
Warszawa, dn. 08.11.2019 r. 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Jury 
 XX Jubileuszowej Edycji  

Konkursu 
im. prof. Tadeusza Hanauska 

na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki 
  

 

W dniu 8.11.2019 r. odbyło się posiedzenie Jury XX Edycji  Konkursu wybranego 

zgodnie z § 6 regulaminu spośród członków Rady Naukowej Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego. Jury zostało wybrane jednomyślnie, po 

przeprowadzonym głosowaniu zaproponowanych kandydatur. 

Skład Jury: 

 prof. dr hab. Janina Zięba-Palus - przewodnicząca 

 prof. dr hab. Piotr Girdwoyń  

 prof. dr hab. Tadeusz Widła 

 prof. dr hab. Maciej Trzciński 

 dr Aleksandra Tucholska - Lenart  

 

Do udziału w konkursie zgłoszono 20 prac z uczelni wyższych i ośrodków  

kryminalistycznych.  

Jedna ze zgłoszonych prac nie spełniała wymogu formalnego, gdyż została 

obroniona w 2019 r., a w konkursie mogą brać  udział tylko prace obronione lub 

opublikowane w roku poprzedzającym kolejną edycję konkursu /§ 8 

Regulaminu Konkursu/. Była to praca magisterska p. Jerzego Engelkinga pt.  

"Śledcze oględziny zwłok w kontekście serialu Hannibal" obroniona w 2019 

roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.  Zgodnie  

z postanowieniem Jury wniosek o nagrodzenie tej pracy zostanie rozpatrzony  

w przyszłorocznej edycji konkursu.  

Analizując pozostałe prace, Jury stwierdziło, że kolejne cztery z nich nie 

spełniają kryteriów formalnych z uwagi na fakt, iż poruszają one głównie 



tematykę kryminologiczną, socjologiczną oraz z innych dziedzin nauki, podczas 

gdy konkurs dotyczy prac o tematyce kryminalistycznej /§ 7 Regulaminu 

Konkursu/.  

Były to prace n/w autorów: 

 p. Wiesława Pływaczewskiego pt. "Gangi motocyklowe - od wydarzeń w 

Hollister po współczesne przejawy przestępczości zorganizowanej", 

 p. Wiesława Pływaczewskiego i Bartłomieja Gadeckiego pt. "Taktyczno-

techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości", 

 p. Pauliny Chmiel-Antoniuk, Macieja Dudy i Magdaleny Ickiewicz-

Sawickiej pt. „Kultura a zbrodnia - społeczno-kulturowe uwarunkowania 

przestępczości”, 

 p. Krzysztofa Tomaszyckiego pt. "Instytucje badawcze w Policji. 

Społeczno-politologiczne uwarunkowania zarządzania" 

 

Pozostałych 15 prac  charakteryzowało się  tematyką stricte kryminalistyczną; 

były one także opublikowane lub obronione w roku 2018, przez co spełniały 

wymogi formalne konkursu /  § 7 Regulaminu 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 przygotowane w oparciu o wyniki 

własnych badań 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 

 

 Piotr Herbowski „Poufne osobowe źródła informacji – aspekty 

kryminalistyczne i prawnodowodowe” 

 Rekomendacja: prof. dr hab. Adam Taracha /Katedra Kryminalistyki i 

Prawa Dowodowego UMCS w Lublinie/,  nagroda w wys. 2000 pln 



 Dariusz Wilk „Nowoczesne metody fizykochemii kryminalistycznej  

w procesie karnym - zagadnienia wybrane” 

 Rekomendacja: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz / Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego/, nagroda w wys. 2000 pln 

 

   Kategoria prac doktorskich 
 

 Róża Starczak  „Ocena zmian barwy wyrobów bawełnianych poddanych 

procesowi kontrolowanej degradacji w środowisku glebowym na 

potrzeby badań sądowych", Wydział Chemii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

Rekomendacja: dr hab. Jolanta Wąs-Gubała prof. IES oraz  prof. dr hab.  

Paweł Kościelniak, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

nagroda w wys. 1 500 pln 

 Sylwia Ławrentjew „Opiniowanie pismoznawcze w sprawach 

testamentowych”, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji 

 Rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Widła /Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach/ 

 nagroda w wys. 1 500 pln 

 Daniel Mańkowski „Samobójstwa przy użyciu broni palnej. 

