SWIFT CBVI LT 2X 

(BANKAS AB SEB), tytuł przelewu: opłata za publikację 12 Konferencji  

Kryminalistyki; 

 opłata za zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem (30 zł/os. płatne na miejscu, 

zgłoszenie udziału do 15 września 2016 r.). 
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17. Program ramowy - 12. Konferencja  /29 – 30. 09.2016 r./ 

Dzień I –29 września 2016 r. (czwartek) 

09.00 – 12.00 zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem (dla chętnych) 

11.00 – 13.30 rejestracja uczestników  

13.30 – 15.00 lunch 

15.00 – 15.15 otwarcie Konferencji 

15.15 – 15.45 wykład inauguracyjny 

15.45 – 16.00 przerwa kawowa 

16.00 – 18.00  obrady /sesja plenarna, 6  referatów/ 

19.30 – 23.00 uroczysta kolacja 

Dzień II – 30 września 2016 r. 

09.30 – 11.00 sesja plenarna lub praca w sekcjach 

11.00 – 11.30 przerwa kawowa 

11.30 – 13.00 sesja plenarna lub praca w sekcjach 

13.00 – 14.00 lunch 

14.00 – 15.30 sesja plenarna lub praca w sekcjach 

15.30 – 16.00 przerwa kawowa 

16.00 – 18.00  sesja plenarna lub praca w sekcjach 

18.00 – 18.30 podsumowanie i zakończenie Konferencji 


