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Do rąk Czytelników oddajemy już szósty tom prac naukowych publikowanych pod wspól-

nym tytułem „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”. 

Na zawartość tego tomu składają się opracowania przygotowane i wygłaszane na Warszta-

tach Kryminalistycznych Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego zorganizowanych w lipcu 

2001 roku w Polańczyku oraz prace przygotowane przez sympatyków kryminalistyki oraz uczestni-

ków seminarium doktorskiego prowadzonego w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Warszaw-

skiego. 

Biorąc pod uwagę fakt, że poruszana problematyka dotyczy bardzo szerokiego spektrum zagadnień 

przyjęto zasadę prezentacji tekstów w porządku alfabetycznym nazwisk ich Autorów. 
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