SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO
TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO ZA ROK 2018
I. Dane organizacji pożytku publicznego
Liczba członków Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego na dzień 31.12.2018 r.
Oddział Warszawski

314 członków

Oddział Warmińsko-Mazurski

55 członków

Oddział Kujawsko-Pomorski

66 członków

Oddział Śląski

57 członków

Oddział Krakowski

115 członków

Oddział Gdański

20 członków
Razem

627 członków

W 2018 roku do PTK przyjęto 23 osoby, skreślono z ewidencji 2 osoby - jedna osoba
zmarła, jedna zrezygnowała z członkostwa.
1. Nazwa organizacji - Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
2. Adres siedziby i dane kontaktowe - 00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11, lok. 300;
nr faksu – 22 8270160; mail – biuro@kryminalistyka.pl; www.kryminalistyka.pl
3. Data rejestracji w KRS – 24.04.2002 r.
4. Data uzyskania statusu o.p.p. - 27.04.2004 r.
5. Numer REGON – 000810466; NIP 526-17-63-900
6. Numer KRS - 0000 109 111 /zarejestrowane w Sądzie Rejonowym, dla m.st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy/
7. Skład organu zarządzającego:
Zarząd Główny PTK
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

dr hab. prof. nadzw. Bronisław Młodziejowski – prezes
dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc – wiceprezes
dr hab. prof. nadzw. Jarosław Moszczyński – wiceprezes
dr Waldemar Suszczewski – skarbnik
mgr Kamila Nowicka-Kiliś – sekretarz
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - członek
prof. dr hab. Janina Zięba-Palus – członek
dr hab. Marek Leśniak – członek
dr Małgorzata Maria Żołna – członek
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Rada Naukowa PTK
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – przewodniczący
prof. dr hab. Janina Zięba-Palus - wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Tadeusz Widła - wiceprzewodniczący
dr Aleksandra Tucholska-Lenart – sekretarz
dr hab. prof. nadzw. Bronisław Młodziejowski - członek
prof. dr hab. Hubert Kołecki - członek
prof. dr hab. Ewa Gruza - członek
prof. dr hab. Jarosław Warylewski – członek
prof. dr hab.Bogusław Sygit - członek
prof. dr hab. Jarosław Moszczyński - członek
dr hab. Jolanta Wąs-Gubała - członek
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń - członek
prof. dr hab. Maciej Trzciński - członek
dr Andrzej Filewicz - członek
dr Waldemar Krawczyk – członek

Członkowie konsultanci Rady Naukowej PTK
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

mgr Emil Buduj
dr hab. Monika Całkiewicz prof. ALK
mgr Eugeniusz Grzechnik
dr hab. Maria Kała
prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
prof. dr hab. Anna Koziczak
mgr Dariusz Laskowski
prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz prof. UMK

Sąd Koleżeński
1)
2)
3)
4)
5)

dr Jerzy Jakubczak - przewodniczący
mgr Emil Buduj – wiceprzewodniczący
dr Zuzanna Brożek-Mucha - sekretarz
mgr Anna Konduracka
inż. Marek Miron

