
Komunikat nr 1 
 

Zarząd Główny i  Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 
 mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w 

 
VI Sympozjum Kryminalistycznym PTK 

pt.: „Kryminalistyka - jedność nauki i praktyki” 
 

1. Termin i miejsce: 24 ÷ 26 czerwca 2015 r., Toruń – Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 

2. Organizator główny konferencji: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. 

3. Współorganizatorzy:  
   Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,   
   Uniwersytet Warszawski, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,   
   Centrum Badawczo Szkoleniowe PTK. 

 

4. Komitet Naukowy: 
1) prof. dr hab. Tomaszewski Tadeusz – przewodniczący (prorektor UW, przewodniczący Rady Naukowej 

PTK), 
2) prof. nadzw. dr hab. Młodziejowski Bronisław – z-ca przewodniczącego (kierownik Katedry Kryminali-

styki i Medycyny Sądowej UWM, prezes PTK), 
3) prof. dr hab. Girdwoyń Piotr (profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Kryminalistyki), 
4) prof. dr hab. Gruza Ewa (prodziekan Wydziału Prawa i administracji UW) 
5) dr hab. Kała Maria (dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie), 
6) dr Krawczyk Waldemar (dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji), 
7) dr hab. Kwiatkowska-Wójcikiewicz Violetta prof. UMK (kierownik Katedry Kryminalistyki UMK), 
8) prof. dr hab. Widła Tadeusz (kierownik Katedry Kryminalistyki UŚ), 
9) prof. dr hab. Wójcikiewicz Józef (kierownik Katedry Kryminalistyki UJ). 
 

5. Komitet Organizacyjny:  
1) dr Mieczysław Goc – przewodniczący (Wiceprezes PTK), 
2) prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Przewodniczący Rady Naukowej PTK, prorektor UW), 
3) dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz prof. UMK (kierownik Katedry Kryminalistyki UMK), 
4) dr n. med. inż. Renata Zbieć-Piekarska (naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP), 
5) dr Wacław Brzęk (adiunkt w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie), 
6) dr Leszek Stępka (adiunkt w Katedrze Kryminalistyki UMK), 
7) inż. Marek Miron (dyrektor Biura Ekspertyz PTK). 
 

6. Opłaty:  
1) opłata konferencyjna wynosi – 350 PLN (pełna), 250 PLN – ulgowa (dla członków PTK). Opłata konfe-

rencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, kolację grillową w dniu 24.06.2015 r. 
oraz 3 obiady (lunch) w dniach 24, 25 i 26.06.2015 r.  

2) udział w uroczystym bankiecie w dniu 25.06.2015 r. (dla chętnych) – 120 PLN. 
3) obsługę finansową konferencji prowadzi Centrum Badawczo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego sp. z o.o. Wpłat prosimy dokonywać na: CBS PTK, 01-424 Warszawa, Al. Prymasa 
Tysiąclecia 155 na konta:   
- przelewy krajowe nr rachunku: 62 1020 1097 0000 7402 0245 1227 PKO BP,   
- przelewy z zagranicy nr rachunku: 62 1020 1097 0000 7402 0245 1227 BPKOPLPW.   
Opłatę konferencyjną i opłatę za udział w uroczystym bankiecie należy wnieść do dnia 30 kwietnia 
2015 r. Po tym terminie opłata konferencyjna wynosi 450 PLN.  

 
7. Zakwaterowanie i wyżywienie: Uczestnicy indywidualnie rezerwują miejsca noclegowe bezpośrednio 

w hotelach. Organizatorzy rekomendują noclegi w Hotelu Uniwersyteckim: 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmiń-
ska 83 A, tel. 56 611 28 00, fax 56 611 28 06,  
e-mail: hotel.umk@umk.pl; https://www.umk.pl/uslugi/hotel/.  
Ceny pokoi ze śniadaniami od 100 zł (dla uczestników konferencji przewidywana jest 10% zniżka, liczba 
miejsc ograniczona). Koszty zakwaterowania ponoszą uczestnicy konferencji – w ramach delegacji służbowej.  
 

8. Języki konferencji : j. polski, j. angielski, j. rosyjski (tłumaczenie symultaniczne uzależnione będzie od liczby 
obcojęzycznych uczestników konferencji). 
 



9. Terminarz czynności przygotowawczych do konferencji:  
1) do 15 kwietnia 2015 r.: 

� nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa oraz tematu referatu i plakatu   
Formularz rejestracyjny na stronie: http://6sympozjumptk2015.edu.pl/pl/, 

� nadesłanie 1-stronnicowego streszczenia lub planu wystąpienia konferencyjnego oraz abstraktu pla-
katu; dotrzymanie tego terminu jest warunkiem zakwalifikowania referatu/plakatu do wygłosze-
nia/prezentacji podczas konferencji i zamieszczenia streszczenia w roboczych materiałach przedkon-
ferencyjnych.  

