
1 

 
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO W 2009 ROKU 

 
Polskie  Towarzystwo  Kryminalistyczne 

00-018 Warszawa ul. Zgoda 11 
Organizacja Pożytku Publicznego 

Zarejestrowane pod nr KRS 0000 109 111 w Sądzie Rejonowym, dla m.st. 
Warszawy XII Wydział Gospodarczy, REGON 000810466 

NIP 526-17-63-900 
 

 
 
 

SKŁAD  ZARZĄDU  STOWARZYSZENIA 
 
prof. dr hab. Mariusz Kulicki   - prezes honorowy 

 
1.  prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski       -  prezes  

2.  dr  Mieczysław Goc     - wiceprezes 

3.  dr Jarosław Moszczyński             -        wiceprezes 

4.  dr  Waldemar Suszczewski    - skarbnik 

5.  mgr inż. Ryszard Zieliński    - sekretarz 

6.  prof. dr hab. Tadeusz Widła             -        członek 

7.  dr Tomasz Konopka     -       członek 

8.  mgr Kamila Nowicka-Kiliś    - członek 

9. mgr inż. Włodzimierz Kędzierski           -       członek  

 

 

CELE STATUTOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 

 

1. Popularyzowanie najnowszych osiągnięć kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych, 

rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania wiedzą kryminalistyczną, propagowanie  

rozwoju i zdobyczy kryminalistyki oraz osiągnięć praktyki kryminalistycznej, których  

szerokie przekazanie opinii publicznej nie narusza tajemnicy zawodowej ani 

interesu  publicznego. 
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2. Upowszechnianie zdobyczy kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych, organizowanie 

sympozjów, zjazdów i konferencji naukowych, odczytów, prelekcji i szkoleń, 

inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współdziałanie z odpowiednimi 

placówkami w tym zakresie, rozwijanie współpracy oraz kontaktów naukowych z 

pokrewnymi środowiskami i instytucjami w kraju i za granicą, prowadzonych w 

ramach działań na rzecz integracji europejskiej.  

3. Podejmowanie działań bezpośrednio związanych, bądź też sprzyjających 

zapobieganiu i zwalczaniu czynów zabronionych oraz zjawisk kryminogennych.  

4. Ustalanie i nadzorowanie norm i standardów wykonywania badań 

kryminalistycznych, kształtowanie wysokiego naukowego poziomu działalności 

eksperckiej, zasad etyki, pogłębianie i doskonalenie wiedzy kryminalistycznej, 

wspieranie podnoszenia kwalifikacji, uzyskiwania stopni naukowych i uprawnień 

zawodowych. 

5. Reprezentowanie, informowanie, promowanie i występowanie w interesie członków 

społeczności kryminalistycznej lub wyodrębnionych grup przed różnymi 

podmiotami, organami i instytucjami. 

6. Prowadzenie działalności obejmującej między innymi wykonywanie badań 

specjalistycznych, ekspertyz kryminalistycznych, wydawanie opinii, nadzorowanie i 

nadawanie uprawnień rzeczoznawcy lub eksperta kryminalistyki. 

7. Prowadzenie działań wspomagających rozwój gospodarczy, między innymi poprzez 

organizowanie różnych form kontaktów przedstawicieli nauki i praktyki 

kryminalistycznej, wykorzystywanie w działalności gospodarczej osiągnięć 

kryminalistyki, kierunkowanie i profilowanie badań naukowych; prowadzenie 

działań na rzecz ochrony dóbr kultury, sztuki, w tym praw autorskich, ochrony praw 

konsumentów, wolności i praw człowieka, praw kobiet; podejmowanie działalności 

na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 

8. Prowadzenie w różnych formach działalności wspomagającej, pomocowej oraz 

innych działań na rzecz grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
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życiowej lub materialnej, dyskryminowanych lub odrzucanych środowiskowo czy 

społecznie, pochodzących ze środowisk kryminogennych, ofiar przestępstw, 

obywateli stykających się z przestępstwem lub organami ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości, sprawców objętych oddziaływaniami prewencyjnymi i 

resocjalizacyjnymi. 

9. Prowadzenie innych działań lub rodzajów działalności nie mających charakteru 

działalności gospodarczej, służących realizacji celów i zadań zgodnych z przyjętymi 

w statucie Towarzystwa sferami zadań pożytku publicznego.  

 

Liczba członków Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego / wg stanu na dzień 
31.12.2009 r.  
 

Oddział warszawski               270 członków  

Oddział warmińsko-mazurski             35  członków 

Oddział kujawsko-pomorski             59  członków 

Oddział śląski               62  członków 

Oddział krakowski               76 członków 

Łącznie                502 członków  

W 2009 roku do PTK  przyjęto 40 osób, skreślono z powodu nie opłacania składek  64 

osoby. 