8. Skład organu nadzoru:
Komisja Rewizyjna PTK
1) mgr Grażyna Pieniążek – przewodnicząca
2) mgr Włodzimierz Kędzierski - wiceprzewodniczący
3) mgr inż. Marta Bykas-Strękowska - sekretarz
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4) mgr Eugeniusz Grzechnik - członek
5) mgr Roman Łuczak - członek
9. Cele statutowe organizacji
1. Towarzystwo prowadzi działalność statutową, realizującą wyłącznie społecznie
użyteczne zadania na rzecz ogółu społeczności kryminalistycznej, grup
wyodrębnianych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną
w stosunku do społeczeństwa, jak również na rzecz członków stowarzyszenia.
2. Celem głównym Towarzystwa jest rozwijanie zainteresowań, organizowanie
działalności
naukowej,
naukowo-technicznej,
oświatowej,
informacyjnej,
upowszechniającej, wspomagającej, ochronnej, pomocowej oraz innej w sferach
przyjętych w statucie zadań pożytku publicznego, podejmowanych na rzecz ogółu
społeczności kryminalistycznej, grup wyodrębnianych ze względu na szczególnie
trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, jak również na
rzecz członków Towarzystwa.
3. W rozumieniu statutu ogół społeczności kryminalistycznej tworzą wszyscy, bez
względu na swój status społeczny, zawodowy lub inny, którzy uczestniczą
w realizowaniu celów i zadań stojących przed szeroko rozumianą kryminalistyką
i dyscyplinami pokrewnymi, a także osoby będące podmiotami wszelkich
oddziaływań o charakterze kryminalistycznym.
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji
1. Popularyzowanie najnowszych osiągnięć kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych,
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania wiedzą kryminalistyczną, propagowanie
rozwoju i zdobyczy kryminalistyki oraz osiągnięć praktyki kryminalistycznej, których
szerokie przekazanie opinii publicznej nie narusza tajemnicy zawodowej ani interesu
publicznego.
2. Upowszechnianie zdobyczy kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych, organizowanie
sympozjów, zjazdów i konferencji naukowych, odczytów, prelekcji i szkoleń,
inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współdziałanie z odpowiednimi
placówkami w tym zakresie, rozwijanie współpracy oraz kontaktów naukowych
z pokrewnymi środowiskami i instytucjami w kraju i za granicą, prowadzonych
w ramach działań na rzecz integracji europejskiej.
3. Podejmowanie działań bezpośrednio związanych, bądź też sprzyjających zapobieganiu
i zwalczaniu czynów zabronionych oraz zjawisk kryminogennych.
4. Ustalanie i nadzorowanie norm i standardów wykonywania badań kryminalistycznych,
kształtowanie wysokiego naukowego poziomu działalności eksperckiej, zasad etyki,
pogłębianie i doskonalenie wiedzy kryminalistycznej, wspieranie podnoszenia
kwalifikacji, uzyskiwania stopni naukowych i uprawnień zawodowych.
5. Reprezentowanie, informowanie, promowanie i występowanie w interesie członków
społeczności kryminalistycznej lub wyodrębnionych grup przed różnymi podmiotami,
organami i instytucjami.
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6. Prowadzenie działalności obejmującej między innymi wykonywanie badań
specjalistycznych, ekspertyz kryminalistycznych, wydawanie opinii, nadzorowanie
i nadawanie uprawnień rzeczoznawcy lub eksperta kryminalistyki.
7. Prowadzenie działań wspomagających rozwój gospodarczy, między innymi poprzez
organizowanie różnych form kontaktów przedstawicieli nauki i praktyki
kryminalistycznej, wykorzystywanie w działalności gospodarczej osiągnięć
kryminalistyki, kierunkowanie i profilowanie badań naukowych popularyzacja działań
na rzecz ochrony dóbr kultury, sztuki, w tym praw autorskich, ochrony praw
konsumentów, wolności i praw człowieka, praw kobiet; podejmowanie działalności na
rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
8. Prowadzenie w różnych formach działalności wspomagającej, pomocowej oraz innych
działań na rzecz grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub
materialnej, dyskryminowanych lub odrzucanych środowiskowo czy społecznie,
pochodzących ze środowisk kryminogennych, ofiar przestępstw, obywateli
stykających się z przestępstwem lub organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
sprawców objętych oddziaływaniami prewencyjnymi i resocjalizacyjnymi.
9. Prowadzenie innych działań lub rodzajów działalności nie mających charakteru
działalności gospodarczej, służących realizacji celów i zadań zgodnych z przyjętymi
w statucie Towarzystwa sferami zadań pożytku publicznego.
11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
1. Działalność w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym.
2. Działalność w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Opis działalności pożytku publicznego
27.04.2004 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne uzyskało status organizacji
pożytku publicznego. W 2013 roku PTK postawiło sobie, jako najistotniejsze, następujące
zadania statutowe:
1. Popularyzowanie osiągnięć kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych oraz rozwijanie
zainteresowania wiedzą kryminalistyczną m.in. poprzez organizowanie konkursów,
sympozjów, zjazdów i konferencji naukowych, odczytów, prelekcji i szkoleń,
inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współdziałanie z odpowiednimi
placówkami w tym zakresie, a także rozwijanie współpracy oraz kontaktów
naukowych z pokrewnymi środowiskami i instytucjami.
2. Ustalanie i nadzorowanie norm i standardów wykonywania badań kryminalistycznych,
kształtowanie wysokiego naukowego poziomu działalności eksperckiej, pogłębianie
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i doskonalenie wiedzy kryminalistycznej, wspieranie podnoszenia kwalifikacji,
uzyskiwania stopni naukowych i uprawnień zawodowych.
3. Wykonywanie badań specjalistycznych, ekspertyz kryminalistycznych, wydawanie
opinii, nadzorowanie i nadawanie uprawnień rzeczoznawcy lub eksperta
kryminalistyki.
4. Reprezentowanie, informowanie i występowanie w interesie członków społeczności
kryminalistycznej przed różnymi podmiotami, organizacjami i instytucjami.
5. Podejmowanie innych działań bezpośrednio związanych bądź też sprzyjających
zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw i zjawisk kryminogennych oraz służących
realizacji innych celów statutowych Towarzystwa.
Ad.1.
W ramach tego zadania statutowego w 2018 r. Zarząd Główny, Rada Naukowa, Odziały PTK
i członkowie Towarzystwa organizowali i uczestniczyli w realizacji następujących
przedsięwzięć:
Konferencje i sympozja naukowe
1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola i znaczenie biegłego w polskim systemie
prawnym”. Konferencja odbyła się w dniu 14 marca 2018 roku w Olsztynie. Jej
organizatorem było Koło Naukowe Postępowania Karnego „Accusatio”, działające przy
Katedrze Procesu Karnego, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Konferencja została objęta honorowym patronatem Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego. PTK udzieliło pomocy organizacyjnej i rzeczowej.
Przedmiotem konferencji była działalność i rola biegłego jako uczestnika postępowania
karnego, cywilnego, administracyjnego, a także rozważania na temat wpływu biegłego
na wynik sprawy.
2. IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Kryminalistyczna „50 Twarzy Zbrodni”.
Konferencja odbyła się we Wrocławiu, w dniach 23 – 25 marca 2018 roku. Organizatorami
konferencji byli członkowie studenckiego Koła Naukowego Antropologów Kostka
przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studenckiego Koła Naukowego Medycyny
Sądowej przy Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. PTK
udzieliło pomocy organizacyjnej i rzeczowej. Jej uczestnikami byli studenci i doktoranci
różnych kierunków m. in. antropologii, archeologii, psychologii, socjologii, medycyny
i prawa. Referaty przedstawiło około 40 osób. Na Konferencji pojawili się liczni słuchacze
zainteresowani kryminalistyką.
3. Konferencja Naukowa – VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
„Kryminalistyka – po pierwsze edukacja…“ . Konferencja odbyła się w dniu 18 maja 2018
r. w Warszawie, w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28. Głównym organizatorem konferencji było Polskie
Towarzystwo Kryminalistyczne, przy współudziale Centrum Nauk Sądowych i Katedry
Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja stanowiła ważny element
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obchodów przypadającego w 2018 roku jubileuszu 45-lecia Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego, organizacji skupiającej w swych szeregach najwybitniejszych
przedstawicieli polskiej nauki i praktyki kryminalistycznej, a w ostatnim okresie także
reprezentantów tej dyscypliny z innych krajów.
Program Konferencji – 18 maja 2018 r. /piątek/
09.00 – 09.30 otwarcie Konferencji
1. Prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski, Prezes Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego: powitanie uczestników i gości, otwarcie Konferencji
2. Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst – wystąpienie okolicznościowe: Jak powstało
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
09.30 – 10.00 wykład inauguracyjny
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski /Uniwersytet Warszawski/: Niemożliwe stało się możliwe:
studia kryminalistyczne na Uniwersytecie Warszawskim
SESJA I: Nauczanie kryminalistyki na poziomie akademickim
10.30 – 13.00 /150 min/
Przewodniczący sesji: prof. dr Henryk Malewski
1. Dr Marek Fałdowski /Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie/: Rola wyższego
szkolnictwa policyjnego w edukacji kryminalistycznej i jej wpływ na bezpieczeństwo
2. Prof. nadz. dr hab. Jarosław Moszczyński /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/:
Problem wyboru profilu akademickiego nauczania kryminalistyki
3. Prof. nadz. dr hab. Czesław Kłak /Rzeszowska Szkoła Wyższa/: Kryminalistyka kierunek studiów czy specjalność? Uwagi z perspektywy Dziekana
4. Dr hab. Dariusz Jagiełło /SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny/: Nauka
kryminalistyki – między dylematami ustawowymi, oczekiwaniami studenta, a nakazami
teorii i praktyki
5. Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń /Uniwersytet Warszawski/: Edukacja kryminalistyczna
zawodowych pełnomocników - wybrane zagadnienia
6. Dr Sylwia Gwoździewicz /Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim/: Problematyka kształcenia na polskich uczelniach w aspekcie
zwalczania cyberprzestępczości
7. Kacper Choromański /Uniwersytet Warszawski/: Praktycy na Uczelni Wyższej - o
wyjątkowych zajęciach w Centrum Nauk Sądowych UW
8. Ewelina Romejko /studentka studiów magisterskich UW na kierunku Kryminalistyka
i Nauki Sądowe/: Zajęcia laboratoryjne nt. Analiza śladów krwawych – z pozycji
studenta
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Dyskusja
SESJA II: Formy i metody doskonalenia zawodowego z zakresu kryminalistyki
14.00 – 16.00 /120 min./
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
1. Dr Wacław Brzęk /Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie/: Nauczanie
kryminalistyki w dobie II RP
2. Prof. dr hab. Janina Zięba-Palus /Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana
Sehna w Krakowie/: Szkolenie biegłych z zakresu fizykochemicznych badań
mikrośladów
3. Dr Alfred Staszak /Uniwersytet Zielonogórski/: Omniscencja kryminalistyczna sądu
i prokuratora na przykładzie jednej sprawy o zabójstwo
4. Mgr Aleksandra Grynkiewicz /Centrum Edukacji i Szkoleń PWPW/: Edukacyjna rola
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w aspekcie bezpieczeństwa dokumentów
5. Mgr Olivia Rybak-Karkosz /Uniwersytet Śląski/: Sygnatura jako źródło pierwszych
informacji o autorze grafiki – aspekty edukacyjne
6. Mł. insp. dr Magdalena Zubańska /Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie/:
O niezbędności rzetelnej wiedzy kryminalistycznej, czyli o edukacji organów ścigania
7. Mgr Adriana Surwiło /Uniwersytet Warszawski/: Przygotowanie policjantów do
przeprowadzania oględzin zwłok i miejsca ich znalezienia
8. Dr Małgorzata Żołna /biegła sądowa, Pracownia Kryminalistyki/: Ekspertyza zdarzeń
drogowych z udziałem pojazdu uprzywilejowanego – o czym powinien wiedzieć biegły
i organ procesowy
Dyskusja
SESJA III: Współpraca międzynarodowa w dziedzinie nauczania, szkolenia i doskonalenia
z zakresu kryminalistyki
16.30 – 18.30 /120 min./
Przewodniczący sesji: prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski
1. Dr Dariusz Wilk /Uniwersytet Jagielloński/: Rozpowszechnianie wiedzy
kryminalistycznej przez międzynarodowe stowarzyszenia i sieci nauk sądowych
2. Prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Egidijus Kurapka, prof. dr Žaneta
Navickienė/Uniwersytet im. Michała Romera, Litwa/ :Poglądy studentów
Uniwersytetu im. Michała Romera na aktualia dydaktyki kryminalistycznej
3. prof. nadz. dr hab. Maciej Trzciński /Uniwersytet Wrocławski/: Perspektywy
międzynarodowej współpracy ekspertów archeologii sądowej
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4. mgr. inż. Krystyn Łuszczuk, dr hab. Marek Leśniak, mgr Olivia RybakKarkosz/Uniwersytet Śląski/: Zastosowanie analizy inwersyjno-barwometrycznej
w ramach weryfikacji autentyczności sygnatur malarskich - aspekty edukacyjne
5. Prof. dr Tatiana Stanisławowna Wolczeckaja /Bałtycki Federalny Uniwersytet im. E.
Kanta w Kaliningradzie/: Современные тенденции и подходы в обучении
криминалистике
6. Dr Magdalena Tomaszewska, dr hab. Paweł Waszkiewicz /Uniwersytet Warszawski/:
Nowotarskie metody nauczania kryminalistyki na przykładzie zajęć „Zintegrowana
Analiza Miejsca Zdarzenia”
Dyskusja
18.00 – 18.15 podsumowanie i zakończenie Konferencji
1. Dr Józef Gurgul – Kilka refleksji o nauczaniu kryminalistyki z pozycji prokuratora
Referaty rezerwowe:
1. Dr Paweł Łabuz /Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.
Edwarda Lipińskiego w Kielcach/ ,dr Michalski /Mariusz Wyższa Szkoła Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach/:
Kontrwykrywczość - w taktyce wykrywczej organów ścigania
2. Mgr Marek Bogusz /Społeczna Akademia Nauk/, mgr Iwona Bogusz /Uniwersytet
Łódzki, Centrum Szkolenia Policji/, prof. zw. dr hab. Paweł Krajewski, mgr
Agnieszka Siwińska, prof. nadzw. UŁ dr hab. Joanna Żelazna – Wieczorek:
Wykorzystanie testu okrzemkowego w diagnozowaniu utonięć na podstawie badań
przeprowadzonych
w ZMS WUM w latach 2015-2017
3. Dr Irena Malinowska, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w
Kielcach Zaginięcia ludzi jako zjawisko patologii społecznej
Postery:
1. Dr hab. prof. IES, Wąs-Gubała Jolanta Początki międzynarodowej współpracy
w dziedzinie edukacji z zakresu kryminalistycznych badań włókien
2. Prof. dr hab. Zięba-Palus Janina /Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana
Sehna w Krakowie/: Szkolenie biegłych z zakresu fizykochemicznych badań
mikrośladów
3. Mgr Iwona Bogusz /Uniwersytet Łódzki, Centrum Szkolenia Policji/ Zastosowanie
okrzemek w kryminalistyce
4. Dr hab. prof. nadzw WSB Mieczysław Goc, inż. Marek Miron: Wykorzystanie
programów komputerowych w ekspertyzie pisma
Konferencja została dofinansowana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.
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Konferencja pozwoliła postawić diagnozę aktualnego stanu nauczania kryminalistyki
w Polsce. Pokazała takie aspekty edukacji kryminalistycznej jak:
 zawartość programów nauczania,
 metody nauczania,
 praca wyższych uczelni prowadzących kierunek z kryminalistyką w tytule,
 edukacja kryminalistyczna podstawowa i szkolenia doskonalące biegłość zawodową,
 szkolenia specjalistyczne tematyczne,
 kryminalistyka w szkolnictwie policyjnym,
 kryminalistyka w szkolnictwie cywilnym,
 oraz współpraca międzynarodowa w dziedzinie edukacji kryminalistycznej.
Oprócz szeroko omawianej problematyki edukacji kryminalistycznej w programie
konferencji znalazły się referaty prezentujące rozwój samej wiedzy tej dziedziny nauki.
Wystąpienia te miały cel jasno sprecyzowany – programy nauczania należy stale
modyfikować, aktualizując ich treści, aby adepci kryminalistyki podczas studiów
otrzymywali wiedzę aktualną, nowoczesną, inspirującą ich myśli i poczynania w
przyszłości.
4. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wywiad i kontrwywiad w teorii i praktyce
biznesu”. Organizatorami konferencji była Wszechnica Polskiej Szkoły Wyższej
w Warszawie i Fundacja Instytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie. Konferencja
odbyła się w dniu 24 maja 2018 r. w Warszawie ( Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1).
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego,
a informacja o konferencji została skierowana do członków PTK i zamieszczona na stronie
internetowej Towarzystwa.
5. XIV Seminarium Kryminalistyczne „Dokumenty – możliwości współczesnej
ekspertyzy. Od kamiennych tablic do snapchata”, które odbyło się w dniach 23 – 25
maja 2018 roku w Zbąszyniu. Organizatorzy: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
i Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W seminarium aktywny
udział brali eksperci dokumentów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, w tym
m.in. mgr Kamila Nowicka-Kiliś, która prowadziła warsztaty nt. „Klasyczna
ekspertyza dokumentów – identyfikacja osób na podstawie pisma ręcznego”; mgr
Henryka Nowakowska – prezentacja pt. „Pobieranie i kompletowanie materiału
porównawczego do badań identyfikacyjnych pisma ręcznego i dokumentów”; mgr
Roman Łuczak – prezentacja pt. „Czy warto próbować? Kilka słów o kryminalistycznej
ekspertyzie dokumentów najnowsze osiągnięcia w technicznych badaniach dokumentów
i możliwości badawcze”, mgr Andrzej Łuszczuk – prezentacja pt. „Komputerowe
wspomaganie ekspertyzy pismoznawczej. Podpis elektroniczny”.
6. Sympozjum Ekspertów, które odbyło się w Janowie Podlaskim w dniach 18 – 20 kwietnia
2018 r. Organizatorem sympozjum była Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.
Było to kolejne z organizowanych corocznie od wielu lat konferencji poświęconych
aktualnym problemom związanych z szeroką problematyką bezpieczeństwa dokumentów,
ich projektowaniem, wytwarzaniem, zabezpieczaniem przed fałszerstwem, nowymi
technikami badawczymi, rozwiązaniami prawno-organizacyjnymi itp. W sympozjum
uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, m.in. dr. hab.
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Mieczysław Goc (referat pt. „Ustawa o dokumentach publicznych wciąż oczekiwana”),
czy prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski (referat pt. „O niedobrej opinii i kontradyktoryjnej
ekspertyzie”.
7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona szerokiej problematyce badań
dokumentów „XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma”. Konferencja odbyła się w
dniach 6-8 czerwca 2018 roku we Wrocławiu. Jej organizatorem była Katedra
Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Tematyka konferencji:
 Nowoczesne metody badań dokumentów.
 Aktualna problematyka ekspertyzy dokumentów.
 Współczesne tendencje rozwoju badań pisma ręcznego.
 Grafologia a ekspertyza pismoznawcza.
 Psychologia i patologia pisma.
 Badania podpisów i paraf.
 Badania testamentów.
 Opinia biegłego po zmianach w Kodeksie postępowania karnego.
 Poziom kwalifikacji biegłych.
W konferencji uczestniczyło liczne grono polskich naukowców reprezentujących
najważniejsze ośrodki akademickie, a także ekspertów z pozauniwersyteckich instytutów
naukowo-badawczych, między innymi z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna
w Krakowie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego IB Komendy Głównej Policji
w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, ekspertów z policyjnych
laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Narodowego Banku
Polskiego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, laboratoriów
Straży Granicznej, Urzędów Celnych, Izb Skarbowych, Urzędów Kontroli Skarbowej i in.
a także znawców problematyki badań dokumentów z takich krajów jak: Anglii, Austrii,
Czech, Grecji, Włoch, Holandii, Kazachstanu, Szwajcarii, Słowacji, Hiszpanii, Rosji,
Węgier, Niemiec, Indii, Łotwy, Rumunii, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Izraela, USA,
Meksyku, Argentyny, Brazylii oraz polskich i zagranicznych biegłych indywidualnych.
Przedstawiciele PTK brali czynny udział w Konferencji, wygłaszając referaty i prezentując
plakaty naukowe. Informacja o konferencji została skierowana do członków PTK i
zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa.
8. Konferencja „Zwalczanie przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu”,
zorganizowana w dniach 6-7 września 2018 roku przez Katedrę Kryminalistyki
Uniwersytetu Wrocławskiego. W konferencji brali udział przedstawiciele Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego, a informacja o konferencji została skierowana do
członków PTK i zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa.
9. 14 Międzynarodowy Kongres „Kryminalistyka i Ekspertyza Sądowa: Nauka, Szkolenia,
Praktyka”. Kongres odbył się w dniach 13-15 września 2018 roku w Odessie (Ukraina).
Przedstawiciele PTK brali czynny udział w Konferencji, wygłaszając referaty i prezentując
plakaty naukowe. Wystąpienia prelegentów i dyskusja w trakcie Kongresu koncentrowała
się wokół takich ważkich dla światowej kryminalistyki jak:
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Proces globalizacji i umiędzynarodowienia przestępczości, a potrzeba
międzynarodowej harmonizacji badań naukowych w dziedzinie kryminalistyki i
ekspertyz kryminalistycznych.
Rola i miejsce pozarządowych organizacji międzynarodowych w rozwoju badań
kryminalistycznych.
Wiedza specjalna biegłych jako instrument wdrażania osiągnięć naukowych
w procesie dochodzenia przedprocesowego i postępowania sądowego.
Tradycyjne i nowoczesne metody kryminalistyczne w śledztwie kryminalnym i
wdrażaniem współczesnych metod zarządzania.
Problemy rozwoju nowych kierunków w badaniach kryminalistycznych.
Innowacyjne metody w ramach dydaktyki kryminologicznej i kryminalistycznej.