2) do 30 kwietnia 2015 r.:  
� wniesienie opłaty konferencyjnej, po tym terminie opłata konferencyjna wynosi 450 PLN 

3) do 30 maja 2015 r.: 
� ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa wraz z opłatami, 

4) do  30 czerwca 2015 r.: 
� nadesłanie pełnego tekstu referatu (doniesienia, komunikatu itp.); dotrzymanie tego terminu jest wa-

runkiem zakwalifikowania referatu do druku. 
Uwaga! 
Streszczenie i tekst referatu prosimy nadesłać na adres: mg@kryminalistyka.pl (zapis w MS Word 2000 lub 
nowszym; tekst: w miarę możliwości – czcionką Times New Roman, 12 punktów). 

 

10. Tematyka konferencji:  
1) Aktualne kierunki i metody badań kryminalistycznych, 
2) Kryminalistyka w ramach nowego modelu procesu karnego, 
3) Dowody naukowe a kryminalistyka, 
4) Biegły w procesie sądowym, 
5) Kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości. 
 

Kryminalistyka jest nauką stosowaną wykorzystywaną przede wszystkim na gruncie procesu karnego oraz cy-
wilnego. Postęp technologiczny oraz zmiany w prawie, szczególnie procesowym, powodują z jednej strony ko-
nieczność wprowadzania nowych metod i technik badawczych do kryminalistyki, z drugiej zaś strony nauka ta 
musi sprostać zwiększającym się wymaganiom stawianym przez ustawodawcę. Stąd konieczność ciągłego mo-
dyfikowania aktualnych kierunków oraz metod badań kryminalistycznych, które muszą odpowiadać współcze-
snym wymaganiom proceduralnym. Równie ważny jest czynnik ludzki. Dlatego poziom wyszkolenia i wiedzy 
biegłych to zagadnienie pierwszoplanowe, od którego zależy poziom wykonywanych ekspertyz, a pośrednio 
także poziom orzecznictwa sądowego.  

Zmiany prawa procesowego oraz materialnego, a także wprowadzanie nowych metod badawczych powodują 
potrzebę ciągłej wymiany wiedzy oraz upowszechnianie doświadczeń własnych prawników i kryminalistyków. 

Od wielu lat trwają prace nad ustawą o biegłych, w związku z tym ta problematyka, zwłaszcza w kontekście 
wchodzącej w przyszłym roku nowelizacji kodeksu postępowania karnego, zmieniającej radykalnie model pol-
skiego procesu karnego w kierunku znaczącego zwiększenia jego kontradyktoryjności, wymaga nowego spoj-
rzenia na rolę, pozycję i status biegłego. Stąd też obecność tej problematyki w programie sympozjum. 

Od pewnego czasu w kraju oraz na forum międzynarodowym toczy się dyskusja na temat statusu naukowego 
poszczególnych dziedzin kryminalistyki, co przekłada się na ocenę mocy dowodowej m. in. takich ekspertyz, 
jak ekspertyza pisma ręcznego i podpisów, ekspertyza daktyloskopijna, traseologiczna, mechanoskopijna, broni 
palnej i innych. 

Niewątpliwie jest też potrzeba cyklicznej wymiany doświadczeń na temat nowych trendów przestępczości 
i metod działania sprawców, zwłaszcza w obszarze cyberprzestępczości, przestępczości zorganizowanej, prze-
stępstw przeciwko dokumentom, przestępstw o zasięgu transgranicznym, gdzie kryminalistyka odgrywa nieba-
gatelną rolę w ich przeciwdziałaniu i zwalczaniu. 

Będą to główne kierunki obrad plenarnych i dyskusji podczas planowanej konferencji. Dzięki temu powinna 
się ona przyczynić do podniesienia wiedzy i kwalifikacji uczestników, a poprzez bezpośredni kontakt prakty-
ków z przedstawicielami nauki umożliwi ć przeniesienie na grunt działań wykrywczo-dochodzeniowych osią-
gnięć naukowych. 