 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 
 

27.04.2004 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne uzyskało status organizacji 

pożytku publicznego. Od początku istnienia głównym celem Towarzystwa było 

doskonalenie i upowszechnianie wiedzy kryminalistycznej w praktyce dochodzeniowej, 

śledczej oraz sądowej. Zawiązanie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

odpowiadało zapotrzebowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na 

naukowo opracowane dowody, usprawniające i uefektywniające pracę policjanta, 

prokuratora, adwokata i sędziego. Dla skutecznego stosowania prawa i efektywnego 

zwalczania przestępczości niezbędna jest nie tylko znajomość kodeksu karnego i 
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procedury karnej ale także umiejętność kryminalistycznego uzyskiwania i oceniania 

środków dowodowych.  
 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne również w 2009 roku postawiło sobie jako 

najistotniejsze, następujące zadania statutowe: 

1) popularyzowanie osiągnięć kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych oraz rozwijanie 

zainteresowania wiedzą kryminalistyczną m.in. poprzez organizowanie 

konkursów, sympozjów, zjazdów i konferencji naukowych, odczytów, prelekcji i 

szkoleń, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współdziałanie z 

odpowiednimi placówkami w tym zakresie, a także rozwijanie współpracy oraz 

kontaktów naukowych z pokrewnymi środowiskami i instytucjami;  

2) ustalanie i nadzorowanie norm i standardów wykonywania badań 

kryminalistycznych, kształtowanie wysokiego naukowego poziomu działalności 

eksperckiej, pogłębianie i doskonalenie wiedzy kryminalistycznej, wspieranie 

podnoszenia kwalifikacji, uzyskiwania stopni naukowych i uprawnień 

zawodowych; 

3) wykonywanie badań specjalistycznych, ekspertyz kryminalistycznych, 

wydawanie opinii, nadzorowanie i nadawanie uprawnień rzeczoznawcy lub 

eksperta kryminalistyki; 

4) reprezentowanie, informowanie i występowanie w interesie członków 

społeczności kryminalistycznej przed różnymi podmiotami, organizacjami i 

instytucjami; 

5) podejmowanie innych działań bezpośrednio związanych bądź też sprzyjających 

zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw i zjawisk kryminogennych oraz służących 

realizacji innych celów statutowych Towarzystwa. 
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Ad.1. 

W ramach tego zadania statutowego w 2009 r. Zarząd Główny, Rada Naukowa, 

Odziały PTK i członkowie Towarzystwa organizowali i uczestniczyli w realizacji 

następujących  przedsięwzięć: 
 

Cykl wykładów połączonych z dyskusją, organizowanych przez Zarząd Główny, 

Radę Naukową PTK i Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego (według  poniższego zestawienia): 

 
 

1. Wyniki sądowo-lekarskich badań zwłok gen. Władysława Sikorskiego – dr    

Tomasz Konopka – ( 24.04.2009 r.). 
 

2. ”ScanGraf”- komputerowy program do ujawniania siły nacisku narzędzia 

pisarskiego na podłoże - mgr Andrzej Łuszczuk –  (19.06.09 r.). 
 

3. Ryzyko wnioskowania na podstawie kopii w świetle   komputerowych możliwości 

odwzorowywania obrazu  pisma  – mgr Leszek Koźmiński ( 25.09.09 r.). 
 

4. Fałszerstwa leków , aspekty kryminalistyczne i praktyczne – dr Adam Mazurek 

(20 .11.09 r.) 

Tę formę działalności Towarzystwa, której celem wiodącym było zaprezentowanie 

możliwości wykorzystania w praktyce standardów i zasad postępowania wypracowanych 

przez kryminalistykę mających bezpośrednie przełożenie na podniesienie efektywności 

zwalczania i przeciwdziałania przestępczości oraz podnoszenia kwalifikacji i poszerzania 

wiedzy, adresowano przede wszystkim do Policji, Prokuratury, pracowników nauki, 

studentów, ekspertów oraz przedstawicieli  tych instytucji, którym  wiedza 

kryminalistyczna może być przydatna do rozwiązywania bieżących problemów 

zawodowych. 
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Spotkania i konferencje naukowe organizowane przez Odziały Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego (według  poniższego zestawienia): 

 ODZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI  
  

Oddział Warmińsko-Mazurski PTK zorganizował w ubiegłym roku dwa seminaria: 

  

1. "Techniczne zabezpieczenia dokumentów publicznych". Seminarium odbyło się 

23.04.2009 r. w Centrum Konferencyjnym UWM, z udziałem około 30 

uczestników. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia kryminalistycznego było  

Koło Nauk Penalnych działające na Wydz. Prawa i Administracji UWM. 
 

2. Z cyklu "Spotkania Kryminalistyczne" w dniu 7.05.2009 r. zorganizowano w 

Centrum Konferencyjne UWM spotkanie pt.  "Olsztyńska Kryminalistyka" , w 

którym uczestniczyło około 100 uczestników. Współorganizatorami spotkania 

było Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Olsztynie oraz Koło Nauk 

Penalnych1. 

 

ODDZIAŁ KRAKOWSKI 

 

Oddział Krakowski przygotował spotkanie naukowe, które odbyło się 24 kwietnia 2009 

r. na Uniwersytecie Warszawskim, poświęconego sprawie katastrofy gibraltarskiej i 

śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Wykład pt. „Wyniki sądowo-lekarskich  badań 

zwłok gen. Władysława Sikorskiego”, który wygłosił dr Tomasz Konopka, prezes 

Oddziału Krakowskiego, stał się przyczynkiem do ożywionej dyskusji na ten temat.  