Informacja o konferencji została skierowana do członków PTK i zamieszczona na stronie
internetowej Towarzystwa.
10. XVI Sympozjum policyjnych biegłych z zakresu klasycznych i technicznych badań
dokumentów, zorganizowane przez Zakład Badań Dokumentów i Technik
Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w dniach 1-2
października 2018 r. W sympozjum uczestniczyli aktywnie przedstawiciele PTK (m.in.
mgr Emil Buduj, mgr Kamila Nowicka-Kiliś, mgr Andrzej Łuszczuk, mgr Roman
Łuczak).
11. II Konferencja Naukowa pn. Bezpieczeństwo dokumentów publicznych. Konferencja
odbyła się w dniu 19 października 2018 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
W trakcie konferencji omówiono zagadnienia związane z procedowaną ustawą o
dokumentach publicznych, także w aspekcie funkcjonowania urzędów oraz kwestie
związane z metodami zwalczania i przeciwdziałania przestępczości skierowanej przeciwko
wiarygodności dokumentów, jak też dotyczące rozwoju zabezpieczeń dokumentów w
świetle ujawnionych fałszerstw. Organizatorzy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Instytut Służby Kryminalnej WBW Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie. W konferencji brali czynny udział przedstawiciele Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego, m.in. dr hab. prof. nadzw. Bronisław Młodziejowski i prof. dr hab.
Tadeusz Tomaszewski, który referat pt. Z badań nad pismem ręcznym Fryderyka
Chopina. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne było inicjatorem ustawy o dokumentach
publicznych i aktywnie uczestniczyło w różnej formie w przygotowaniu jej założeń
i konsultacji projektu ustawy.
12. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce
i medycynie sądowej”. Konferencja odbyła się w dniu 23 listopada 2018 r. w Lublinie.
Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Koło Naukowe
Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konferencja stanowiła forum
wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli różnych dziedzin naukowych na temat
najnowszych osiągnięć w kryminalistyce oraz medycynie sądowej. Botanika i zoologia
sądowa, prawo karne, taktyka kryminalistyczna, analiza substancji śladowych, czynności
procesowe oraz operacyjno-śledcze, rola medycyny sądowej i kryminalistyki to główna
tematyka konferencji.
Przedstawiciele PTK brali czynny udział w Konferencji,
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uczestnicząc w niej również w charakterze gości honorowych oraz w Komitecie
Naukowym i wygłaszając referaty. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Informacja o konferencji została skierowana
do członków PTK, zamieszczona na Facebooku i stronie internetowej Towarzystwa.
13. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Oblicza współczesnej przestępczości:
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”. Konferencja odbyła się w dniu 3 grudnia 2018
roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Organizatorzy: Pracownia Kryminologii
i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Koło
Naukowe Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Uniwersytetu
Rzeszowskiego. W konferencji brali czynny udział przedstawiciele Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego, m.in. dr hab. Mieczysław Goc (prezentacja pt. „Polskie
Towarzystwo Kryminalistyczne dla rozwoju kryminalistyki”), czy inż. Marek Miron –
dyrektor Laboratorium Kryminalistycznego PTK. Konferencja została objęta Patronatem
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. PTK udzieliło również pomocy rzeczowej
(przekazanie 20 egz. Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej), organizacyjnej poprzez
przesłanie zaproszeń na konferencję członkom PTK oraz zamieszczenie informacji na ten
temat na Facebooku i stronie internetowej Towarzystwa.
14. XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych.
Sympozjum odbyło się w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie w dniach 0405.2018 r. W sympozjum brali czynny udział przedstawiciele Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego, m.in. dr hab. prof. nadzw. Bronisław Młodziejowski, prof. dr hab.
Tadeusz Tomaszewski, dr hab. prof. nadzw. Jarosław Moszczyński, mgr Kamila NowickaKiliś, mgr Tomasz Kunda. W trakcie sympozjum przedstawiono charakterystykę
przestępstw fałszerstw dokumentów publicznych oraz sposobów ich wykrywania
i zapobiegania w Polsce i w innych krajach.
15. Sympozjum Ekspertów „Bezpieczeństwo dokumentów stwierdzających tożsamość”,
zorganizowane przez Centrum Szkoleń i Ekspertyz PWPW w dniu 18 grudnia 2018 r.
w Warszawie. W sympozjum brali czynny udział przedstawiciele Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego, m.in. dr hab. prof. nadzw. Bronisław Młodziejowski, prof. dr hab.
Tadeusz Tomaszewski, dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc, mgr Kamila NowickaKiliś, mgr Tomasz Kunda. W trakcie sympozjum przedstawiono najnowsze tendencje w
zakresie fałszerstw dokumentów publicznych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
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Konferencje, spotkania naukowe i inne przedsięwzięcia kryminalistyczne organizowane
przez Odziały Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
ODDZIAŁ GDAŃSKI1
W 2018 r. Oddział Gdański aktywnie uczestniczył w wielu wydarzeniach kryminalistycznych
odbywających się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przede
wszystkim wspierał działalność Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki „Modus
Operandi”. W ramach działalności Oddziału Gdańskiego PTK oraz Studenckiego Koła
Naukowego Kryminalistyki „Modus Operandi” w kalendarz wydarzeń kryminalistycznych
wpisały się :
 4 stycznia 2018 r. opublikowano wyniki konkursu na stworzenie profilu kryminalnego
i hasła konferencji „Praca po Kryminologii”. I miejsce zajął Przemysław Rajchel, II
miejsce zajęła Paulina Świstowska, a III miejsce – aequo: Wiktoria Matysek i Izabela
Szczerbińska, studenci WPiA UG.
 16 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie naukowe z Panią Natalią Hofman –
psychologiem śledczym oraz detektywem Maciejem Ritmannem, którzy opowiedzieli
o swojej pracy i odpowiadali na pytania uczestników spotkania.
 30 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie SKNK Modus Operandi, podczas którego
odbył się pokaz filmu dokumentalnego z 1982 r.
 2 marca 2018 r. odbyła się konferencja z praktykami wymiaru sprawiedliwości „Praca
po Kryminologii”, podczas której m.in. prokuratorzy i policjanci pomogli uczestnikom
w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, w jakich zawodach prawniczych wiedza
kryminologiczna będzie atutem.
 28 marca 2018 r. członkowie SKNP Modus Operandi wzięli udział w spotkaniu
naukowym zorganizowanym przez Koło Nauk Penalnych na UKSW w Warszawie pt.
„Co ty wiesz o zabijaniu – Aspekty prawne i psychologiczne”.
 16 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
odbyły się Targi Kół Naukowych, w których wzięli udział członkowie SKNP Modus
Operandi i zaprezentowali swoje koło oraz swoje osiągnięcia.
 20 kwietnia 2018 r. członkowie SKNP Modus Operandi zorganizowali spotkanie
naukowe z Kierownikiem Sekcji Daktyloskopii LK KWP w Gdańsku asp.
Przemysławem Andreaczykiem. Spotkanie dotyczyło analizy śladów w teorii i
praktyce.
 11 maja 2018 r. odbył się wykład I warsztaty w terenie z technikiem kryminalistyki
Żandarmerii Wojskowej mł. chor. Marcinem Dobrzyńskim.
 21 maja 2018 r. odbyło się spotkanie SKNP Modus Operandi połączone z wykładem
„zbrodnia jednak doskonała – niewyjaśnione morderstwo w Karkonoszach”
przeprowadzonym przez dziennikarza Przemysława Semczuka.

1

Opracowano na podstawie informacji dr Małgorzaty M. Żołny, wiceprezesa Oddziału Gdańskiego Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego.
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24 – 27 maja 2018 r. czteroosobowa grupa studentem z SNKP Modus Operandi w
składzie: Paulina Zygadło, Klaudia Tomczyk, Małgorzata Kantor i Marlena Ciesielska
wzięła udział w Ogólnopolskich Studenckich Warsztatach Kryminalistycznych
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie uczestniczyły w warsztatach, wykładach i
konkursie. W konkursie indywidualnym pierwsze i drugie miejsce zajęły członkinie
SNKP Modus Operandi - Paulina Zygadło i Małgorzata Kantor, drużynowo SNKP
Modus Operandi zajęło 3 miejsce przed SKNK UMK i SKNK z Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
7 czerwca 2018 r. członkowie SKNP Modus Operandi uczestniczyli w zajęciach na
Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, w Zakładzie Medycyny Sądowej, gdzie byli
obecni przy otwarciu zwłok.
29 października 2018 r., po przerwie wakacyjnej odbyło się pierwsze spotkanie
naukowe pt. „Schizofrenia – obalanie mitów”. Spotkanie połączone z wykładem
poprowadził dr Piotr Radziwiłłowicz – ekspert z zakresu psychiatrii sądowej.
20 listopada 2018 r. członkowie SKNP Modus Operandi wzięli udział w spotkaniu
naukowym, które odbyło się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Studenci mieli okazję
wziąć udział w rozprawie w charakterze publiczności, przyjrzeć się toczącemu się
postępowaniu, podczas którego był przesłuchiwany biegły psycholog śledczy.
27 listopada 2018 r. odbył się wykład pt. „Sprawcy przestępstw seksualnych –
perspektywa kliniczna” zorganizowany przez członków SNKNP Modus Operandi na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład poprowadziła dr
Monika Dąbrowska, która przybliżyła uczestnikom tematykę klinicznej perspektywy
sprawców przestępstw seksualnych.
28 listopada 2018 r. odbyły się warsztaty poświęcone problematyce zabójstw na tle
satanistycznym organizowane przez członków SKNP Modus Operandi na terenie
WPiA UG.
11 grudnia 2018 r. członkowie SKNP Modus Operandi przeprowadzili zbiórkę
świąteczną dla Fundacji KOTIKOWO w Gdańsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tczewie.
11 grudnia 2018 r. na WPiA UG odbył się wykład zorganizowany przez członków
SKNP Modus Operandi pt. „Profilowanie psychologiczne metodą grafologiczną”.
Wykład poprowadziła mgr Iwona Rusajczyk, która zaprezentowała tematykę
profilowania psychologicznego przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu grafologii.
Ponadto zaproszona prelegentka przeprowadziła analizę listu Rudolfa Spannera,
członka NSDAP, profesora medycyny w Gdańskim Instytucie Anatomii Akademii
Medycznej z czasów II wojny światowej.
18 grudnia 2018 r. odbyły się warsztaty z daktyloskopii i biologii połączone ze
spotkaniem wigilijnym członków SKNP Modus Operandi.
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ODDZIAŁ KRAKOWSKI2
W 2018 r. Oddział Krakowski PTK zrealizował następujące przedsięwzięcia
kkryminalistyczne:
1. Zebrania Krakowskiego Oddz. PTK:
W dniu 27 czerwca 2018 r. w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie odbyło się
zebranie Krakowskiego Oddziału PTK. W ramach zebrania został przedstawiony referat: „Z
pamiętnika doświadczonego biegłego” – prelegent dr Beata Trzcińska (IES) (20 osób
obecnych).
2. Udział członków Oddziału w konferencjach i seminariach:
 Konferencja okrągłego stołu Nauka a wymiar sprawiedliwości. Aktualne tendencje i
perspektywy rozwojowe, 15.05.2018 Korzecko k/Chęcin (J.Zięba-Palus);
 VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Kryminalistyka –
po pierwsze edukacja…“, 18.05.2018 Warszawa, referat: Szkolenie biegłych z zakresu
fizykochemicznych badań mikrośladów (J. Zięba-Palus), plakat pt. Początki
międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji z zakresu
kryminalistycznych badań włókien (J.Wąs-Gubała);
 XXIII Konferencja "Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej", 10-11
grudnia 2018, Kraków, Z. Brożek-Mucha: Mikroanaliza rentgenowska śladów
kryminalistycznych - wybrane przykłady z praktyki chemika sądowego (referat);
 Szkoła Letnia 2018 „Praktyczne aspekty mikroanalizy rentgenowskiej w SEM” 9 – 11
lipca 2018, Katowice. Z. Brożek-Mucha: „Mikroanaliza rentgenowska w materiałach
dowodowych w sprawach sądowych” (referat);
 7th Meeting „X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural
heritage”, Krakow 17 – 19 May 2018, Z. Brożek-Mucha, K. Jurek: Gunpowder
firearms – a passion for ancient weapons or for crimes? (referat);
 8th Conference of the European Academy of Forensic Science, 29 – 31.08.2018,
Lyon, Francja:
- Wąs-Gubała J., Brożek-Mucha Z., “Thermal changes of textiles fibres endings as
indicators of close or contact gunshots” (referat);
- Wąs-Gubała J., “The importance of the single fibre analysis for the road accidents
reconstruction” (referat);
- Wąs-Gubała J., Soboń P., “Differentiation of red cotton fibers by dyes extraction
and TLC method coupled with VSC” (referat);
- Wąs-Gubała J., Starczak R., “Evaluation of the changes of the cotton fibers
subjected to controlled degradation in the soil environment” (referat);
 XXXIV Seminarium Polskich Kolorystów, 19-21.09. 2018, Ciechocinek, Wąs-Gubała
J.: „Badania identyfikacyjno-porównawcze barwnych fragmentów pojedynczych
włókien w kryminalistyce” (referat);
2

Opracowano według informacji sporządzonej przez p. prof. dr hab. Janinę Ziębę-Palus, prezesa Oddziału
Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
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III Konferencja Młodych Chemików Sądowych, 15.06.2018, Kraków, Soboń P.,
„Wąs-Gubała J.: Wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej w różnicowaniu
włókien bawełnianych wybarwionych barwnikami reaktywnymi” (referat).

ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI3
W 2018 r. Oddział Kujawsko-Pomorski PTK aktywnie uczestniczył w wielu wydarzeniach
kryminalistycznych i zrealizował następujące działania (przykłady):
1. Udział w konferencjach naukowych:
 prof. UMK dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz we wrześniu 2018 r.
uczestniczyła z referatem w konferencji naukowej w Hamlu (Białoruś);
 dr Leszek Stępka wystąpił na XIV International Conference Criminalistics
and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice, która odbyła się we wrześniu
2018 r. w Odessie (Ukraina);
2. Działalność realizowana ze Studenckim Kołem Naukowym Kryminalistyki (opiekun
naukowy prof. UMK dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz)
 Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki zajęło I miejsce jako najlepszy zespół
oględzinowy w Szczytnie;
 Organizacja spotkań naukowych oraz inne wydarzenia:
 spotkanie z Michałem Główczewskim – studentem prawa i psychologii
poświęcone profilowaniu kryminalnemu;
 spotkanie z udziałem technika kryminalistyki mgr. Mariusza Giery, dotyczące
praktycznych aspektów pracy technika kryminalistyki,
 referat mgr Piotra Zwarycza dotyczący uzyskania pozwolenia na broń,
 spotkanie przeprowadzone przez członkinię SKN Kryminalistyki UMK – Martę
Sobierajską, dotyczące zabójstwa premiera Jaroszewicza i jego żony;
 wyjście do aresztu śledczego w Toruniu;
 wyjazd do Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy we współpracy z Kołem
Naukowym Mediacji Akademickiej ”KONSENSUS” (spotkanie z technikiem
kryminalistyki, negocjatorem policyjnym, opiekunem psów biorących udział w
ustalaniu zgodności zapachowej materiału dowodowego z materiałem
porównawczym);
 warsztaty z zakresu Profilowania Kryminalnego, poprowadzone przez kol.
Michała Główczewskiego (warsztatom towarzyszyły ćwiczenia praktyczne oraz
konkurs wiedzy i umiejętności);
 zajęcia praktyczne z zakresu daktyloskopii, poprowadzone przez dr Leszka
Stępkę;
 spotkania przeprowadzone przez członków Koła dotyczące interesujących
aspektów kryminalistyki (tj. zjawisko copycat effect, zbrodnia Krystiana Bali,

3

Opracowano na podstawie informacji dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, prof. UMK, Prezesa Oddziału
Kujawsko Pomorskiego PTK.
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Farma Umarłych) – cykl spotkań „Członkowie Mają Głos” zaczął się w marcu
2018 r., odbyło się 12 spotkań tematycznych;
 arsztaty z daktyloskopii – ujawnianie i utrwalanie odcisków palców przy użyciu
różnych rodzajów folii daktyloskopijnej;
 warsztaty z profilowania kryminalnego – odbyły się 2 spotkania, pierwsze z części
teoretycznej oraz drugie spotkanie z części praktycznej;
 potkanie z asp. szt. Marcinem Białkiem specjalistą Wydziału DochodzeniowoŚledczego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Tematyką spotkania były
zbrodnie Andrzeja G., a także sprawa nożownika z Torunia.
ODDZIAŁ ŚLĄSKI4
W 2018 r. Oddział Śląski PTK zrealizował następujące przedsięwzięcia kkryminalistyczne:
1. Młodszy inspektor Zbigniew Szachnitowski w dniu 26.05.2018 r. przeprowadził
szkolenie w Lublinie na temat Współczesne wyzwania badań DNA. Szkolenie
obejmowało całokształt możliwości wykorzystania badań DNA w prowadzonych
dochodzeniach i odpowiadało na pytania, co na podstawie wyników takich badań można
wnioskować o zaistniałym przestępstwie i jego sprawcy z uwzględnieniem także
najnowszych trendów badawczych w najbardziej rozwiniętych krajach świata.
Najważniejsze zagadnienia, które omówiono to:
 Metody oznaczania profilu DNA z wykorzystaniem jego sekwencyjnie
powtarzających się fragmentów zwanych STR-mi.
 Analiza DNA mitochondrialnego dla ściśle określonych rodzajów materiału
biologicznego.
 Analiza chromosomu Y stosowana głównie w wyjaśnianiu napaści seksualnych po
wyselekcjonowaniu materiałów pochodzących od kobiet i mężczyzn.
 Polimorfizm pojedynczych nukleotydów – SNP (Single Nucleotide
Polymorphisms).
 Analizy powiązań rodzinnych sprawców przestępstw z członkami ich rodzin
zarejestrowanych w bazach danych DNA. (Familian DNA Search).
 Badania testowe zmierzające do określania biogeograficznego pochodzenia dawcy
DNA i fenotypowanie sądowe polegające na określeniu jego wyglądu.
2. Do innych form działalności członków Oddziału Śląskiego PTK należy administrowanie
i moderowanie dyskusji na forum zamkniętej grupy dyskusyjnej Fani Kryminalistyki
(młodszy inspektor Zbigniew Szachnitowski jest moderatorem grupy) na portalu
Facebook. Liczba członków grupy po siedmiu latach działalności, w 2018 roku
przekroczyła 500 i w przeważającej liczbie zrzesza ludzi młodych, głównie studentów
wydziałów prawa i administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i psychologii z szeregu
polskich uczelni wyższych. Grupa przeznaczona jest dla tych, dla których kryminalistyka
jest pasją lub pracą.
4

Opracowano na podstawie informacji prof. nadzw. dr hab. Maraka Leśniaka, Prezesa Oddziału Śląskiego PTK.
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3. Członkowie Oddziału Śląskiego opublikowali:
Prof. dr hab. Tadeusz Widła
Tytuł publikacji: Odpowiedzialność karna za wydanie fałszywej opinii
Tytuł czasopisma: Palestra
Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)
Numer (np. nr/no./z./iss.): 10
Rok wydania: 2018
Zajęte strony: 13-20
Język publikacji: polski
ISSN czasopisma: 0031-0344
Tytuł publikacji: Sędzia w roli biegłego
Tytuł czasopisma: Glosa
Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)
Numer (np. nr/no./z./iss.): 3
Rok wydania: 2018
Zajęte strony: 127-132
Język publikacji: polski
ISSN czasopisma: 1233-4634
Autor/ -rzy: Tadeusz Widła (wsp. H. Widła)
Tytuł publikacji: Descriptive, kontent and language features in forensic expertise of signatures on
paintings
Tytuł czasopisma: Revista de Criminologie, Criminalistica si Penologie
Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)
Numer (np. nr/no./z./iss.): 3
Rok wydania: 2018
Zajęte strony: 61-70
Język publikacji: angielski
ISSN czasopisma: 1454-5624
Tytuł : Logika
Autorzy: Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawnictwo: C.H. Beck
Liczba stron: 376
Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8134-8
Tytuł rozdziału: Panorama sygnowania dzieł sztuki
Tytuł całości (książki): W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): K. Banasik, A. Kargol, A. Kubiak-Cyrul, M.J.
Lubelski, E. Plebanek, A. Strzelec
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Kraków
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
Zajęte strony: 789-810
Język publikacji: polski
ISBN całości: 978-83-66007-06-2
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Dr hab. Marek Leśniak
Tytuł publikacji: Kierunki badań prowadzonych w Katedrze Kryminalistyki WPiA UŚ – historia i
aktualność
Tytuł czasopisma: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Z Dziejów Prawa
Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.): 11 (19) część 1
Numer (np. nr/no./z./iss.):
Rok wydania: 2018
Zajęte strony: 99-122
Język publikacji: polski
ISSN czasopisma: 1898-6986
Autor/ -rzy: Marek Leśniak (wsp. B. Leśniak)
Tytuł publikacji: Medialny wizerunek biegłych sądowych w Polsce
Tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)
Numer (np. nr/no./z./iss.): zeszyt 123
Rok wydania: 2018
Zajęte strony: 255-267
Język publikacji: polski
ISSN czasopisma: 1641-3466

ODZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI5
W 2018 r. Oddział Warmińsko-Mazurski PTK zrealizował następujące przedsięwzięcia
kryminalistyczne:
1. VI Edycja Konkursu Wiedzy z Kryminalistyki, 1 czerwca 2018 r.
W konkursie wzięło udział 95 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WPiA
UWM. Pierwszy etap polegał ma rozwiązaniu testu składających się 40 pytań zamkniętych.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 14 osób, spośród których, na podstawie testu
składającego się z 10 pytań otwartych, wyłoniono zwycięzców. Zostali oni nagrodzeni
dyplomami i książkami.
2. Inne przedsięwzięcia:
 20 marca 2018 r. odbył się w Laboratorium Katedry Kryminalistyki i Medycyny
Sądowej wykład otwarty pt. „Współczesne zagadnienia kryminalistyki”, który
przeprowadził dr Wojciech Kasprzak. Uczestnicy zapoznali się z wyposażeniem
laboratorium oraz wzięli udział w ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów. W zajęciach
uczestniczyło ok. 30 osób.
 16 kwietnia 2018 r. dr Andrzej Gawliński przeprowadził w Auli Błękitnej UWM
otwarty wykład pt. Cybersamobójstwo, w którym zwrócił uwagę na zagrożenia, jakie
niesie bezkrytyczne korzystanie z Internetu. Uczestniczyło w nim ok. 50 osób.
 14-16 maja 2018 r. przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego WPiA UWM
uczestniczyli w VIII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Kryminalistyki, który
miał miejsce na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

5

Opracowano według informacji sporządzonej przez p. prof. nzw. dr hab. Jarosława Moszczyńskiego, prezesa
Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
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14 czerwca 2018 r. odbyła się wizyta studentów IV roku prawa w Laboratorium
Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Muzeum
Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Organizatorem tego wydarzenia był dr Andrzej Gawliński. Studenci poszerzyli swoją
wiedzę z kryminalistyki, zapoznali się z funkcjonowaniem Laboratorium oraz historią
i rozwojem badań kryminalistycznych.
6 listopada 2018 r. prof. Denis Solodov przeprowadził otwarty wykład pt. Badania
przesiewowe DNA w praktyce kryminalistycznej, w ramach którego przybliżył sprawę
Yary Gambirasio z Włoch. Aula Cytrynowa, ok. 40 słuchaczy.
27 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Straży Granicznej,
którzy udzieli informacji w kwestii wymogów i warunków zatrudniania w SG oraz
zaprezentowali sprzęt kryminalistyczny. Sala Rady Wydziału, ok. 30 uczestników.

ODDZIAŁ WARSZAWSKI6
W 2018 r. Oddział Warszawski aktywnie uczestniczył w wielu wydarzeniach
kryminalistycznych i zrealizował następujące działania:
 Organizacja szkolenia kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 205 im. Żołnierzy
Powstania Warszawskiego nt. "Wtargnięcie uzbrojonego napastnika do placówki
oświatowej". W szkoleniu z udziałem funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału
Antyterrorystycznego Policji wzięło udział 70 nauczycieli.
 Wykład na temat "Identyfikacja ofiar katastrof masowych - procedury Interpolu"
wygłoszony dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego
i Kryminalistyki . W spotkaniu, które odbyło się 1 grudnia 2018r. wzięło udział 75
osób.
 Spotkanie z dyplomantami CNS nt. doboru literatury dotyczącej szeroko pojętej
tematyki identyfikacji śladów biologicznych oraz zabezpieczania miejsca zdarzenia.
 Udział członków i kierownictwa Oddziału Warszawskiego w przygotowaniu
i organizacji VII Sympozjum z okazji 45-lecia Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego pt. "Kryminalistyka - po pierwsze edukacja", które odbyło się 18
maja 2018 r.
 Odział Warszawski współuczestniczył także w realizacji przedsięwzięć organizowanych
przez Zarząd Główny i Radę Naukową PTK.
Wspieranie działalności studenckiego ruchu naukowego
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne udzielało pomocy merytorycznej, organizacyjnej,
finansowej i rzeczowej, uczestnicząc aktywnie w realizacji takich przedsięwzięć studenckich,
jak:

