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Poznań, 01.06.2013 

TKBADP-9 
KOMUNIKAT I 

 

1. Uprzejmie informuję, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, organizują w 

Poznaniu, w dniach 19-20 września 2013 r. (przyjazd w dniu 18.09.2013 r. w godzinach 

popołudniowo-wieczornych, wyjazd w dniu 21.09.2013 r.) 9. międzynarodową konferencję n.t.: 

„Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych (TKBADP-9)”. 

2. Wspomniana konferencja stanowi kontynuację rozpoczętego w 1997 r. cyklu konferencji 

poświęconych (wyłącznie) technicznokryminalistycznym badaniom (weryfikacji) autentyczności 

dokumentów publicznych, sporządzanych seryjnie (w całości gotowych lub w postaci blankietów – 

wymagających uzupełnienia). Proponowana tematyka konferecji oraz oczekiwanych referatów podana 

jest w zał. 1. 

Swoim zakresem tematycznym konferencja nie będzie obejmować problematyki badań cech graficznych pisma 

ręcznego, która stanowi tematykę kolejnych „Wrocławskich Sympozjów Badań Pisma (Ręcznego)”  

– organizowanych w latach parzystych, przez Katedrę Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Celem 9. konferencji jest kontynuacja realizacji zadań rozpoczętych w ramach poprzednich 

konferencji. Są to m.in.: 
1) ustalenie aktualnej listy rankingowej rodzajów dokumentów najczęściej fałszowanych w Polsce  

– w najważniejszych dziedzinach obrotu prawnego, 

2) ustalenie typowych przyczyn i okoliczności zakwestionowania oraz najczęstszych sposobów i technik 

ujawnienia – fałszywych DP w obrocie prawnym, 

3) poznanie aktualnie występujących w Polsce, głównych (najczęstszych) celów, okoliczności i sposobów 

fałszerstw (podrobień) najważniejszych DP, 

4) zdiagnozowanie: rodzajów, sposobów i poziomu nowoczesności zabezpieczenia technicznego i 

organizacyjnego najważniejszych krajowych dokumentów publicznych – przed fałszerstwem (głównie 

podrobieniem), 

5) zdiagnozowanie realnych – w warunkach krajowych – możliwości szybkiej i niezawodnej weryfikacji 

autentyczności zakwestionowanych dokumentów publicznych – na różnych poziomach weryfikacji: 

użytkownika, urzędnika i eksperta, 

6) ustalenie potencjału badawczego polskiej praktyki kryminalistycznej – w zakresie weryfikacji autentyczności 

DP: 
• liczba i usytuowanie strukturalno-organizacyjne krajowych ośrodków przeprowadzających badania 

autentyczności DP, 

• wyposażenie aparaturowe tych ośrodków, 

• rodzaje wykonywanych badań techniczno-kryminalistycznych,  

7) dokonanie oceny prawnego i technicznego aspektu krajowych procedur weryfikacji ADP, 

8) ustalenie stanu badań krajowych, dotyczących weryfikacji autentyczności zakwestionowanych DP, 

9) odniesienie stanu i poziomu polskich (krajowych) badań autentyczności DP – do poziomu europejskiego  

i wskazanie realnych propozycji poprawy sytuacji. 
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4. Do udziału w 9. Konferencji zaproszeni będą krajowi i zagraniczni przedstawiciele: 
1) podmiotów decydujących o wzorach i treści oraz o sposobach i rodzajach technicznego zabezpieczenia DP przed 

fałszerstwem, 

2) producentów DP, 

3) organów ujawniających fałszywe dokumenty publiczne w obrocie prawnym,  

4) firm produkujących testery do wstępnej, masowej i szybkiej weryfikacji ADP, 

5) firm produkujących aparaturę specjalistyczną do laboratoryjnych badań autentyczności DP, 

6) wydziałów ekspertyz (funkcjonujących w ramach różnych organów państwowych), zajmujących się 

rutynowo wykonywaniem (na użytek organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów) 

ekspertyz weryfikujących autentyczność zakwestionowanych DP, 

7) ośrodków akademickich zajmujących się problematyką technicznokryminalistycznych badań autentyczności 

DP, 

8) podmiotów zainteresowanych: 

• podnoszeniem poziomu technicznego zabezpieczenia DP, 

• efektywnym ujawnianiem podrobionych DP, 

• szybkim i niezawodnym weryfikowaniem autentyczności zakwestionowanych DP, 

takich, jak np.: ABW, Policja, Straż Graniczna, służby celne i GIFF, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp. 