                                                
1 Opracowano według informacji sporządzonej przez p. dr Jarosława Moszczyńskiego, prezesa Oddziału 
Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 
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Z inicjatywy Oddziału  odbyły się także spotkania z młodzieżą szkół średnich z terenu 

Krakowa. Wykłady popularno-naukowe o tematyce kryminalistycznej i prawnej 

wygłosiła p. dr Ewa Sadowska, członek Rady Naukowej PTK.  

 

ODDZIAŁ  KUJAWSKO-POMORSKI 

 

W 2009 r. w Oddziale Kujawsko-Pomorskim Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego zorganizowano bądź uczestniczono w następujących wydarzeniach 

naukowych: 

1) w dniach od 17 do 20 marca grupa 25 studentów ze Studenckiego Koła 

Naukowego Kryminalistyki wraz opiekunem mgr Małgorzatą Marią Żołną 

uczestniczyli w Warsztatach Kryminalistycznych w Szkole Policji w Słupsku; 

2) w dniach 28 – 30 maja 2009 r. odbyło się V Sympozjum Kryminalistyczne w 

Ciechocinku pt. „Kryminalistyka – mity a rzeczywistość” zorganizowane przez 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne; 

3) w dniu 1 grudnia 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Toruniu odbyła 

się sesja naukowa pt. „Kryminalistyka dla prawa – prawo dla kryminalistyki”. 
 

Ad.1. W dniach od 17 do 20 marca grupa 25 studentów ze Studenckiego Koła 

Naukowego Kryminalistyki wraz opiekunem mgr Małgorzatą Marią Żołną mieli okazję 

uczestniczyć w Warsztatach Kryminalistycznych w Szkole Policji w Słupsku. Dzięki 

uprzejmości Komendanta Szkoły, Pana inspektora Jacentego Bąkiewicza, mogli nie 

tylko zapoznać się z pracą policjantów, ale również poznać życie kandydatów do pracy 

w Policji „od kuchni”, dzięki temu, że mieszkali w pokojach, w których normalnie 

mieszkają słuchacze szkoły. Przygoda ze Szkołą Policji w Słupsku rozpoczęła się od 

spotkania z zastępcą komendanta ds. dydaktycznych mł. insp. Waldemarem Kuczmą 

oraz z kierownikiem Zakładu Kryminalistyki mł. insp. Bogdanem Wlazińskim. 

Komendant powitał grupę w murach szkoły, przedstawił w skrócie jej strukturę oraz 

panujące zasady. Zapoznał również z haromonogramem naszych warsztatów. 
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Następnie uczestnicy obozu udali się do Izby Tradycji i Historii Szkoły, gdzie poznali 

historię samej Szkoły Policji w Słupsku.  
 

Pierwszym poważnym sprawdzianem ich umiejętności był kurs pierwszej pomocy 

przeprowadzony przez asp. Andrzeja Kaczora. Uczestnicy zapoznali się z podstawami 

teoretycznymi dotyczącymi techniki i sposobu prawidłowego udzielania pierwszej 

pomocy. Następnie mogli sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce, ćwicząc na specjalnie 

udostępnionych nam do tego celu fantomach. Mieli również możliwość wzięcia udziału 

w egzaminie, który w ramach szkolenia przechodzą słuchacze szkoły – niektórzy 

zaliczyli go wręcz celująco.  

Studenci  uczestniczyli  także w wykładzie i prezentacji eksperymentu procesowo-

kryminalistycznego. Drugi dzień pobytu studenci rozpoczęli od wykładu dotyczącego 

daktyloskopii. Młodszy insp. Henryk Grzywna wyjaśnił podstawowe pojęcia z zakresu 

tej dziedziny kryminalistyki. Wskazał na prawidłowe odróżnienie odcisków od odbitek 

palców. Przedstawił również podstawowe metody ujawniania śladów linii papilarnych, w 

szczególny sposób skupiając się na metodzie mechanicznej. Następnie wskazał 

podstawowe zasady odnoszące się do procedury pobierania odbitek palców od osób, 

jej celu, podstaw prawnych oraz katalogu osób podlegających tej czynności. 

Zaprezentował nam również systemy rejestracyjne śladów daktyloskopijnych – AFIS 

Morfo oraz CRD. Następnie każdy z nas mógł sporządzić swoją własną kartę 

daktyloskopijną oraz spróbować swoich sił w pobieraniu odbitek palców od innych 

osób. Następnie wraz z mł. insp. Andrzejem Szeilem mieli okazję oglądać eksponaty 

zgromadzone w muzeum kryminalistyki. Podziwiali pierwsze przyrządy do identyfikacji 

osób, do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia czy pierwsze egzemplarze 

walizek kryminalistycznych. Mieli również okazję obejrzeć eksponaty broni palnej z 

dawnych lat jak i obecnie używanej. W jednej z sal zaprezentowano nawet dawne 

miejsce przesłuchań osób podejrzanych wraz z przyrządami do „przekonywania” tychże 