6

Opracowano na podstawie informacji dr Aleksandry Tucholskiej-Lenart Prezesa Oddziału Warszawskiego
PTK oraz dr Katarzyny Furman-Łajszczak Sekretarza Oddziału Warszawskiego PTK.
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1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola i znaczenie biegłego w polskim systemie
prawnym” (14 marca 2018 roku Olsztyn), której organizatorem było Koło Naukowe
Postępowania Karnego „Accusatio”, działające przy Katedrze Procesu Karnego, na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Konferencja została objęta honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego. PTK udzieliło również pomocy organizacyjnej, upowszechniając
informację o konferencji wśród swoich członków oraz w Interenecie.
2. IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Kryminalistyczna „50 Twarzy Zbrodni”
(Wrocław, 23 – 25 marca 2018 roku), której organizatorami było Koło Naukowe
Antropologów Kostka przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studenckie Koło
Naukowe Medycyny Sądowej przy Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu. Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego. PTK udzieliło pomocy organizacyjnej i rzeczowej, m.uin.
poprzez przekazanie organizatorom konferencji 4 egzemplarzy ostatniego tomu
Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej.
3. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED „Metody badawcze
w kryminalistyce i medycynie sądowej” (Lublin, 23 listopada 2018 r.), której
organizatorami były: Fundacja Na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju TYGIEL oraz
Koło Naukowe Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konferencja
została objęta Patronatem Honorowym Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
Informacja
o konferencji została skierowana do członków PTK, zamieszczona na Facebooku
i stronie internetowej Towarzystwa.
4. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Oblicza współczesnej przestępczości:
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu” (Rzeszów, 3 grudnia 2018 roku), której
współorganizatorem było Koło Naukowe Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny
Sądowej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja została objęta Patronatem
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. PTK udzieliło również pomocy
rzeczowej (przekazanie 20 egz. Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej) i
organizacyjnej poprzez przesłanie zaproszeń na konferencję członkom PTK oraz
zamieszczenie informacji na ten temat na Facebooku i stronie internetowej
Towarzystwa.
5. Debata pt. ,,Zbrodnia bez kary? Zabójstwo Jaroszewiczów” zorganizowana przez
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z The
Rafał Lemkin International Law Society w dniu 19 kwietnia 2018 r. na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie, w którym
uczestniczyli członkowie PTK, zostało objęte patronatem Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego.
6. Warsztaty kryminalistyczne Forensic Science Laboratory (FSLab) zorganizowane
przez Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Tadeusza
Hanauska w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. W ramach wsparcia rzeczowego
przekazano organizatorom 4 tomowy komplet Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej.
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XIX Edycja Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska
na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki
Protokół z posiedzenia Jury XIX Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska
na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyk /wyciąg/
W dniu 22.10.2018 odbyło się posiedzenie Jury XIX Edycji Konkursu wybranego zgodnie
z regulaminem spośród członków Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego.
Skład Jury:







prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Przewodniczący
prof. UWM dr hab. Jarosław Moszczyński
prof. Bronisław Młodziejowski
dr Aleksandra Tucholska - Lenart
dr Waldemar Krawczyk
mgr Marta Bykas-Strękowska

Na konkurs zgłoszonych zostało 15 prac, które wykonano w różnych ośrodkach
kryminalistycznych. Spośród zgłoszonych prac jedna nie spełniała wymogu formalnego, gdyż
została opublikowana w 2018 r. Była to monografia autorstwa Krzysztofa Tomaszyckiego pt.
„Instytucje badawcze w policji – społeczno-politologiczne uwarunkowania zarządzania”
(rekomendacja dr hab. Jarosław Moszczyński). Zgodnie z postanowieniem Jury wniosek
o nagrodzenie tej pracy zostanie rozpatrzony w przyszłorocznej edycji konkursu.
Pozostałe prace zostały opublikowane lub obronione w roku 2017, spełniając tym samym
wymogi formalne konkursu.
Oceniając nadesłane prace Jury kierowało się ich poziomem naukowym, opiniami
recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem przedstawianej tematyki, a także
szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej. Wysoko oceniano prace oparte na
badaniach empirycznych.
W wyniku dyskusji - Jury postanowiło przedstawić Radzie Naukowej i Zarządowi Głównemu
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień
autorom n/w prac w poszczególnych kategoriach:
Kategoria prac monograficznych
 prof. dr hab. Tadeusz Widła /Katedra Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Śląskiego/ "Świat sygnatur" - rekomendacja: dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc;
nagroda w wysokości 2 000 zł
Kategoria prac doktorskich
 dr Aleksandra Michalska /Instytut Ekspertyz Sądowych/ - „Zastosowanie
spektrometrii Ramana w badaniu niebieskich lakierów samochodowych - ocena
wartości dowodowej widm w podejściu klasycznym oraz z zastosowaniem metod
chemometrycznych i statystycznych" - promotor: dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES;
nagroda 1 800 zł
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 dr Joanna Koczur / WPiA Uniwersytetu Śląskiego/ - „Czynniki wpływające na
wypowiedzi świadków szczerych" - promotor: dr hab. Marek Leśniak; nagroda 1 000
zł
 dr Agata Opalska-Kasprzak /WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego/ "Przeszukanie - problematyka prawno-kryminalistyczna" - promotor: dr hab. Krystyna
Szczechowicz; nagroda 1 000 zł
Kategoria prac magisterskich - nagrody pieniężne








mgr Oskar Tarnowski /WPiA Uniwersytetu Śląskiego/ - "Problematyka guilty
knowledge test w kontekście innych metodyk w zakresie badań poligraficznych" promotor: prof. dr hab. Tadeusz Widła; nagroda 500 zł
mgr Wiktor Zień /WPiA Uniwersytetu Warszawskiego/ - "Usuwalność śladów
krwawych a możliwość ich wykrycia" - promotor: prof. dr hab. Piotr Girdwoyń;
nagroda 500 zł
Kategoria prac magisterskich/dyplomowych - wyróżnienia
mgr Łukasz Śledziński /Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego/ "Identyfikacja ofiar terroru - Romanowowie, Srebrenica, World Trade Center" promotor: dr Aleksandra Tucholska - Lenart
mgr Martyna Grądziel /WPiA Uniwersytetu Warszawskiego/ - "Profilowanie
językowe” - promotor: prof. dr hab. Ewa Gruza
Kategoria - artykuły i publikacje

Jury postanowiło wyróżnić nagrodą pieniężną w wysokości 1000 pln p. dr hab. Zuzannę
Brożek – Muchę z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie za cykl artykułów z zakresu
kryminalistycznych badań śladów użycia broni palnej (powystrzałowych):
„Trends in anlysis of gunshot residue for forensic purposes” (Analytical and Bioanalytical
Chemistry 2017 409(25),
„A study of gunshot residue distribution for close – range shots with a silenced gun using
optical and scanning electron microscopy” opublikowano w Science&Justice 2017- 57,
„Controversial suicide case using a submachine gun with a sound suppressor – the need of
team work of forensic chemistry and firearm examiners”; opublikowano w Journal of
Forensic Sciences 2017,
Powyższe publikacje rekomendowała p. prof. dr hab. Janina Zięba - Palus/ Instytut Ekspertyz
Sądowych w Krakowie/
Ponadto dyplomami uznania uhonorowano autorów niżej wymienionych publikacji:




"An alternative carrier solvent fingermark enhacencement reagents", autorzy: Izabella
Olszewska, Paul Deacon, Maurice Linsay, Adam Leśniewski, Joanna NiedziółkaJonsson, Kevin Farrugia; opublikowano w Forensic Science International 284, str. 5364
"Użycie metody naukowej w analizie śladów krwawych celem stworzenia nowej
i poprawnej terminologii"; opublikowano w "Przeglądzie badań
z zakresu
kryminalistyki oraz medycyny sądowej" oraz rozdział pt. "Analiza śladów krwawych
a enzymy" w monografii wieloautorskiej pt. "Enzymologia w obliczu wyzwań i
możliwości XXI wieku". Autorem obu w/w publikacji jest mgr Kacper Choromański
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z Katedry Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Warszawskiego /rekomendacja : prof.
dr hab. Tadeusz Tomaszewski/
Jury wnioskowało, aby wszyscy laureaci Konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy.
Na zakończenie posiedzenia - Jury upoważniło Przewodniczącego - p. prof. dr hab. Tadeusza
Tomaszewskiego do przedstawienia Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego wniosków z niniejszego posiedzenia.
Wnioski z posiedzenia Jury zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez Radę Naukową i Zarząd
Główny. Nagrody i wyróżnienia przyznano zgodnie z przedstawionymi propozycjami.
Protokół sporządziła:
dr Aleksandra Tucholska – Lenart
Działalność wydawnicza
Od początku swego istnienia Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne przykładało dużą wagę
do popularyzacji wiedzy i praktyki kryminalistycznej poprzez cykliczne publikacje. Od 2000
roku PTK, wspólnie z Katedrą Kryminalistyki UW, wydaje periodyk „Problemy
Współczesnej Kryminalistyki”, którego łamy stanowią główne miejsce prezentacji osiągnięć
naukowych Towarzystwa i jego członków. Kolejny XXII tom, który ukazał się w 2018 r.
zawiera 19 artykułów polskich i zagranicznych autorów poprzedzonych wstępem autorstwa
prof. dr hab. Ewy Gruzy. W tym tomie znalazły się opracowania o dość rozległej tematyce, od
omawiania problemów stricte związanych z identyfikacją kryminalistyczną, przez tematykę
luźno związaną z tą nauką, do kwestii dotyczących edukacji kryminalistycznej. Zostały
również opublikowane teksty inspirowane wystąpieniami prezentowanymi na VII
Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, które odbyło się 18 maja 2018 roku
w Warszawie, a jego hasłem wiodącym była: Kryminalistyka – po pierwsze edukacja. Pełny
tekst XXII tomu PWK, oprócz tradycyjnej formy książkowej, zostanie także zamieszczony na
stronie http://kryminalistyka.pl/pwk/
Podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do poprzedniego tomu, również prace
opublikowane w XXII tomie zostały przedłożone do recenzji, przed ich zakwalifikowaniem
do druku. Recenzentami byli wybitni przedstawiciele nauki, dydaktyki i praktyki
kryminalistycznej. Recenzentem naukowym tomu był prof. nadzw. dr hab. Jarosław
Moszczyński, a recenzentami artykułów:
 dr. Wacław Brzęk,
 prof. dr Ryszard Burda,
 prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
 prof. nadzw. dr hab. Jarosław Moszczyński,
 prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski,
 prof. dr hab. Jerzy Kasprzak,
 dr Aleksandra Tucholska,
Funkcję redaktora naczelnego czasopisma objął prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski,
Redakcję Naukową tworzą:
 prof. dr hab. Ewa Gruza,
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 prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski,
 dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc
W skład Rady Naukowej i Redakcji aktualnie wchodzą:
 Rada Naukowa: prof. dr Rolf Ackermann (Niemcy), prof. dr hab. Tatiana Averyanova
(Rosja), prof. dr Peter Bilous (USA), prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, prof. dr hab. Jerzy
Kasprzak, dr Grażyna Kędzierska, prof. dr Shengbin Li (Chiny), prof. dr hab. Henryk
Malewski (Litwa), dr hab. Bronisław Młodziejowski, prof. nadzw. WSFiP, dr hab.
Jarosław Moszczyński, prof. nadzw. UWM, prof. dr. hab. Valery Shepitko (Ukraina),
dr hab. Maciej Szostak, prof. nadzw. Uwr, prof. dr hab. Tadeusz Widła, prof. dr hab.
Józef Wójcikiewicz.
 Redaktorzy tematyczni: dr Kacper Gradoń, dr Magdalena Tomaszewska-Michalak i dr
hab. Paweł Waszkiewicz,
 Redaktor statystyczny: mgr inż. Krystyn Łuszczuk,
 Redaktor językowy: mgr Piotr Karasek,
 Sekretarz redakcji: mgr Kacper Choromański.
Zakończono także prace redakcyjne związane z publikacją cyklu Polskiej Bibliografii
Kryminalistycznej obejmującej okres od początków kryminalistyki na ziemiach polskich do
2008 roku. W 2018 roku ukazały się tom I i II, zamykające ten cykl, na który łącznie składa
się 5 tomów. Przystąpiono do opracowania kolejnych części tego dzieła obejmujących
najnowszy okres, od 2009 do 2018 roku. Wydanie Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej
było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
oraz zaangażowaniu wszystkich redaktorów naukowych poszczególnych tomów, którzy
wykonywali swoją pracę bez honorariów autorskich.
Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego ukazały się dwie pozycje:
 monografia autorstwa prof. dr hab. Brunona Hołysta pt. „Psychologia
kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka”, Wydawnictwo „Difin”,
 podręcznik autorstwa dr hab. inż. Renaty Włodarczyk pt. „Rozwój i współczesne
możliwości wykorzystania śladów biologicznych. Kryminalistyczne badania
biologiczne na przykładzie przestępstw na tle seksualnym”, Wydawnictwo Naukowe
TYGIEL.
Edukacja kryminalistyczna
Działalność szkoleniowo-edukacyjna przyczynia się w sposób bezpośredni do popularyzacji
wiedzy kryminalistycznej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji szkolonych.
W 2018 r. PTK było organizatorem i patronowało przedsięwzięciom o charakterze
szkoleniowym. Były to m.in. takie szkolenia, wykłady, seminaria naukowe i inne formy
edukacyjne, jak np.:
1. Wykład problemowy (otwarty) pt. „Błędy w opiniowaniu biegłych” (Warszawa, ul. Zgoda
11/300, 16 marca 2018 r., liczba uczestników – 65 osób) – wykładowca mgr Katarzyna
Wójtowicz-Garcarz;
2. Szkolenie zamknięte dla prokuratorów okręgu Warszawa Praga nt. „Kryminalistyka
w postępowaniu karnym – wybrane aspekty” (Warszawa, ul. Zgoda 11/300, 9 luty.2018 r.,
liczba uczestników – 20 osób).
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Tematyka:
 Błędy w opiniach biegłych – mgr Katarzyna Wójtowicz-Garcarz;
 Badania wariograficzne – mgr Dariusz Jerzewski;
 Aktualne problemy klasycznej ekspertyzy pisma – mgr Kamila Nowicka Kiliś;
 Postęp w badaniach pisma ręcznego i dokumentów – dr hab. prof. nadzw. WSB
Mieczysław Goc, inż. Marek Miron:
 Wykorzystanie technik komputerowych w badaniach pismoznawczych,
 Badanie wieku pisma,
 Ocena kolejności zapisów na dokumentach, w tym również zapisów
niekrzyżujących się (np. podpisów złożonych in blanco),
 Ocena cech wskazujących na kseromontaż dokumentów.
3. Wykład dla słuchaczy studium doktoranckiego na Wydziale Chemicznym Politechniki
Łódzkiej pt. „Postęp w kryminalistycznych badaniach dokumentów w praktyce
badawczo-eksperckiej” (Łódź, 27.03.2018 r.).
4. Wykład otwarty pt. „Fałszerstwa banknotów chińskich z okresu dynastii Ming”
(Warszawa, ul. Zgoda 11/300, 13 kwietnia 2018 r.) – wykładowca mgr Robert
Nesterowicz (liczba uczestników – 27 osób).
5. Wykład otwarty pt. „Badania identyfikacyjne podpisów na elektronicznych
potwierdzeniach odbioru EPO” (Warszawa, ul. Zgoda 11/300, 28 września 2018 r.) –
wykładowca mgr Andrzej Łuszczuk (liczba uczestników – 28 osób).
6. Szkolenia nt.: Ocena autentycznych dokumentów stwierdzających tożsamość oraz
dokumentów administracyjnych” (4 szkolenia - dla pracowników Powiatowych Urzędów
Pracy), organizator: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne: wykładowca Krzysztof
Czerwiecki (liczba uczestników - 97 osób).
7. Szkolenie zamknięte dla prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z okręgu
Prokuratury Okręgowej w Warszawie (Warszawa, ul. Zgoda 11/300, 8 listopada 2018 r.).
Tematyka szkolenia:
 Postęp w badaniach pisma ręcznego i dokumentów – dr hab. prof. nadzw. WSB
Mieczysław Goc:
 Wykorzystanie technik komputerowych w badaniach pismoznawczych,
 Badanie wieku pisma,
 Ocena kolejności zapisów na dokumentach, w tym również zapisów
niekrzyżujących się (np. podpisów złożonych in blanco),
 Ocena cech wskazujących na kseromontaż dokumentów.