W te kierunki wpisuje się działalność Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, które organizuje cykliczne 
od 1999 r. (co 4÷6 lat) konferencje naukowe, poświęcone najbardziej aktualnym problemom nauki i praktyki 
szeroko rozumianej kryminalistyki. Konferencje te noszą tradycyjną nazwę: „Sympozja Kryminalistyczne”, 
nawiązującą do pierwszej konferencji zorganizowanej w 1978 r. w Krakowie przy współudziale Instytutu 
Ekspertyz Sądowych im. prof. J Sehna. Po wieloletniej przerwie Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, wy-



chodząc naprzeciw postulatom środowiska, postanowiło reaktywować ideę ogólnopolskich konferencji krymi-
nalistycznych i w 1999 roku zorganizowało w Bystrej Śląskiej konferencję pn. „II Sympozjum Kryminali-
styczne - Kryminalistyka na przełomie wieków”. W następnych latach odbyły się kolejne konferencje z tego 
cyklu. Ostatnia konferencja pn. „V Sympozjum Kryminalistyczne - Kryminalistyka – mity, a rzeczywistość”  
odbyła się w dniach 28÷30 maja 2009 r. w Ciechocinku. 

W 2015 roku w Toruniu, na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Wydział Prawa i Administracji oraz 
Hotel Akademicki), odbędzie się kolejna VI konferencja, której hasłem wiodącym  jest tym razem „Kryminali-
styka - jedność nauki i praktyki”. Oddaje ono trafnie problematykę, która będzie przedmiotem obrad konfe-
rencji. Przewidywane są w jej trakcie zarówno sesje plenarne, jak i sesja plakatowa o tematyce przedstawionej 
w ramowym programie konferencji.  

Konferencje PTK należą do największych tego rodzaju krajowych przedsięwzięć  kryminalistycznych, groma-
dzących zwykle kilkuset uczestników, spośród pracowników naukowych uniwersyteckich katedr kryminalisty-
ki i szkół policyjnych, ekspertów laboratoriów kryminalistycznych, pracowników i funkcjonariuszy policji, 
ABW, SG i innych służb, prokuratorów, sędziów oraz wszystkich tych, dla których kryminalistyka stanowi 
teoretyczną podbudowę zawodu. W VI konferencji przewidujemy liczny udział gości i prelegentów zagranicz-
nych, co powinno nadać jej charakter międzynarodowy. 

Planujemy publikację materiałów pokonferencyjnych w formie monografii wieloautorskiej lub w czasopiśmie 
punktowanym „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, w zależności od liczby nadesłanych prac do publika-
cji. 

11. Program ramowy konferencji: 3 dni: wykład inauguracyjny oraz 32 referaty (max. po 20 min.).  
 

24 czerwca 2015 r. (środa) 
0800 ÷ 1000  Rejestracja uczestników 
1000 ÷ 1015  Otwarcie sympozjum 
1015 ÷ 1100  Program okolicznościowy, wystąpienia gości  
1100 ÷ 1120  Wykład inauguracyjny 
1120 ÷ 1140  Przerwa kawowa 
1140 ÷ 1300  Sesja „Aktualne kierunki i metody badań kryminalistycznych” (4 referaty) 
1300 ÷ 1430 Lunch 
1430 ÷ 1630  Sesja „Aktualne kierunki i metody badań kryminalistycznych” cd. (5 referatów + dyskusja) 
1630 ÷ 1700  Przerwa kawowa 
1700 ÷ 1830 Sesja „Kryminalistyka w ramach nowego modelu procesu karnego”(5 referatów + dyskusja) 
1900 ÷ 2300 Program socjalny /grill/ 

 

25 czerwca 2015 r. (czwartek) 
0900 ÷ 1030 Sesja „Dowody naukowe w kryminalistyce” (4 referaty + dyskusja) 
1030 ÷ 1100 Przerwa kawowa 
1100 ÷ 1300 Sesja „Biegły w  procesie sądowym” (5 referatów + dyskusja) 
13.00 ÷ 1400 Lunch 
1400 ÷ 1530 Sesja plakatowa (30 ÷ 50 plakatów) 
1530 ÷ 1800 Program socjalny (zwiedzanie miasta z przewodnikiem) 
1900 ÷ 2300 Uroczysty bankiet  

 

26 czerwca 2015 r. (piątek) 
0900 ÷ 1030 Sesja „Kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości”  (4 referaty + dyskusja) 
1030 ÷ 1100 Przerwa kawowa 
1100 ÷ 1300 Sesja „Kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości” cd. (5 referatów + dysku-

sja) 
1300 ÷ 1330 Podsumowanie i zakończenie Sympozjum 
1330 ÷ 1430 Lunch i wyjazd uczestników 

 

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie niniejszego komunikatu uczestnictwa w konferencji – wśród poten-
cjalnie zainteresowanych współpracowników.  

Korespondencję dotyczącą niniejszej konferencji prosimy kierować na adres: mg@kryminalistyka.pl, z dopi-
skiem „VI Sympozjum”.  
 

SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE  ZNAJDUJ Ą  SIĘ: http://6sympozjumptk2015.edu.pl/pl/ 