osób do mówienia prawdy. Kolejnym punktem harmonogramu warsztatów było 

poznanie reguł dotyczących zabezpieczania miejsca zdarzenia. Mieli okazję podziwiać 

zawartość najnowocześniejszych walizek kryminalistycznych, zawierających wszystko, 

co technik kryminalistyki powinien  być wyposażony, aby właściwie zabezpieczyć i 

ujawnić ewentualne ślady na miejscu zdarzenia. Następnie sami mogli zmierzyć się z 
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zadaniem ujawnienia śladów linii papilarnych za pomocą proszków oraz pędzli 

kryminalistycznych, a następnie zabezpieczenia ich na foliach daktyloskopijnych. Mogli 

również podziwiać obiekty symulacyjne, na których słuchacze Szkoły Policji w Słupsku 

ćwiczą swoje umiejętności w prawidłowym zabezpieczaniu miejsca zdarzenia. 

Trzeciego dnia warsztatów wysłuchali wykładu poświęconego problemowi narkotyków, 

narkomanii i sposobów jej zwalczania. Młodszy insp. Andrzej Bruliński przedstawił w 

bardzo ciekawy sposób główne rodzaje narkotyków, omawiając ich skład, pochodzenie 

oraz jakie wywołują reakcje w organizmie człowieka. Opowiedział również o typach 

uzależnień, ich objawach i sposobach leczenia. Wyjaśnił skąd głównie sprowadzane są 

narkotyki oraz jakie są główne metody ich przemytu. Największą atrakcją trzeciego dnia 

była wizyta w strzelnicy. Zanim jednak studenci mogli stanąć „oko w oko” z tarczą 

strzelniczą - wysłuchali wykładu na temat systemu szkolenia strzeleckiego  

w Policji. Następnie mieli okazję podziwiać najnowocześniejszą strzelnicę  

w polskiej policji, gdzie policjanci ćwiczą nie tylko strzelanie do tarcz, ale także mogą 

sprawdzić się w symulacji prowadzenia interwencji z bronią  

w ręku. Rzeczywistość całej sytuacji zapewniają efekty świetlne i audiowizualne. 

Bezpośrednio przed zmierzeniem się ze strzelnicą mogli przećwiczyć refleks na 

trenażerze strzeleckim. Przekonali się, że system pozwala na projekcję animowanych 

symulacji ruchomego celu i prowadzenie treningu strzeleckiego z broni wyposażonej w 

emiter laserowy. Jednak najważniejszym punktem była próba sił w strzelaniu z broni 

pneumatycznej. Wielu studentów po raz pierwszy miało możliwość trzymania broni w 

ręku oraz dania strzałów do tarczy. Na zakończenie dnia uczestnicy warsztatów 

uczestniczyli w wykładzie poświęconym wariografii, prowadzonym przez Pana mgr. 

Leszka Stępkę. Wyjaśnił czym jest wariograf, do czego służy, jakie jest jego 

zastosowanie w procesie karnym oraz dlaczego nie można go nazywać „wykrywaczem 

kłamstw”. Następnie dwójka słuchaczy szkoły mogła przekonać się na własnej skórze, 

w jaki sposób to urządzenie działa, uczestnicząc w teście z zastosowaniem wariografu. 

Ostatni dzień pobytu członkowie SKNK w Szkole Policji w Słupsku rozpoczęli od 

zapoznania się z podstawowymi technikami używania pałki policyjnej oraz uczestniczyli  

w pokazie samoobrony. Następnie mieli okazję obserwować jak młodzi policjanci radzą 

sobie z podstawowymi interwencjami, z którymi związana jest ich praca – począwszy 



10 

 

od zatrzymywania osób podczas kontroli drogowej, obezwładniania osób mających 

niebezpieczne przedmioty, a na symulacjach interwencji w lokalach mieszkalnych i 

restauracjach kończąc. Sami mogli przekonać się o skuteczności działań słuchaczy 

szkoły poprzez uczestniczenie w zainscenizowanych sytuacjach jako pozoranci. 
 

Organizacja warsztatów była możliwa dzięki wsparciu finansowym Dziekana Wydziału 

Prawa i Administracji UMK oraz dotacji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego. 
 

Ad. 2. W dniach 28 – 30 maja 2009 r. odbyło się V Sympozjum Kryminalistyczne w 

Ciechocinku pt. „Kryminalistyka – mity a rzeczywistość” zorganizowane przez Polskie 

Towarzystwo Kryminalistyczne. W ciągu trzech dni konferencyjnych wystąpiło 

kilkudziesięciu prelegentów, w tym przedstawiciele Kujawsko Pomorskiego Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Gościem honorowym sympozjum był Pan 

Prof. dr hab. Mariusz Kulicki – twórca, wieloletni kierownik Katedry Kryminalistyki 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a 

jednocześnie honorowy Prezes PTK, który dokonał uroczystego otwarcia zjazdu. 

