
Protokół z posiedzenia Jury 

XIII  Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny 

Kryminalistyki  

 

W dniu 02.10.2012 r. odbyło się posiedzenie Jury XIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza 

Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w składzie: 

 Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - przewodniczący 

 prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski 

 prof. dr hab. Tadeusz Widła  

 dr Waldemar Krawczyk  

 dr Mieczysław Goc  

Na konkurs wpłynęło  15 prac z różnych środowisk kryminalistycznych. Nadesłane prace 

charakteryzował wysoki poziom merytoryczny. Oceniając prace – Jury kierowało się  ich 

poziomem naukowym, aktualnością poruszanej tematyki, nowatorstwem w podejściu do 

tematyki,  jak również szczególnym znaczeniem dla praktyki i oparciem wniosków na 

wynikach badań empirycznych. Wszystkie zgłoszone prace były opublikowane lub obronione 

w roku 2011 

Po dyskusji - Jury postanowiło zgłosić Radzie Naukowej i Zarządowi Głównemu Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień  autorom n/w 

prac: 

Prace nagrodzone: 

Kategoria -  prace habilitacyjne  

 „Modus Operandi sprawców zabójstw”  – autor: Monika Całkiewicz,   Akademia 

Leona Koźmińskiego - nagroda 3 000 zł                

Kategoria - prace monograficzne 

 „Z zagadnień językoznawstwa kryminalistycznego” - autor Antoni Feluś, 

wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 

- nagroda 2 500 zł 
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                                     Kategoria  - prace doktorskie      

 „Zastosowanie metod czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów w wykrywaniu 

śladów ingerencji w ciągłość cyfrowych zapisów fonicznych” – autor mgr inż. Rafał 

Korycki, Biuro Badań Kryminalistycznych ABW, promotor kierownik Zakładu 

Elektroakustyki Instytutu Radioelektroniki PW prof. dr hab. Zbigniew Kulka – 

nagroda 2 500 zł 

                              Kategoria – cykl artykułów 

    Za cykl artykułów z dziedziny kryminalistycznej identyfikacji mówców – autor 

Waldemar Maciejko – Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego nagroda 1 000 zł 

 

Prace wyróżnione: 

Kategoria - prace monograficzne 

  „Analiza kryminalna – aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe” –    autor 

Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski, wydawnictwo LEX - dyplom 

  „Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej – zagadnienia prawne, 

kryminologiczne i kryminalistyczne” – autor Jerzy Wojciech Wójcik – 

wydawnictwo LEX -  dyplom 

                                     Kategoria  - prace doktorskie            

  „Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola” – autor 

Małgorzata Żołna, WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, promotor  prof. dr hab. Józef 

Wójcikiewicz -  dyplom 

                                    Kategoria – prace magisterskie 

  „Seryjni zabójcy – instrumentalna agresja, a ekspresyjna przemoc” - autor 

Szymon Michał Buczyński, WPiA Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w 

Olsztynie, promotor prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski 

 - dyplom  

 „Metodologiczne modele śledztwa” – autor Anna Ibek, WPiA Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, promotor prof. dr hab. Jerzy 

Konieczny – dyplom 



 3 

 „Zagrożenie cyberterrorystyczne, a bezpieczeństwo informacyjne państwa” - 

autor Ewelina Sus, WPiA Uniwersytetu Śląskiego, promotor prof. dr hab. Tadeusz 

Widła – dyplom 

 „Profilowanie  geograficzne i Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Nowe 

instrumenty zapobiegania i zwalczania przestępczości” – autor Beata Anna 

Pludrzyńska, WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, promotor prof. dr hab. Piotr 

Girdwoyń – dyplom 

 „Zmiany w obrazie pisma ręcznego u osób pod wpływem alkoholu” – autor  

Magdalena Piątek, WPiA Uczelnia Łazarskiego, promotor dr Bogusław Zając – 

dyplom 

 „Bezpieczeństwo użytkowania kart płatniczych – wybrane zagadnienia” – autor 

Witold Kowal, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, promotor dr 

Monika Całkiewicz – dyplom 

 „Wpływ udaru mózgu na obraz pisma ręcznego” – autor Łukasz Nocoń WPiA 

Uniwersytetu Śląskiego, promotor prof. dr hab. Tadeusz Widła – dyplom 

Na zakończenie obrad upoważniono przewodniczącego Jury do przedstawienia Radzie 

Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego wniosków z niniejszego posiedzenia. 

 

Zarząd Główny i Rada Naukowa zaaprobowała przedstawione wnioski i przyznała  

nagrody i wyróżnienia zgodnie z przedstawionym protokółem Jury Konkursu.  

 

 

  

                                                                            Przewodniczący Jury 

                                                                      Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski 

 

Warszawa, 02.10.2012 r. 


