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Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

nt. „Miejsce Zdarzenia” 

 

III Międzynarodowa Konferencja naukowa poświęcona problematyce czynności 

kryminalistycznych na miejscu zdarzenia odbyła się w dniach 18 i 19 marca 2015 r. podczas XVII 

Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz IV Międzynarodowych 

Targów Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Organizatorami Konferencji było Centralne 

Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.  

Trzecie spotkanie z tego cyklu w znacznej części obejmowało zagadnienia związane z wchodzącą w 

lipcu br. nowelizacją Kodeksu postępowania karnego w kontekście ewentualnych zmian w 

postępowaniu dowodowym. Niewątpliwie trafnie dobrana tematyka stanowiła odzew na 

zapotrzebowanie środowiska przygotowującego się na zmiany w procedurze karnej.  

Tematowi przewodniemu podporządkowany był program konferencji – w pierwszym dniu 

skupiono się na zagadnieniach roli technika kryminalistyki, w drugim zaś na plan pierwszy wysunął 

się temat roli biegłego oraz organów procesowych. 

Jak podkreślali sami organizatorzy: „przedsięwzięcie jest skierowane do przedstawicieli 

sądownictwa i prokuratury, teoretyków i praktyków kryminalistyki, naukowców, kadry kierowniczej 

Policji, techników kryminalistyki, studentów prawa oraz szkół policyjnych, a także przedstawicieli 

biznesu z kraju i ze świata
1
”.  

Międzynarodowy charakter konferencji podkreślały nie tylko osoby samych prelegentów 

(m.in. Jeremy Smith – Humberside Police, Fernando Viegas – Policia Judiciara, Professor Chi Chung 

Yu – Department of Forensic Science, College of Criminal Justice, Sam Houston State University, 

Maria Kambosos – Forensic Science Institute of  BKA – Instytut Kryminalistyki Krajowego Urzędu 

Kryminalnego, Professor Peter Bilous – Washington University), ale również szerokie ujęcie 

prezentowanych tematów.  

Interesujący i uzasadniony był dobór tematyki poszczególnych sesji oraz wystąpień 

prelegentów w ramach sesji – ukazujący zarówno praktyczne, jak i teoretyczne aspekty nauki 

kryminalistyki i procesu karnego.  

Poszczególne sesje poświęcone były: zmianom w podejściu do badań kryminalistycznych 

wynikającym z nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, zabezpieczaniu dowodów na miejscu 

zdarzenia i rola technika kryminalistyki w tym procesie, pokazowi oględzin miejsca zdarzenia, 

zasadom działania techników kryminalistyki w polskim i brytyjskim systemie prawnym, jak również 

rola biegłego w kontradyktoryjnym procesie karnym i sędziowskiej ocenie opinii biegłego. Taki 

zakres tematyczny sprawił, iż treść wystąpień znajdowała się w zainteresowaniu wszystkich adresatów 

konferencji.  

W roli moderatorów wystąpili przedstawiciele świata nauki i praktyki kryminalistycznej.  

Praktycy i teoretycy mieli możliwość poznania najnowszych technik, które wykorzystywane mogą być 

w czynnościach na miejscu zdarzenia. Duży nacisk położony został podczas wystąpień prelegentów na 

zagadnienie jakości pracy oraz doskonalenia zawodowego techników kryminalistyki, jak również w 

aspekcie międzynarodowym poruszono zagadnienie akredytacji czynności podejmowanych podczas 

oględzin miejsca zdarzenia w Europie.  

Wszystkie sesje cieszyły się dużym zainteresowaniem, zaś udział w konferencji ułatwiało 

usytuowanie miejsca jej odbywania bezpośrednio na poziomie targów, którym towarzyszyła. Dyskusje 

stanowiły dobre forum wymiany doświadczeń i wątpliwości związanej z codzienną pracą osób 

związanych z kryminalistyką.  

Partnerami konferencji byli: GE Healthcare (partner strategiczny), ThermoFisher Scientific, 

PerkinElmer, EC TestSystems,  zaś patronat medialny nad wydarzeniem objęło czasopismo: Policja 

997 oraz dwumiesięcznik LAB (Laboratoria Aparatura, Badania).  

Cieszy fakt, iż udało się stworzyć cykliczne wydarzenie na tak wysokim poziomie naukowym i 

merytorycznym, które integruje środowisko. 
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