Pierwszego dnia, w sesji plenarnej ze swoim referatem wystąpili dr Violetta 

Kwiatkowska-Wójcikiewicz oraz prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, którzy zaprezentowali 

temat „Sprawa Kaczor v. Poland – cena błędów procesowych i kryminalistycznych”. 

Swoje referaty zaprezentowali także mgr Małgorzata Maria Żołna, która omówiła 

zagadnienie eksperymentu procesowo-kryminalistycznego i mgr Arkadiusz Pikulik, 

który przedstawił zagadnienie biegłych, ze szczególnym uwzględnieniem biegłych z 

zakresu wypadków drogowych. 
 

Ad. 3.   W dniu 1 grudnia 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Toruniu odbyła 

się sesja naukowa pt. „Kryminalistyka dla prawa – prawo dla kryminalistyki”, której 

organizatorami byli pracownicy Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz członkowie Zarządu Oddziału 

Kujawsko Pomorskiego PTK. Okazja była szczególnie uroczysta z uwagi na jubileusz 

40 – lecia Zakładu i Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UMK w 

Toruniu. W tak szczególnym dniu nie mogło zabraknąć Twórcy Zakładu i Katedry 

Kryminalistyki, naszego Mistrza Profesora Mariusza Kulickiego oraz wielu znamienitych 
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gości z ośrodków akademickich z całego kraju. Nie zabrakło również przedstawicieli 

Sądu Rejonowego i Okręgowego w Toruniu. Swoją obecnością uświetnili uroczystość 

także Pan Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Andrzeja Sokala oraz Pani 

Prorektor Profesor Danuta Janicka. Przed rozpoczęciem części naukowej, Pani Dr 

Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz przedstawiła zgromadzonym prezentację na temat 

historii toruńskiej kryminalistyki, która jest ściśle związana z osobą Profesora Mariusza 

Kulickiego. 
 

Po tym wprowadzeniu, zgromadzeni goście w swoich krótkich wystąpieniach 

podziękowali Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu za jego wieloletnią ciężką pracę dla 

toruńskiej Katedry Kryminalistyki, a także dla całego Wydziału Prawa i Administracji. 

Pan Profesor Mariusz Kulicki, Po zakończeniu uroczystości jubileuszowych rozpoczęła 

się sesja naukowa, w trakcie której zostały wygłoszone niezwykle interesujące referaty: 

 Prof. dr hab. Mirosław Owoc,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza „Biometryczna 

identyfikacja grupowa”, 

 Prof. dr hab. Ewa Gruza, Uniwersytet Warszawski temat „Kryminalistyka historykom 

czy historia kryminalistyki?”, 

 Prof. dr hab. Anna Koziczak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego pt. „Judykatura a 

kryminalistyka”, 

 Dr Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, pt. „Stare koncepcje w nowym wieku, czyli 

Edmond Locard zawsze aktualny”. 

 Dr Grażyna Kędzierska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Uniwersytet w 

Białymstoku, pt. „Prawne i kryminalistyczne elementy protokołu oględzin”, 

 Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytet w 

Białymstoku, pt. „Błędy w jednej sprawie, czyli jeszcze raz o potrzebie znajomości 

kryminalistyki przez prawników”, 

 Prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, pt. „Czas w kryminalistyce”. 
 

Relacja z uroczystości jest dostępna na stronie internetowej Katedry Kryminalistyki 

W.P. i A. UMK w Toruniu, pod adresem: http://prawo.law.uni.torun.pl/KK/index.html  
 

Ponadto w styczniu 2009 roku, niespełna pół roku od konferencji naukowej pt. „Ius est 

ars boni et aequi”, która odbyła się w  dniach 5 – 6 czerwca 2008 r. na Wydziale Prawa 
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i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukazała się publikacja o tym 

samym tytule. Stanowi ona zbiór wygłoszonych podczas sesji referatów, których poziom 

merytoryczny i duże zaangażowanie autorów tekstów zmobilizowały Zarząd Koła 

Naukowego Doktorantów W.P. i A. UMK do podjęcia starań o wydanie tych materiałów 

drukiem. Zwłaszcza, że chęć wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu zadeklarowali 

doktoranci zajmujący się zarówno prawem cywilnym, karnym oraz kryminalistyką. 

Sukces konferencji, a następnie wydanie publikacji nie byłoby możliwe bez życzliwości 

ze strony dziekana W.P. i A. – Pana Prof. dr hab. Andrzeja Sokali, który objął to 

wydarzenie patronatem honorowym i jest jednocześnie autorem słowa wstępnego. O 

tym, że prawo jest w istocie sztuką tego, co dobre i słuszne, czytelnik może przekonać 

się każdego z dwudziestu jeden artykułów. Autorami tekstów są pracownicy naukowi, 

doktoranci i studenci z W.P. i A. UMK w Toruniu, a także dwoje doktorantów z W.P. i A. 

Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat medialny nad konferencją sprawowało czasopismo 

„Edukacja Prawnicza”. Swój patronat i wsparcie finansowe zapewnił również Zarząd i 

Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.2  

 

ODDZIAŁ  ŚLĄSKI 
 

Oddział Śląski w 2009 r. zorganizował i zrealizował następujące przedsięwzięcia: 
 

1. Z Wydziałem Prawa UŚ i Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w  dniach 

od 27 do 29 kwietnia przeprowadzono warsztaty dla ekspertów z laboratorium 

kryminalistycznego w ramach zaaranżowanych rozpraw prowadzonych przez 

zawodowych sędziów z udziałem zawodowych adwokatów  i zawodowych 

prokuratów. Eksperci prezentowali swe opinie i musieli  bronić swych stanowisk, 

udzielając odpowiedzi na pytania sądó oraz  stron. Po zakończeniu 

przeprowadzono z udziałem policyjnych  psychologów analizę zachowań. 
 

                                                
2 Opracowano według informacji sporządzonej przez p. mgr Małgorzatę Marię Żołnę, sekretarza Oddziału 
Kujawsko Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 
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2. Zainicjowano i kontynuowano program "CSI w Katowicach" dla uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. Odbyły się trzy spotkania dla  

poszczególnych grup wiekowych. 3 

 

ODDZIAŁ  WARSZAWSKI 

 

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego wraz z Katedrą 

Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

zorganizował w dniu 12 maja 2009 r  sesję naukową nt. XX rocznicy wdrożenia badań 

DNA do kryminalistyki polskiej. Gościem honorowym sesji był prof. dr hab. Ryszard 

Słomski z Instytutu Genetyki Człowieka PAN, który otrzymał  dyplom PTK „Zasłużony 

dla kryminalistyki polskiej”. W trakcie sesji, którą prowadziła Prezes Oddziału 

Warszawskiego PTK , dr Aleksandra Tucholska – Lenart wygłoszono następujące 

referaty: 

 „Trudne początki …” – prof. dr hab. Ryszard Słomski 

 „Ze wspomnień eksperta badań DNA” – dr Aleksandra Tucholska – Lenart 

 „Dowód naukowy w procesie karnym” – prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski z 

Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UW 

 „Raport na temat DNA – 20 lat później” – prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz z 

Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UJ 

 

 „Genologia w sądzie” – prof. dr hab. Ewa Gruza z Katedry Kryminalistyki 

Wydziału Prawa i Administracji UW 

 „Współczesna ekspertyza kryminalistyczna z dziedziny badań DNA” –  mgr 

Jolanta Wujec z Biura Badań Kryminalistycznych ABW 

 „ Wszystkie geny człowieka” – prof. dr Piotr Węgleński 

Sesja odbyła się w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Uniwersytetu Warszawskiego  

w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 32. 

                                                
3 Opracowano według informacji sporządzonej przez Zarząd Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa 
Kryminalistycznego (p. prof. T. Widłę i dr. M. Leśniaka). 
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W ramach działalności statutowej PTK dr Aleksandra Tucholska – Lenart wygłosiła 

także cykl wykładów z dziedziny badań DNA oraz problematyki biegłych, według 

poniższego zestawienia: 

1. Opinia biegłego z dziedziny badań DNA - wykład dla seminarzystów Katedry 
Kryminalistyki WPiA UW. 
 
2. Współpraca biegłego z organem procesowym.- BBK ABW 
 
3. Opinia dot. projektu badawczego z zakresu analizy mRNA dla Biura Badań 
Kryminalistycznych ABW. 
 

Oddział Warszawski  patronował zebraniom naukowym organizowanym w siedzibie 

PTK (o czym wyżej). 

 

 

 

 

 V Sympozjum Kryminalistyczne PTK  

 

W dniach 28-30 maja 2009 r. w Ciechocinku odbyło się V Sympozjum Kryminalistyczne 

zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. Tym razem hasłem 

wiodącym sympozjum było: „Kryminalistyka – mity, a rzeczywistość”. Patronat 

honorowy nad sympozjum objął wicepremier, minister spraw wewnętrznych i 

administracji  Pan Grzegorz Schetyna. 
 

Sympozja Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego organizowane cyklicznie, co 

kilka lat, gromadzą zawsze najwybitniejszych  przedstawicieli nauki i praktyki 

kryminalistycznej, stanowiąc znakomite forum wymiany doświadczeń i poglądów 

naukowych mających wpływ na rozwój polskiej  kryminalistyki. Tak było i tym razem. W 

sympozjum uczestniczyło bowiem ponad 160 osób reprezentujących ośrodki naukowe, 

policję, prokuraturę, laboratoria kryminalistyczne, producentów dokumentów i druków 

zabezpieczonych oraz środków techniki kryminalistycznej i inne środowiska i instytucje 

zajmujące się kryminalistyką lub wspomagające tę dziedzinę nauki. 
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Tematyka wiodąca tegorocznego sympozjum koncentrowała się wokół takich 

zagadnień, jak: 

 aktualne kierunki  i metody badań kryminalistycznych. 

 kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości, 

 ekspertyza kryminalistyczna i problematyka biegłych sądowych, 

 taktyka i profilaktyka kryminalistyczna. 
 