5. Od uczestników konferencji organizatorzy oczekują referatów, doniesień, komunikatów itp. 

spełniających następujące kryteria: 
1) związanych z przedmiotem ich działalności zawodowej, 

2) uwzględniających – w miarę możliwości zasadnicze cele konferencji wymienione w punkcie 3 nin. 

komunikatu 

3) dotychczas niepublikowanych i nieprzedstawianych na innych konferencjach. 

6. Opłata uczestnictwa (wpisowe) – wynosi 450,- zł. Proszę ją wpłacić na konto Uniwersytetu im.  

A. Mickiewicza w Poznaniu (kod: 61-712), ul. H. Wieniawskiego 1, w banku BZ WBK S.A.  

VI O/Poznań, nr 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 , subkonto K 00000294 (z dopiskiem 

„TKBADP-9” oraz z nazwiskiem osoby za którą dokonywana jest wpłata) – w terminie do 01 lipca 

2013 r., NIP UAM: 777-00-06-350. 

Z opłaty sympozjalnej zwolnieni są: • przedstawiciele sponsorów, • zaproszeni goście honorowi oraz  

• autorzy referatów (max. 2 autorów jednego referatu). 

Opłata uczestnictwa obejmuje: udział w konferenencji, materiały konferencyjne, udział w uroczystej 

kolacji w dniu 19.09.2013 r., 2 obiady (w dniach 19 i 20.09.2013 r.). 

7. Miejsce Konferencji: Hotel Twardowski, ul. Głogowska 358a, 60-004 Poznań, tel. +48 (61) 83 99 

800; fax +48 61 83 99 801; http://www.hoteltwardowski.pl/; e-mail: rezerwacja@hoteltwardowski.pl 

8. Zakwaterowanie i wyżywienie:  

Uczestnicy indywidualnie rezerwują miejsca noclegowe bezpośrednio w hotelu.  

Organizatorzy rekomendują noclegi w Hotel Twardowski, w którym dla potrzeb uczestników 

konferencji zostały wstępnie zabezpieczone miejsca noclegowe. Cena pokoju 1-osobowego ze śniadaniem 

wynosi 190,- zł/dobę; pokoju 2-osobowego ze śniadaniem wynosi 230,- zł. 

Koszty zakwaterowania ponoszą uczestnicy konferencji – w ramach delegacji służbowej. 

W hotelu czynna jest restauracja. Uroczysta kolacja przewidziana jest 19.09.2013 r. o godz. 19:00. 

  

http://www.hoteltwardowski.pl/
mailto:rezerwacja@hoteltwardowski.pl
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9. Terminarz czynności przygotowawczych do konferencji: 

1) do 1 lipca 2013 r.  

a) nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa i tematu referatu (por. zał. 2. „Zgłoszenie uczestnictwa”), 

b) nadesłanie 1-stronnicowego streszczenia lub planu wystąpienia konferencyjnego; dotrzymanie tego 

terminu jest warunkiem zamieszczenia streszczenia w roboczych materiałach przedkonferencyjnych 

2) do 15 lipca 2013 r. – nadesłanie pełnego tekstu referatu (doniesienia, komunikatu, itp.) oraz kopii dowodu 

wpłaty wpisowego; uczestnicy konferencji proszeni są o okazanie – przed wejściem na salę obrad – dowodu 

uiszczenia opłaty sympozjalnej. Nadesłanie tekstu referatu jest warunkiem zwolnienia z opłaty sympozjalnej 

uczestników zobowiązanych do jej uiszczenia. 

10. Streszczenie i tekst referatu proszę nadesłać na adres tkbadp@gmail.com (zapis w MS Word 2000 

lub nowszym; tekst: w miarę możliwości – czcionką Times New Roman, 12 punktów).  

11. Języki konferencji: j. polski i j. rosyjski (tłumaczenie symultaniczne uzależnione będzie od liczby 

rosyjskojęzycznych uczestników konferencji). 

12. Publikacja materiałów pokonferencyjnych uzależniona będzie od liczby wygłoszonych referatów  

i możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych – od sponsorów zainteresowanych 

problematyką konferencji. 

W drukowanych materiałach konferencyjnych nie będą publikowane same prezentacje bez referatu. 

13. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie niniejszego komunikatu i karty zgłoszenia uczestnictwa  

w konferencji – wśród potencjalnie zainteresowanych współpracowników. 

14. Korenspodencję dotyczącą niniejszej konferencji proszę kierować imiennie na podany niżej adres,  

z dopiskiem „TKBADP-9”. 

 

Z wyrazami szacunku 

 
Hubert Kołecki 
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