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Zakład Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Towarzystwo Kryminali-

styczne mają przyjemność oddać do rąk Czytelników kolejny, trzeci już tom prac naukowych pu-
blikowanych pod wspólnym tytułem „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”. Treścią niniejszego 
tomu są referaty wygłoszone na II Sympozjum Kryminalistycznym Polskiego Towarzystwa Krymi-
nalistycznego, które odbyło się w dniach 6÷8 października 1999 roku w Bystrej Śląskiej. W sympo-
zjum tym udział wzięło ponad 100 uczestników, specjalistów z różnych dziedzin kryminalistyki. 
Reprezentowane były wszystkie środowiska zawodowe zajmujące się tą problematyką, od przed-
stawicieli świata nauki, przez funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, służb granicznych 
do pracowników prywatnych firm kryminalistycznych i studentów uczelni wyższych. 

Spotkanie to odbyło się pod ogólnym hasłem „Kryminalistyka na przełomie wieków” 
i objęło tematy: 
- Kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości, 
- Kryminalistyka a nowe kodyfikacje karne w świetle doświadczeń po roku obowiązywania, 
- Nowe tendencje i kierunki badań kryminalistycznych, 
- Polska kryminalistyka w Europie. 

Przedstawione w niniejszym tomie referaty, przekazane redakcji, ukazują się bez meryto-
rycznej ingerencji w otrzymane teksty. Przyjęto bowiem założenie, że celem tej publikacji jest 
przedstawienie stanowisk Autorów bez poprawek ze strony redaktorów wydania. Biorąc to pod 
uwagę, a także fakt, że poruszana problematyka dotyczy bardzo szerokiego spektrum zagadnień 
dotykających zarówno kwestii prawnych, technicznych, medycznych, jak i szkoleń czy procesów 
dydaktycznych, co trudno dawało się ująć w ramy konkretnych tematów sesji, przyjęto zasadę pre-
zentacji referatów w porządku alfabetycznym nazwisk ich Autorów. 
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