Referat inauguracyjny, pt. „Wykorzystanie współczesnej kryminalistyki – mity, a 

rzeczywistość”, który wzbudził duże zainteresowanie i był inspiracją do wielu wystąpień,  

wygłosił prof. dr hab. Zdzisław Kegel z Uniwersytetu Wrocławskiego. Na sympozjum 

zgłoszono 75 referatów, z czego podczas dwóch równoległych sesji, wygłoszono ponad 

67. Znakomitą większość wystąpień cechowało nowatorskie ujęcie prezentowanej 

problematyki. Poruszono w nich wiele tematów bardzo istotnych dla nauki 

kryminalistyki i środowiska biegłych, jak np. projekty nowych uregulowań prawnych, 

odpowiedzialność biegłych, praktyczne i teoretyczne zagadnienia ekspertyzy 

kryminalistycznej, nowe metody badań kryminalistycznych, w tym m.in. z zakresu 

grafometrii komputerowej w ekspertyzie pisma, nowych zastosowań i możliwości 

informatyki, zabezpieczeń antyfałszerskich dokumentów, bezinwazyjnych testów 

analitycznych, nowoczesnych metod trójwymiarowego utrwalania wyglądu miejsc 

zdarzeń. Wiele wystąpień dotyczyło nowych zjawisk i form działań przestępczych 

(przestępczość gospodarcza, stadionowa, przeciwko dobrom kultury, czynności 

procesowo-kryminalistyczne w sprawach pożarowych, wypadków komunikacyjnych, 

terroryzm  i inne zjawiska kryminalne). Interesującą i ważną  dla przyszłości 

kryminalistyki była problematyka standardów czynności kryminalistycznych i opinii 

biegłych oraz akredytacji laboratoriów kryminalistycznych. Większość wystąpień 

wywoływała ożywione dyskusje, zarówno podczas sesji jak i w kuluarach. Referaty 

sympozjalne, których wykaz jest zamieszczony na stronie internetowej, ukażą się 

wkrótce w zwartych publikacjach, co zwalnia od bardziej szczegółowego ich omówienia.  
 

Sympozjum towarzyszyła prezentacja wydawnictw naukowych i specjalistycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Polskiej 

Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz wystawa sprzętu i materiałów 

kryminalistycznych, prezentowana przez firmy produkujące środki techniczne 
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wspomagające kryminalistykę (Agtes Sp. z o.o., Allami Nyomda Nyrt. -  Węgierska 

Drukarnia Skarbowa, Delta Optical, Leica Geosystems Sp. z o.o., PHU VERA, Polska 

Wytwórnia Papierów Wartościowych, Precoptic Co., Stanimex, Zakład Tworzyw 

Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski sj.).  
 

Wspieranie działalności studenckiego ruchu naukowego 
 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne udzielało pomocy merytorycznej, organizacyjnej 

i finansowej, uczestnicząc poprzez swoich przedstawicieli m.in. w realizacji takich 

przedsięwzięć studenckich, jak:  

1. Międzyuniwersytecki obóz naukowy – Legionowo 2009 zorganizowany w dniach 

6 – 9 stycznia 2009 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przez Koło 

Naukowe Administratywistów „Ad rem” Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Koło 

Naukowe Prawa Karnego Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego „Iustitia” w 

ramaach projektu „IN iustam rem”. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne objęło  

patronat honorowy i wsparło finansowo to przedsięwzięcie. Uczestnicy obozu 

mieli możliwość zapoznania się z pracą Laboratorium Kryminalistycznego PTK. 

2. Dni Edukacji Klinicznej, Toruń 5 – 7 maja 2009 r. zorganizowane przez 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Grupa Lokalna ELSA 

Toruń. Jednym z patronów honorowych był Prezes Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego,  prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski. 

3. VIII Warsztaty Kryminalistyczne organizowane przez Koło Naukowe Prawa 

Karnego TEMIDA UW, poświęcone najnowocześniejszym technikom 

wykorzystywanym przez polskie laboratoria kryminalistyczne. Warsztaty odbyły 

się w dniu 01 kwietnia 2009 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W przygotowaniu 

warsztatów brali udział członkowie PTK, a opiekunem naukowym tego 

przedsięwzięcia była prof. dr hab. Ewa Gruza – wiceprzewodnicząca Rady 

Naukowej PTK.  

4. Warsztaty Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki Wydziału Prawa i 

Administracji UMK w Toruniu zorganizowane w dniach 17 – 20 marca w Szkole 



17 

 

Policji w Słupsku. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne wsparło finansowo i 

organizacyjnie to przedsięwzięcie. 

5. Inscenizacja procesu karnego Margarity Gorgonowej zorganizowana przez Koło 

Naukowe Prawa Karnego TEMIDA UW, w dniu 23 stycznia 2009 r.  

 

X Edycja Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny 

Kryminalistyki 

 

W dniu 27.03.2009 r. odbyło się posiedzenie Jury X Edycji Konkursu im. Prof. 

Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w składzie: 

 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - przewodniczący 

 dr Aleksandra Tucholska – Lenart 

 prof. dr hab. Karol Sławik 

 prof. dr hab. Tadeusz Widła  

 dr  Waldemar Krawczyk    
 

Na konkurs wpłynęło 10 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. Wszystkie zgłoszone prace były opublikowane lub obronione w roku 2008. 