Pobieranie materiału porównawczego do badań pismoznawczych – mgr Ewa
Oleksiewicz.
Wybrane zagadnienia z zakresu antropologii sądowej – dr hab. prof. nadzw.
Bronisław Młodziejowski:
 Identyfikacja osób na podstawie zapisów z monitoringu,
 Ocena wieku osób na podstawie badań morfologicznych (w zw z art. 202
kk).
Kwalifikacja substancji o działaniu psychotropowym lub odurzającym zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zwłaszcza w przypadku nowych substancji
psychoaktywnych – dr Waldemar Krawczyk.
Badania wariograficzne w praktyce śledczej – mgr Dariusz Jerzewski.
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Liczba uczestników – 28 osób.
8. Szkolenie dla kadry dydaktycznej (2 osoby) Pracowni Kryminalistyki
i Kryminalistyki nt. „Zasady działania i wykorzystanie w badaniach pismoznawczych
programów komputerowych GLOBALGRAF i EDYTOR” – wykładowcy: dr hab.
Mieczysław Goc, mgr inż. Krystyn Łuszczuk, mgr Andrzej Łuszczuk (Warszawa, ul.
Zgoda 11/300, 5 grudnia 2018 r.).
9. Szkolenie dla ekspertów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Straży
Granicznej (Warszawa, ul. Zgoda 11/300, 11 i 18 grudnia 2018 r.):
 Błędy w opiniowaniu na podstawie kryminalistycznych badań pisma ręcznego
i podpisów.
 Nowe techniki badawcze w kryminalistycznej ekspertyzie pisma ręcznego i podpisów .
 Wykorzystanie programu Photoshop w procesie wizualizacji śladów linii papilarnych
i innych śladów kryminalistycznych.
Prowadzący szkolenie – mgr Kamila Nowicka-Kiliś, prof. nadzw. dr hab. Mieczysław
Goc , mgr Dariusz Zajdel
Działalność Biblioteki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
Biblioteka Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego została utworzona na podstawie
Uchwały Zarządu Głównego PTK z dnia 20 maja 2005 r. Biblioteka Kryminalistyczna
gromadzi pozycje branżowe i czasopisma, które mają służyć rozwijaniu
i zaspakajaniu
potrzeb biblioteczno-informacyjnych z zakresu szeroko rozumianej
kryminalistyki i nauk penalnych, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków PTK oraz
pogłębianiu inspiracji twórczych i naukowo-badawczych. Biblioteka cieszy się dużym
uznaniem studentów przygotowujących prace magisterskie, publikacje i rozprawy naukowe
z kryminalistyki na różnych uczelniach wyższych z całego kraju. Aktualnie zbiory
biblioteczne liczą 1400 pozycji, których systematyczne aktualizowany wykaz znajduje się na
stronie internetowej PTK. W 2018 kontynuowano proces porządkowania i uzupełniania
zbiorów bibliotecznych o nowe pozycje książkowe i czasopisma.
Działalność o charakterze naukowo-badawczym
Działalność naukowo-badawcza PTK była realizowana poprzez organizację zebrań
naukowych, publikacje oraz udział członków PTK w konferencjach naukowych, podczas
których prezentowali referaty z zakresu swoich specjalności i zainteresowań naukowych.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w niniejszym sprawozdaniu.
Ad. 2÷5
W ramach realizacji tych zadań Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne aktywnie działało na
rzecz podniesienia rangi i statusu prawnego biegłych i rzeczoznawców oraz konsolidacji
środowiska polskich ekspertów. Działania te koncentrowały się zwłaszcza
w obszarze prac nad ustawą o dokumentach publicznych, polepszenia warunków finansowych
pełnienia funkcji biegłego, podniesienia standardów i kryteriów naboru biegłych. Jednym
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z priorytetów PTK były działania na rzecz uchwalenia ustawy o dokumentach publicznych, co
m.in. znalazło wyraz w referatach i dyskusji podczas konferencji naukowych (ustawa została
podpisana przez Prezydenta RP 12 grudnia 2018 roku). Wramach tych celów statutowych na
uwagę zasługuje działalność w takich obszarach, jak:
Działalność opiniodawcza na rzecz organów procesowych oraz innych podmiotów
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne koordynowało i nadzorowało działalność ekspercką
na rzecz organów procesowych oraz innych podmiotów. W 1997 roku na podstawie uchwały
Zarządu Głównego rozpoczęło działalność Biuro Ekspertyz PTK. W ciągu kilku lat Biuro
skupiło na swoich listach wielu wybitnych ekspertów i rzeczoznawców rekrutujących się ze
środowisk naukowych, laboratoriów policyjnych i innych służb państwowych oraz
specjalistów o olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu kryminalistycznym. Regulamin Biura
Ekspertyz oraz Laboratorium Kryminalistycznego Instytutu Kryminalistyki PTK precyzyjnie
określają kryteria i warunki, jakie trzeba spełnić, żeby zostać ekspertem PTK. Kandydaci na
ekspertów rekrutują się wyłącznie spośród członków Towarzystwa. W postępowaniu
kwalifikacyjnym niezbędnymi warunkami są: wykonanie co najmniej 100 ekspertyz lub
projektów ekspertyz pod kierunkiem samodzielnego eksperta Towarzystwa, złożenie podania,
życiorysu, ankiety osobowej i wszelkiej innej dokumentacji potwierdzającej wykształcenie i
doświadczenia zawodowe, a także uzyskanie dwóch opinii rekomendujących
i potwierdzających przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
Uprawnienia eksperta/rzeczoznawcy PTK nadaje Rada Naukowa. Aktualnie uprawnienia
ekspertów i rzeczoznawców PTK posiadają 118 osoby. Łącznie eksperci i rzeczoznawcy PTK
wykonali na rzecz sądów, prokuratorów, policji i innych zleceniodawców ponad 20 000
ekspertyz, z czego w 2018 r. 523 (w 2017 r. - 549 ekspertyz), głównie z zakresu badań
dokumentów, wypadków drogowych, badań biologicznych, chemicznych, daktyloskopijnych
i innych.
Eksperci Polskiego Towarzystwa udzielają także licznych konsultacji i porad
kryminalistycznych, w tym również osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw oraz
błędnych działań organów procesowych. Działalność Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego na tym polu pozwoliła „zagospodarować” ekspertów, którzy przeszli na
emeryturę i mogą w dalszym ciągu wykorzystywać swoje doświadczenie, wiedzę
i umiejętności na rzecz zwiększenia efektywności czynności śledczych. Eksperci PTK
wykonują ekspertyzy następujących specjalności:
 badania dokumentów, w tym m.in. identyfikacja pisma ręcznego, pisma
maszynowego, pieczątek i pieczęci, badania autentyczności dokumentów krajowych
i zagranicznych, a także badania wieku pisma, jako nowej dziedziny badań
kryminalistycznych wdrożonej do praktyki laboratoryjnej PTK w 2007 r., a od 2011 r.
także badania wieku względnego pisma, w tym badania dokumentów podpisanych in
blanco;
 badania komputerowe, w tym m.in. badania nośników danych, legalności
oprogramowania, konfiguracji sprzętu itp.;
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badania fonoskopijne, w tym m.in. badanie autentyczności nagrań, identyfikacji osób
na podstawie wcześniejszej rejestracji na różnych nośnikach; odczytywanie
i sporządzenie stenogramu nagrań, badanie aparatury nagrywającej;
 badania narkotyków;
 badania fizyko-chemiczne, w tym m.in. badania mikrośladów; badania substancji
łatwopalnych; badania lakierów, szkła, środków kryjących, badania urządzeń
i materiałów wybuchowych, badania alkoholi;
 badania mineralogiczne (gleboznawcze);
 badania broni i balistyczne, w tym m.in. badania identyfikacyjne broni, łusek,
pocisków,
 badania broni gazowej i obezwładniającej, badania śladów użycia broni palnej;
 badania z zakresu wypadków komunikacyjnych, w tym m.in. komputerowej analizy
wypadków drogowych, badania uszkodzeń pojazdów mechanicznych, badania ofiar
wypadków i ocena mechanizmu powstawania obrażeń;
 badania audiowizualne i fotograficzne, w tym m.in. badania zapisów video (badania
autentyczności zapisu, faktu kopiowania, montażu), antropologiczna identyfikacja
osób na zdjęciach, taśmach video i innych nośnikach obrazu, identyfikacja
przedmiotów zarejestrowanych na tych nośnikach;
 badania antropologiczne, w tym m.in. identyfikacja osób żywych i zwłok (metodą
superprojekcji komputerowej, rekonstrukcji plastycznej) oraz ustalanie spornego
ojcostwa;
 badania biologiczne w tym m.in. badania śladów krwi, spermy, śliny, potu i innych
wydzielin ciała, włosów, paznokci, strzępów tkanek, piór ptasich i łusek rybich,
cząstek botanicznych itp.;
 badania DNA śladów kryminalistycznych i ustalanie ojcostwa;
 badania z zakresu księgowości i finansów;
 badania wariograficzne (poligraficzne).
 badania daktyloskopijne i traseologiczne, w tym m.in. badania identyfikacyjne śladów
linii papilarnych, identyfikacji człowieka na podstawie czerwieni wargowej,
małżowiny usznej i innych elementów ciała, badania rękawiczek, badania śladów stóp,
obuwia i środków transportu;
 badania mechanoskopijne, w tym m.in. badania śladów narzędzi, badania zamków
i sejfów,
 badania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów;
 badania z zakresu elektrotechniki, w tym badania instalacji i urządzeń elektrycznych.
W związku ze stworzeniem odpowiedniego zaplecza technicznego i aparaturowego
w ostatnim okresie wykonawstwo ekspertyz przejęło zorganizowane w tym celu
Laboratorium Kryminalistyczne Instytutu Kryminalistyki PTK. W gestii Biura Ekspertyz
PTK pozostały natomiast sprawy związane z nadawaniem uprawnień eksperckich, ustalaniem
norm, standardów i zasad wykonywania ekspertyz zleconych Polskiemu Towarzystwu
Kryminalistycznemu.
Aktualnie Laboratorium Kryminalistyczne PTK dysponuje wyposażeniem aparaturowym
w zakresie badań technicznych i klasycznych dokumentów, badań chemicznych,
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daktyloskopijnych,
traseologicznych,
fonoskopijnych
(badania
odsłuchowe),
mechanoskopijnych,
komputerowych,
audio-video,
biologicznych,
wypadków
komunikacyjnych, włókien, szkła, lakierów i narkotyków. W zakresie innych specjalności
Laboratorium Kryminalistyczne PTK na podstawie odpowiednich umów i porozumień
posiada prawnie unormowaną możliwość korzystania z aparatury przez naszych ekspertów.
Szersza informacja na ten temat znajduje się na stronie internetowej PTK.
Współpraca krajowa i zagraniczna
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne współpracuje z różnymi instytucjami krajowymi
i zagranicznymi, uczestnicząc w organizacji wspólnych przedsięwzięć, biorąc udział w
sympozjach i konferencjach o charakterze kryminalistycznym, sprawując patronat
i udzielając pomocy merytorycznej i organizacyjnej w realizacji innych tego rodzaju
projektów. Z niektórymi instytucjami podpisano umowy formalizujące różne aspekty
bilateralnego współdziałania. W tym zakresie zrealizowano m.in. takie przedsięwzięcia, jak:
1. Zamieszczono systematycznie na stronie internetowej Towarzystwa informacje
o najważniejszych przedsięwzięciach kryminalistycznych w kraju i zagranicą zgłaszane
do PTK przez inne instytucje naukowe i stowarzyszenia. Jest to najszersze w Polsce
źródło informacji o tego rodzaju przedsięwzięciach.
2. Kontynuowano współpracę z Litewskim Towarzystwem Kryminalistycznym na
podstawie umowy z 2015 r. (tekst umowy na stronie internetowej PTK). Umowa
przewiduje m.in. realizacji takich uzgodnionych przedsięwzięć, jak:
 wymiana informacji naukowych oraz informacji o najważniejszych inicjatywach
i dokonaniach stron;
 podejmowanie działań na rzecz wspólnej realizacji projektów badawczo-naukowych,
konferencji naukowych, spotkań, konsultacji i innych przedsięwzięć statutowych
stron, w tym także z udziałem podmiotów zewnętrznych;
 współpraca w zakresie opracowywania publikacji naukowych w obszarze
kryminalistyki;
 wzajemne nieodpłatne przekazywanie wydawnictw i publikacji własnych oraz
współpraca w innych obszarach.
Wymiernym efektem realizacji postanowień umowy był liczny udział członków PTK w
14 Międzynarodowym Kongresie „Kryminalistyka i Ekspertyza Sądowa: Nauka,
Szkolenia, Praktyka”, którego jednym z głównych organizatorów było Litewskie
Towarzystwo Kryminalistyczne. Kongres odbył się w dniach 13-15 września 2018 roku
w Odessie (Ukraina). W trakcie tej konferencji kontynuowano dyskusję i przyjęto apel
o utworzenie Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Kryminalistycznych (EFNAC).
3. Kontynuowano wieloletnią już współpracę z Polską Wytwórnią Papierów
Wartościowych, której wsparcie finansowe i merytoryczne umożliwiło m.in. realizację
takich przedsięwzięć PTK, jak coroczne konkursy kryminalistyczne, organizacja
warsztatów, sympozjów i konferencji kryminalistycznych oraz wydanie kolejnych tomów
Polskiej
Bibliografii
Kryminalistycznej.
Prowadzono
wspólne
konsultacje
i współdziałano w zakresie technicznych badań dokumentów, opiniowania niektórych
projektów aktów prawnych, publikacji w wydawnictwach obu instytucji oraz
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uczestnictwa w szkoleniach i innych formach popularyzacji wiedzy kryminalistycznej.
Przedstawiciele PTK uczestniczą w pracach Rady Redakcji kwartalnika „Człowiek i
Dokumenty” wydawanego przez PWPW.
4. Kontynuowano współpracę z Komendą Główną Straży Granicznej, której efektem jest
m.in. zgoda na korzystanie przez ekspertów PTK na miejscu w Laboratorium SG
z wzorów paszportów i dowodów osobistych obywateli innych państw.
5. Kontynuowano współpracę z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji (na
podstawie umowy z dnia 10 września 2013 r., tekst umowy na stronie internetowej PTK),
w której m.in. przewidziano takie wspólne przedsięwzięcia, jak:
 przygotowanie i realizacja projektów badawczo-rozwojowych;
 wymanię informacji naukowych, publikacji wydawnictw, zawiadomień o szkoleniach,
konferencjach i spotkaniach naukowych oraz interesujących dla praktyki
kryminalistycznej przypadkach (kazusach) o najważniejszych inicjatywach
i przedsięwzięciach naukowych (wykłady, konferencje, seminaria itp.);
 doskonalenie metod badawczych, wymiana doświadczeń i konsultacje w zakresie
badań laboratoryjnych;
 przygotowanie i wykonywanie testów międzylaboratoryjnych i inne.
Do najważniejszych wspólnych przedsięwzięć, które zrealizowano w ramach tej umowy
w 2018 r. należy zaliczyć:
 umożliwienie biegłym CLKP korzystania ze spektrometru Ramana w zakresie analiz
chemicznych narkotyków, środków kryjących, lakierów i innych materiałów;
 podjęcie wspólnych działań, poprzez przygotowanie wystąpienia do MON o
udzielenie licencji, na rzecz wdrożenia efektów projektu rozwojowego pt. „Pomiarowe
narzędzia wspomagające analizę pisma ręcznego i podpisów” (projekt finansowany
przez NCBiR, zrealizowany w latach 2013-2016, w ramach konsorcjum badawczego,
z udziałem UW jako liderem);
 udział przedstawicieli obu instytucji w organizowanych przez nie konferencjach oraz
komitetach naukowych i organizacyjnych tych konferencji.
6. Kontynuowano współpracę z Uniwersytetem Warszawskim. Wyrazem tej współpracy
było włączenie się UW do organizacji Konferencji Naukowej – VII Sympozjum
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Kryminalistyka – po pierwsze
edukacja…“, które odbyło się w dniu 18 maja 2018 r. w Warszawie, w Auli Starej
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
Wcześniej we współpracy z UW realizowano takie wspólne przedsięwzięcia jak m.in.:
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kryminalistyka i ekspertologia
sądowa: nauka, studia, praktyka (29-30.09.2016 r.),
 VI Sympozjum Kryminalistyczne PTK „Kryminalistyka – jedność nauki i praktyki”,
które odbyło się w Toruniu w dniach 24-26 czerwca 2015 r.
 Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne i Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa
i Administracji UW wydają wspólnie periodyk naukowy pt. „Problemy
Współczesnej Kryminalistyki”. W 2018 r. wydano XXII tom tego periodyku;
 Realizacja projektów rozwojowych w ramach utworzonego w tym celu konsorcjum
badawczego (w latach 2009 - 2011 wspólnie zrealizowano dwa projekty dotyczące
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7.

