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Dziewiąty tom prac naukowych, publikowanych pod wspólnym tytułem „Problemy 

Współczesnej Kryminalistyki”, składa się z dwóch części. W pierwszej części opublikowane zosta-

ły referaty wygłaszane podczas warsztatów kryminalistycznych zorganizowanych przez Polskie 

Towarzystwo Kryminalistyczne w dniach 15÷24 sierpnia 2003 r. w Druskiennikach. Temat wiodą-

cy tych warsztatów to „Kryminalistyka a efektywność postępowania procesowego”. 

Druga część zawiera referaty prezentowane podczas III Ogólnopolskiego Seminarium Tra-

seologów. Seminarium to odbyło się w dniach 20÷22 września 2004 r. w Sielpi pod znamiennym 

tytułem: „Z pokorą na drodze do profesjonalizmu w ustalaniu prawdy materialnej”. 

Tradycyjnie i w tym numerze poruszana problematyka dotyczy bardzo szerokiego spek-

trum zagadnień, dlatego też przyjęliśmy zwyczajową zasadę prezentacji tekstów w porządku alfabe-

tycznym nazwisk ich Autorów i bez ingerencji merytorycznej w otrzymane teksty.  
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