Problematyka prawna i kryminalistyczna”, Uniwersytet Warszawski, 

Wydział Prawa i Administracji 

 Rekomendacja: prof. dr hab. Ewa Gruza / Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego / 

 nagroda w wys. 1 500 pln 

 

 

Kategoria prac magisterskich - nagrody pieniężne 

 

 Mateusz Migdał „Identification and differentiation of man-made 

cellulose fibres for the purposes of forensic examinations”  - Wydział 

Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Rekomendacja: dr hab. Jolanta Wąs-Gubała, prof. Instytutu Ekspertyz 

Sądowych w Krakowie 

nagroda w wys. 700 pln 



 Paulina Lelonek „Cechy relacji świadków naocznych” - Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 

Rekomendacja:  prof. dr hab. Marek Leśniak /Wydział Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Śląskiego/ 

nagroda w wys. 500 pln 

 Tomasz Kajetan Perschke „Cyberinwigilacja” - Wydział Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Śląskiego 

Rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Widła /Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Śląskiego/ 

nagroda w wys. 500 pln 

 Magdalena Imańska "Zmiany grafizmu pisma ręcznego i ich 

znaczenie dla badań kryminalistycznych" - Wydział Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego   

Rekomendacja: prof. dr hab. Ewa Gruza / Wydział Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego /  

nagroda w wys. 500 pln 
 

 

Kategoria prac magisterskich - wyróżnienia 
 

 

 Michał Mazurek  „Profilowanie kryminalistyczne sprawców seryjnych 

zabójstw i tzw. zabójstw z lubieżności” - Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego 

 Rekomendacja:  prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski /Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego/ 

  Robert Wyrwiński "Taktyka kryminalna w pracy detektywa w Polsce" 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy 

Rekomendacja: dr hab. prof. nadzw. Anna Koziczak /Wydział 

Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy/ 

 

 

 

 



Kategoria prac dyplomowych  

 

 Sławomir Jaworski "Mitochondrialne DNA (mt-DNA) - pochodzenie, 

ewolucja, wykorzystanie w kryminalistyce" - Studium Prawa 

Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych Centrum Nauk 

Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego 

Rekomendacja: dr Aleksandra Tucholska-Lenart / Studium Prawa 

Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych Centrum Nauk 

Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego/ 

nagroda w wys. 500 pln 

Kategoria prac licencjackich - nagrody pieniężne  

 Kamila  Zofia Szczepańska-Górna „Wykorzystanie odontologii  

w procesie identyfikacji osób”, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 

Rekomendacja: dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Goc /Wydział Finansów i 

Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku/; 

 nagroda w wys. 400 pln 

 
 

Kategoria prac licencjackich - wyróżnienia 

 

 Emilia Szymczak "Metody  identyfikacji osób i zabezpieczenia 

biometryczne jako narzędzia zapewniające bezpieczeństwo w Polsce” 

,Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

Rekomendacja: dr Piotr Lizakowski /Wydział Dowodzenia i Operacji 

Morskich  Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte/  

 

Kategoria - artykuły i publikacje 

 Jarosław Moszczyński "The multi-Individuality of handwriting" - praca 

opublikowana w prestiżowym czasopiśmie „Forensic Science 

International” 2018 Nr 294 

 Rekomendacja: prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Goc /Polskie 

Towarzystwo Kryminalistyczne/  

nagroda w wys. 1 000 pln 

 



Jury wnioskowało, aby wszyscy laureaci Konkursu otrzymali okolicznościowe 

dyplomy oraz nagrody książkowe w postaci " Bibliografii Kryminalistycznej".  

Na zakończenie posiedzenia - Jury upoważniło Przewodniczącą - p. prof. dr hab. 

Janinę Ziębę-Palus do przedstawienia Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień w/w autorom 

prac w  poszczególnych kategoriach konkursowych. 

Po dyskusji, Rada Naukowa na swoim posiedzeniu, podjęła uchwałę  

o przyznaniu nagród zaproponowanych przez Jury, a  następnie przedstawiła 

powyższe propozycje   Zarządowi Głównemu. 

Biorąc pod uwagę, iż tegoroczny konkurs jest edycją jubileuszową - Zarząd 

Główny PTK na wniosek Jury postanowił uhonorować okolicznościowymi 

dyplomami uczestnictwa wszystkich autorów prac zgłoszonych na XX 

Jubileuszowy Konkurs im. prof. Tadeusza Hanauska, tym bardziej, że są to prace 

o wysokim poziomie naukowym, a brak możliwości ich wyróżnienia, wynika 

jedynie z ograniczeń formalnych . 

 

Protokół sporządziła: 

dr Aleksandra Tucholska – Lenart 

sekretarz Rady Naukowej PTK 