8.

9.

problematyki badań dokumentów, finansowane przez NCBiR). W latach 2013-2016
zrealizowano projekt rozwojowy pt. „Pomiarowe narzędzia wspomagające analizę
pisma ręcznego i podpisów”.
Od kilku lat Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, realizując cele statutowe, udziela
wsparcia Stowarzyszeniu Emerytów Policyjnych, udzielając pomocy w organizacji
spotkań Koła Emerytów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, w tym również
poprzez udostępnienie lokalu na ten cel.
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne zostało powołane z dniem 7 marca 2014 r. na
członka Komitetu Zadaniowego nr 505 ds. Procesów Kryminalistycznych Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego w Sektorze Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego.
Do zadań Komitetu należy opracowanie serii norm europejskich (EN) w zakresie tzw.
procesu kryminalistycznego (m.in. badanie miejsca zdarzenia, procesy badań
kryminalistycznych, wydawanie opinii). Wynika to z potrzeby wypracowania jednolitych
procedur w naukach sądowych, sygnalizowanej od paru lat przez środowiska naukowe
i praktyków kryminalistyki w Europie. Powołanie Komitetu Zadaniowego „Forensic
science processes” na szczeblu krajowym zapewni realny wpływ na zakres
podejmowanych prac normalizacyjnych, a przede wszystkim możliwość kształtowania
europejskich norm przy uwzględnieniu uwarunkowań i oczekiwań polskich
interesariuszy. Członkowstwo w KZ zgłosiło również Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Policji oraz Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej.
Kontynuowano, zapoczątkowaną w 2006 r., współpracę ze stowarzyszeniem o podobnym
profilu, działającym na terenie Republiki Czeskiej p.n. „Spolecnosti po kriminalistiku”.
„Spolecnosti po kriminalistiku” otrzymuje na bieżąco informacje na temat przedsięwzięć
kryminalistycznych organizowanych przez PTK oraz periodyk „Problemy Współczesnej
Kryminalistyki”. Koledzy z Czech przysyłają nam systematycznie publikację pt.
„Kriminalisticky sbornik”, która wzbogaca nasze zbiory biblioteczne. Dobrze rozwijają
się kontakty z przedstawicielami nauki i praktyki kryminalistycznej na Litwie i Słowacji.
Przedstawiciele PTK uczestniczą w sympozjach kryminalistycznych organizowanych
regularnie przez Instytut Kryminalistyki MSW Słowacji.
Inne działania i przedsięwzięcia statutowe

Oprócz wskazanych wyżej inicjatyw i zrealizowanych zadań, na uwagę zasługują takie
działania i przedsięwzięcia wykonywane w ramach bieżącej działalności naszego
stowarzyszenia, jak:
1. Kontynuowano działania wspierające inicjatywę zawartą m.in. w uchwale III Kongresu
Nauk Sądowych, na rzecz powszechnego ubezpieczenia biegłych i ekspertów od
odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem funkcji biegłego i wydawaniem
opinii procesowych. Aktualnie dostępne są oferty ubezpieczeniowe w różnym zakresie
firm ubezpieczeniowych AXA i Hestia.
2. Systematycznie udzielano nieodpłatnych konsultacji i porad kryminalistycznych
policjantom oraz przedstawicielom organów sprawiedliwości w sprawach dotyczących
możliwości badawczych kryminalistyki, wstępnej wartości badawczej materiałów
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dowodowych, formułowania pytań do ekspertów, przygotowywania materiałów
porównawczych itp.
3. Udzielano pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, bądź też decyzji
i orzeczeń organów procesowych i administracyjnych m.in. poprzez (w znacznej części
nieodpłatne) konsultacje z dziedziny kryminalistyki oraz wykonywanie ekspertyz.
4. W 2018 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne udzielało również nieodpłatnych
konsultacji i pomocy naukowej osobom przygotowującym prace kwalifikacyjne
z dziedziny kryminalistyki, udostępniając również w tym celu posiadane zasoby
biblioteczne i archiwalne kopii ekspertyz wykonanych w PTK.
5. Prowadzono szeroką działalność informacyjną, udzielano porad konsultacyjnych
w formie korespondencji e-mailowej i telefonicznej, odpowiadając na pytania naszych
internautów. Łącznie udzielono ponad 200 odpowiedzi na e-maile i telefony w sprawach
mieszczących się w statutowych zadaniach Towarzystwa.
6. Zamieszczono na stronie internetowej Towarzystwa informacje o najważniejszych
przedsięwzięciach kryminalistycznych w kraju zgłaszane do PTK przez inne instytucje
naukowe i stowarzyszenia.
7. Stworzono możliwość wymiany informacji poprzez serwis społecznościowy w ramach
Facebooka (adres: www.facebook.com/PTKrym). Stronę Facebooka zaprojektował
i prowadzi (społecznie) na bieżąco autor tej inicjatywy prof. dr hab. Piotr Girdwoyń.
8. Kontynuowano działalność statutową w oparciu o terenowe struktury Towarzystwa,
o czym świadczą przedsięwzięcia naukowo-szkoleniowe organizowane przez Oddziały
PTK (wyszczególnione w p. ad. 1).
W okresie sprawozdawczym Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne realizowało zadania
statutowe i podejmowało najistotniejsze dla środowiska sprawy i problemy, czego przykłady
zawiera przedstawione wyżej sprawozdanie. Władze Towarzystwa uważają, iż należy
kontynuować te działania w 2019 r. Wyrazem tego są kierunki pracy PTK przyjęte na
Posiedzeniu Zarządu Głównego i Rady Naukowej w dniu 1 lutego 2019 r. (tekst uchwały –
zał. 1).
W dalszym ciągu należy dążyć do umocnienia funkcji popularyzatorsko-naukowej
Towarzystwa, które w coraz większym stopniu staje się centrum informacji naukowej w
dziedzinie szeroko rozumianej kryminalistyki. Celowi temu służyć będzie również
bibliografia kryminalistyczna, która docelowo obejmie wszystkie publikacje, jakie ukazały się
w Polsce od czasów przedwojennych do chwili obecnej (w najbliższych latach planujemy
wydanie kolejnych tomów bibliografii).
Zamierzamy także systematycznie rozszerzać działalność biblioteki kryminalistycznej,
poprzez gromadzenie monografii z dziedziny kryminalistyki, komputerowe opracowanie
zasobów bibliotecznych i ich udostępnienie naszym członkom i sympatykom, dążąc do
stworzenia placówki dysponującej kompleksowym i w miarę możliwości wyczerpującym
zbiorem zarówno krajowej, jak i zagranicznej literatury kryminalistycznej, dostępnej nie tylko
w formie książkowej, ale również na informatycznych nośnikach danych.
Pozytywnie odbierana jest w środowisku inicjatywa publikowania na stronie internetowej
Towarzystwa informacji o najważniejszych przedsięwzięciach kryminalistycznych w kraju
i zagranicą, co poza funkcją informacyjną, umożliwia także właściwą koordynację

