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W tym roku Katedra Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uni-

wersytetu Warszawskiego obchodzi swoje 60-lecie istnienia. To dobry okres na 
wspomnienia i podsumowania. W rocznicę tę wpisuje się wydanie jubileuszowego, 
dwudziestego tomu „Problemów Współczesnej Kryminalistyki”, który rozpoczyna 
artykuł poświęcony historii Katedry Kryminalistyki WPiA UW. W tomie tym prezen-
tujemy artykuły z zakresu taktyki, techniki kryminalistycznej, prawa dowodowego, 
procesu karnego, psychologii sądowej i dydaktyki nauczania kryminalistyki. Są to 
w dużej mierze prace najmłodszego pokolenia polskich kryminalistyków, gości za-
granicznych i naszych wypróbowanych przyjaciół cieszących się uznaniem i autory-
tetem w świecie nauki.  

Opracowania przedstawione w tym tomie ukazują się tradycyjnie bez ingeren-
cji w otrzymane teksty, nadal bowiem hołdujemy założeniu, że celem tej publikacji 
jest przedstawienie stanowisk autorów bez poprawek ze strony redaktorów wydania. 
Zgodnie z wymogami czasopisma, wszystkie artykuły są recenzowane. 
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