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W kolejnym - czternastym - tomie „Problemów Współczesnej Kryminalistyki” nasi czytel-

nicy mogą zapoznać się z pracami przede wszystkim młodych naukowców. Są wśród nich młodsi 

pracownicy naukowi, uczestnicy seminarium doktorskiego prowadzonego w Katedrze Kryminali-

styki Uniwersytetu Warszawskiego, a także studenci z pasją naukową. Hołdując tradycji tej publi-

kacji, zamieszczamy teksty przygotowane przez Koleżanki i Kolegów z różnych ośrodków uniwer-

syteckich, naukowców, ekspertów i sympatyków kryminalistyki. Są w tym tomie także wybrane 

wystąpienia uczestników V Sympozjum Kryminalistycznego Polskiego Towarzystwa Kryminali-

stycznego zorganizowanego w maju 2009 roku w Ciechocinku. 

Jak zwykle poruszana problematyka dotyczy bardzo szerokiego spektrum zagadnień z za-

kresu procesu karnego i kryminalistyki, dlatego przyjęliśmy zwyczajową zasadę prezentacji tekstów 

w porządku alfabetycznym nazwisk Autorów i bez ingerencji merytorycznej w otrzymane teksty.  
  

�       *       

Spis treści 

 

Ewa Gruza;  
Wstęp 7 

Wspomnienia 9 

Tomasz Bednarek;  
Akredytować, czy też nie? Oto jest pytanie 11 

Anna Biederman-Zaręba;  
Znaczenie respektowania modelu intelektualno-dedukcyjnego dla wyników dowodowych 
oględzin miejsca zdarzenia 37 

Krystyna Bronowska, Elżbieta Żywucka-Kozłowska;  
Ustalanie przynależności gatunkowej roślin i zwierząt chronionych przepisami konwencji 
waszyngtońskiej 45 



Marcin Czaja;  
Kryminalistyczne aspekty przestępstwa prania pieniędzy 55 

Luiza Cześnin, Anna Maria Dubleska;  
Europejski nakaz aresztowania w świetle przepisów kodeksu postępowania karne-
go z uwzględnieniem zmian z dnia 5 listopada 2009 r. 65 

Agnieszka Dalecka, Mariusz Michalski;  
Poziom korupcji w Polsce w latach 2000-2008 91 

Piotr Guzowski;  
Szkolenie eksperckie z zakresu metodyki ustalania przyczyn pożarów w Europie 99 

Piotr Werbowski;  
Poglądy polskiej nauki procesu karnego na temat zastosowania wyników badań poligra-
ficznych - uwag kilka 137 

Waldemar Jaroch;  
Kryminalistyczne aspekty współczesnej przestępczości gospodarczej (zagadnienia wybra-
ne) 145 

Piotr Karlik;  
Okazanie – problemy nierozwiązane 155 

Marcin Kobylas;  
Przebieg i organizacja szkoleń jako element standardów analizy kryminalnej w Polsce 165 

Agnieszka Kubarska;  
Dzieciobójstwo - analiza materiału sądowego na etapie postępowania przygotowawczego 
i postępowania przed sądem 177 

Jan Kudrelek;  
Badanie stanu zdrowia psychicznego podejrzanego w postępowaniu karnym 185 

Robert Lizak;  
Taktyka kryminalistyczna wybranych metod prania pieniędzy 207 

Paweł Łabuz;  
Zwroty i wyrażenia slangowe w działalności przestępczej podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej w postaci podsłuchu sieci telekomunikacyjnych 229 

Wojciech Macutkiewicz;  
Przestępczość pracownicza w sklepach. Kryminalistyczne aspekty Modus Operandi i profi-
laktyki na przykładzie osiedlowych sklepów spożywczych w Warszawie 233 

Mariusz Michalski, Agnieszka Dalecka;  
O różnicach między bójką a pobiciem 241 

Agnieszka Nowotka;  
Klienci „pracownic seksbiznesu” na podstawie przeprowadzonych badań 245 

Agnieszka Okińska;  
Przestępstwa dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
z wykorzystaniem faktur VAT 259 

Andrzej Dietrych;  
Nowe wyzwanie przed polską kryminalistyką 269 

Arkadiusz Pikulik;  
Obowiązki organu procesowego w przyjęciu pisemnej albo ustnej opinii biegłego 281 



Włodzimierz Rojek;  
Zobowiązanie do przestrzegania porządku i dobrego sprawowania 297 

Katarzyna Rydz;  
Procesowe znaczenie opinii prywatnych w polskim postępowaniu karnym 303 

Karol Sławik;  
Z historii kryminalistycznego piśmiennictwa podręcznikowego 311 

Agnieszka Szatkowska, Joanna Paulina Kufel, Monika Jędraszek, Larysa Opuk-Organista;  
Terroryzm - destabilizator ładu światowego 327 

Daniel Śnieżek, Paweł Łabuz;  
Czerpanie korzyści z prostytucji jako jedna z form działalności przestępczości zorganizo-
wanej 333 

Franciszek Trzebiski;  
Kradzieże z muzeów w Polsce. Analiza kryminalistyczna i stopień zagrożenia - wybrane 
przypadki 341 

Marzena Anna Wasilewska;  
Kryminalistyka a toksykologia sądowo - lekarska. Kontrowersje wokół badań włosów Napo-
leona Bonaparte i protokołów z sekcji jego zwłok 359 

Paweł Zając;  
Wybrane aspekty prawne i kryminalistyczne ekshumacji zwłok w Miednoje w 1995 roku 385 

Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Marek Bronicki;  
Ustalanie cech sprawcy na podstawie śladów jego zachowania (przypadek Edmunda K.) 397 

Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Mariusz Klara;  
Zbrodnia prawie doskonała. Przypadek Roksany C. 405 

Regulamin przyznawania nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w konkursie 
im. Prof. Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki 415 

Regulamin konkursu na nagrodę Profesora Brunona Hołysta dla wyróżniających się mło-
dych kryminalistyków 419 

Zakres badań laboratorium kryminalistycznego Centrum Badawczo-Szkoleniowego Pol-
skiego Towarzystwa Kryminalistycznego 421 

Regulamin publikowania prac w „Problemach Współczesnej Kryminalistyki” 423 

�       *       