34
i uzgadnianie terminów realizacji konferencji, sympozjów i innych tego rodzaju spotkań
naukowych przez różne instytucje i ośrodki naukowe.
Dalszemu wzmocnieniu aparaturowemu i związanemu z tym rozszerzeniu możliwości
badawczych powinny ulec funkcje eksperckie PTK. Realizacji tych zamierzeń powinno
sprzyjać doskonalenie metodyk badawczych, zwłaszcza z zakresu badań wieku
bezwzględnego i względnego pisma i wykorzystania technik komputerowych do analizy cech
grafometrycznych i grafomotorycznych pisma ręcznego, a także wzmacnianie funkcji
badawczych Laboratorium Kryminalistycznego Instytutu Kryminalistyki PTK.
Ważnym zadaniem dla władz Towarzystwa powinna być kontynuacja działań wspierających
aktywność struktur terenowych na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa, a także
weryfikacja członków zalegających ze składkami. Aktywnie będziemy także wspierać
działania i inicjatywy naszych członków pełniących funkcje biegłych, zmierzające do
poprawy ich sytuacji zawodowej związanej z niekorzystnymi rozwiązaniami prawnymi i
podatkowymi.
Nie jest to pełny katalog dotychczasowych osiągnięć, zamierzeń i planów, które będą
realizowane w najbliższej przyszłości, ale ich realizacja nawet w takim zakresie, jaki został
przedstawiony w tym sprawozdaniu, daje gwarancję pozytywnego wpływu na rozwój polskiej
kryminalistyki.
Zarząd Główny PTK
Opracował: dr. hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc
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ZAŁĄCZNIKI:
Zał. 1
UCHWAŁA
Zarządu Głównego i Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
z dnia 01 lutego 2019 roku
Na posiedzeniu w dniu 01.02.2019 r. członkowie Zarządu Głównego i Rady Naukowej
PTK podjęli wspólną uchwałę określającą główne kierunki pracy w roku 2019. Przyjęto
następujące główne kierunki pracy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w 2019 roku:
1/ w obszarze działalności naukowej i popularyzatorskiej:
- organizacja spotkań naukowych połączonych z wykładami i dyskusją,
- współorganizacja 4 Kongresu Nauk Sądowych (Warszawa, 29 czerwca br.),
- współorganizacja Zjazdu Katedr Kryminalistyki (Toruń, 26-28 czerwca br.),
- udział przedstawicieli PTK w innych konferencjach i spotkaniach naukowych,
- publikowanie na stronie internetowej Towarzystwa informacji na temat sympozjów,
konferencji
i innych przedsięwzięć kryminalistycznych organizowanych przez PTK oraz inne
instytucje,
- przygotowanie i zamieszczanie na stronie internetowej materiałów popularyzujących
różne dziedziny badań kryminalistycznych;
2/ w zakresie działalności wydawniczej:
- wydanie wspólnie z UW kolejnego tomu „Problemów Współczesnej Kryminalistyki”,
- prace przygotowawcze do wydania VI tomu Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej (lata
2008 - 2018);
3/ w zakresie działalności eksperckiej:
- nadawanie uprawnień ekspertów i rzeczoznawców PTK,
- nadzór nad działalnością Instytutu Kryminalistyki PTK w zakresie standardów
wykonywanych ekspertyz,
- podnoszenie standardów i warunków wykonywania ekspertyz, miedzy innymi poprzez
doskonalenie metodyki badawczej zgodnie z wynikami zrealizowanych projektów
badawczo-rozwojowych;
4/ w zakresie działalności organizacyjnej:
- organizacja XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Walnych
Zgromadzeń Oddziałów PTK,
- prowadzenie bieżącej dokumentacji członkowskiej,
- weryfikacja członków PTK zalegających z opłatą składek,
- udzielanie niezbędnej pomocy organizacyjnej merytorycznej i finansowej oddziałom
terenowym PTK;
5/ w zakresie działalności szkoleniowej:
- prowadzenie szkoleń dla zainteresowanych instytucji z zakresu badań dokumentów i
innych zagadnień kryminalistycznych.
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6/ w zakresie innej działalności:
- udział w pracach legislacyjnych dotyczących regulacji prawnych obejmujących
zagadnienia mieszczące się w obszarze celów statutowych PTK (przygotowywanie
projektów aktów prawnych, opiniowanie, konsultacje itp.),
- reprezentowanie interesów członków PTK i społeczności kryminalistycznej wobec
organów władzy i innych instytucji,
- prowadzenie działań na rzecz popularyzacji programu ubezpieczenia odpowiedzialności
zawodowej i cywilnej biegłych oraz w zakresie ochrony prawnej związanej z poradami
prawnymi, przygotowaniem pism procesowych, zastępstwem procesowym itp.
Zarząd Główny PTK
Zał. 2
NAJISTOTNIEJSZE UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK W 2018 R.

Wyciąg 1: Uchwała z dnia 30.01.2018 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie przyjęcia
głównych kierunków pracy PTK w roku 2018.
Wyciąg 2: Uchwala z dnia 22.06.2018 r.(podjęta jednogłośnie) w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego i merytorycznego PTK za rok 2017.
Wyciąg 3: Uchwała z dnia 22.06.2018 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie przyjęcia planu
finansowego na rok 2018.
Wyciąg 4: Uchwala z dnia 22.10.2018 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie wyboru jury
konkursu im. T. Hanauska na „Pracę roku z dziedziny kryminalistyki”.
Wyciąg 5: Uchwala z dnia 22.10.2018 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie przyznania nagród
i wyróżnień zgodnie z wnioskiem jury konkursu im. prof. T. Hanauska na „Pracę roku
z dziedziny kryminalistyki” zawartym w protokole z posiedzenia jury z dnia 22.10.2018 r.
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Zał. 3
ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO
Zasady ogólne
1. Obowiązkiem członka Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego jest
przestrzeganie zasad etyki ogólnoludzkiej, podstawowych norm moralnych oraz
poszanowanie obowiązującego prawa
2. W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych
zasadach etyki członek PTK powinien kierować się zasadami współżycia
społecznego.
3. Członek PTK postępuje uczciwie, honorowo, mając na uwadze godność każdego
człowieka.
4. Członek PTK nie może żądać od innych osób należących do stowarzyszenia
zachowania sprzecznego z zasadami etycznymi, współżycia społecznego oraz
normami statutowymi PTK.
5. Członek PTK nie może usprawiedliwiać lojalnością swego zachowania sprzecznego
z zasadami określonymi w niniejszym zbiorze.
6. Członek PTK nie powinien brać udziału w przedsięwzięciach uwłaczających jego
godności lub mogących podważyć zaufanie do niego i stowarzyszenia.
7. Członek PTK nie zachowuje się i nie działa na szkodę innych członków
i stowarzyszenia.
8. Członka PTK powinna cechować postawa krytyczna, ale nie krytykanctwo.
9. Członek PTK nie pomawia innych, nie kieruje fałszywych oskarżeń, nie
rozpowszechnia nieprawdziwych informacji.
10. Członka PTK obowiązuje kultura osobista, dyskrecja i życzliwy stosunek do innych.
Członek PTK a stowarzyszenie
11. Członek PTK uznaje dorobek naukowy, organizacyjny, ekspercki stowarzyszenia
jako wspólne dobro.
12. Członek PTK darzy szacunkiem i zaufaniem członków stowarzyszenia, jest dla nich
życzliwy, z szacunkiem odnosi się do ich osiągnięć.
13. Członkowie PTK dbają o to, by uznanie za osiągnięcia przypadło temu, komu to się
faktycznie należy.
14. Członka PTK obowiązuje uczciwość i lojalność wobec stowarzyszenia, jego władz
i członków.
15. Członek PTK dzieli się ze stowarzyszeniem swoją wiedzą i doświadczeniem
zawodowym.
16. Członek PTK aktywnie uczestniczy w pracach stowarzyszenia, dba o dobro i honor
stowarzyszenia, godnie je reprezentuje i postępuje zgodnie z jego celami i normami
statutowymi
17. Członek PTK nie nadużywa logo i nazwy stowarzyszenia, ani faktu przynależności do
PTK do celów prywatnych lub sprzecznych z celami stowarzyszenia.
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Członek PTK jako ekspert
18. Ekspert PTK unika zachowań, które mogłyby przynieść ujmę jego godności lub
osłabiać zaufanie do jego bezstronności.
19. Ekspert PTK pogłębia systematycznie wiedzę zawodową oraz dba o znajomość
przepisów obowiązującego prawa.
20. Ekspert PTK wydaje opinie osobiście, sumiennie, w oparciu o rzetelną wiedzę,
badania i doświadczenie.
21. Ekspert PTK opiniuje w terminie, bez zbędnej zwłoki.
22. Ekspert PTK nie uchyla się od konsultacji i pomocy koleżeńskiej w zakresie
posiadanych kompetencji.
23. Ekspert PTK zachowuje się taktownie w relacjach z organem procesowym, unika
publicznego demonstrowania swego osobistego stosunku do stron procesowych i nie
okazuje zażyłości z osobami zatrudnionymi w organach ścigania.
24. Ekspert PTK dba o to, aby krytyka, dyskusja i polemika prowadzone były
z poszanowaniem zasad szacunku, rzeczowości i rzetelności.
25. W swej działalności ekspert PTK kieruje się przepisami prawa i zasadami dobrych
obyczajów, przestrzega zasad kultury osobistej w relacjach z kolegami
26. Ekspert PTK nie sugeruje się oczekiwaniami zleceniodawcy i nie dopuszcza, aby
presja zleceniodawcy lub środowiska wpływała ma merytoryczną treść opinii
27. Ekspert PTK podejmuje się opracowania ekspertyz wyłącznie w zakresie swojej
specjalności i wyłącznie wtedy, kiedy może oprzeć ją na własnej odpowiednio
udokumentowanej wiedzy i doświadczeniu.
28. Ekspert PTK odmawia opracowania ekspertyzy, która miałaby związek z jego
interesem osobistym.
29. Ekspert PTK nie wykorzystuje swojej pozycji dla korzyści osobistych.
30. Ekspert PTK nie wykorzystuje na szkodę zleceniodawcy, innych członków
stowarzyszenia, osób postronnych, wiedzy mającej związek z wydawanymi
ekspertyzami.
31. Ekspert PTK zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych
w toku wydawanych ekspertyz oraz zabezpieczenia przed nieuprawnionym
ujawnieniem elektronicznych nośników informacji stosowanych w pracy eksperckiej
32. Ekspert PTK powinien współdziałać w przestrzeganiu zasad etyki, wymagać od
innych ekspertów nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki
eksperckiej.
33. Ekspert PTK reaguje na zachowania kolegów naruszających zasady etyki.
34. Ekspert PTK ponosi odpowiedzialność organizacyjną za uchybienie etyce, zgodnie ze
statutem PTK.
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Członek PTK a społeczeństwo
35. Członkowie PTK w miarę swoich możliwości powinni wykorzystywać swą wiedzę,
intelekt i autorytet w praktycznej działalności dla dobra społecznego.
36. Członkowie PTK sprzeciwiają się wykorzystaniu osiągnięć stowarzyszenia do celów
propagandowych, sprzecznych z normami statutowymi PTK.
37. Członkowie PTK w życiu zawodowym i publicznym nie powinni sprzeniewierzać się
normom etycznym.
Niniejszy Zbiór Zasad Etycznych wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r. na mocy
Uchwały nr 01/2007 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego z dnia
07 grudnia 2007 roku.
Zarząd Główny PTK