Po dyskusji - Jury postanowiło zgłosić Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego wnioski o przyznanie nagród pieniężnych, książkowych i wyróżnień 

n/w pracom: 

Kategoria prace monograficzne 
 

 „Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych”  – podręcznik autorstwa 

Ewy Gruzy, Mieczysława Goca i Jarosława Moszczyńskiego -  Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. 
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 „Dowód osmologiczny. Aspekty kryminalistyczne i procesowe” – autorstwa 

Tomasza Bednarka – Wyd. Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP.  

Kategoria prace doktorskie 
 

 „Nowe środki prewencji kryminalnej na obszarach zurbanizowanych – ujęcie 

kryminalistyczne. Monitoring wizyjny” – autor Paweł Waszkiewicz  WPiA UW, 

promotor - prof. dr hab. Ewa Gruza. 

 
Kategoria prace magisterskie 

I nagroda 

 „Porównanie śladów czerwieni wargowej pokrytych substancją ślinową ze 

śladami pokrytymi substancją natłuszczającą” - autor Aneta Budziłek  WPiA  

UŚ , promotor - prof. dr hab. Tadeusz Widła. 

 

II nagroda 

 „ Palinologia kryminalistyczna” – autor Łukasz Motyka WPiA  UŚ, promotor - 

prof. dr hab. Tadeusz Widła  
 

Kategoria publikacje 

  „NN-dietylobenzyloamina – produkt utleniania benzoesanu denatonium 

podchlorynem sodu” – autor Łukasz Matyjasek , Wydział Chemii CLK KGP 

 

Kategoria prace magisterskie 
Dyplom PTK 
 

 „Kryminalistyczne aspekty syndromu wypalenia zawodowego” autor  Marta 

Kowalczyk WPiA UWM Olsztyn – prof. dr hab. Jerzy Kasprzak 

 „Kryminalistyczne metody identyfikacji zwłok ludzkich” – autor Anna 

Bielińska – Robak WSHiP im. R Łazarskiego – prof. dr hab. Karol Sławik 
 

Kategoria publikacje – wyróżnienie 
 

 „Analiza sekwencji nowego markera STR zlokalizowanego w lokus 

ludzkiego hormonu wzrostu i jego wykorzystania w identyfikacji osobniczej” 

– autor Magdalena Spójnicka  Wydział Biologii CLK KGP. 
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  „Badania zawartości morfiny w płynach ustrojowych osób po spożyciu 

produktów spożywczych zawierających mak oraz jeje oznaczenie w tych 

wyrobach” – autor Mariola Burstein - Wydział Chemii CLK KGP. 
 

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się podczas uroczystego posiedzenia Rady 

Naukowej i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w  

dniu 23 października 2009 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego w Warszawie. W programie uroczystości przewidziano 

również wykład  okolicznościowy pt. „O pożytkach z metodyki” , który wygłosił  

prof. dr hab. Tadeusz Widła.   

 

I  Edycja Konkursu i Konkursu Na Nagrodę Profesora Brunona Hołysta dla 

Wyróżniających się Młodych Kryminalistyków 
 

W 2008 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne  ogłosiło konkurs na nagrodę 

Profesora Brunona Hołysta dla wyróżniających się w pracy naukowej lub 

zawodowej młodych naukowców i praktyków z dziedziny kryminalistyki. 

Komisja konkursowa, powołana na okres 2 lat przez Radę Naukową Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego w składzie: 
 

- prof. dr hab. Karol Sławik (przewodniczący), 

- prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, 

- prof. dr hab. Hubert Kołecki, 

- dr Andrzej Filewicz, 

- dr Mieczysław Goc, 
 

na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2009 r., po zaznajomieniu się z uzasadnieniami 

wniosków oraz po wszechstronnej dyskusji  postanowiła przyznać dwie nagrody w 

wysokości: 

1. 6 000 zł dr, Kacprowi Gradoniowi – adiunktowi Katedry Kryminalistyki 

Uniwersytetu  Warszawskiego; 

2. 4 000 zł mgr Annie Bodziak – asesorowi Prokuratury Rejonowej w Sanoku. 
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Dr Kacper Gradoń jest autorem pracy  „Etiologia zabójstwa seryjnego: zintegrowany 

model kryminologiczno-kryminalistyczny fenomenu”. Praca charakteryzuje się wieloma 

walorami. Oparta została  nie tylko na analizie kazuistyki światowej, ale i własnych 

badaniach. Całość, zwłaszcza końcowe konstatacje wskazują na jej przydatność w 

praktyce ścigania karnego. Wskazany kandydat jest współautorem kilku monografii, 

autorem i recenzentem różnych publikacji prawno-kryminalistycznych, czynnym 

uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. 

 

Mgr Anna Bodziak – asesor Prokuratury Rejonowej w Sanoku, łączy pracę zawodową  

z pasją naukową. Zajmuje się oryginalną dziedziną badawczą, jaką są oględziny zwłok 

w środowisku wodnym. Jest autorką cyklu publikacji z tej tematyki , m.in. „Oględziny 

miejsca znalezienia zwłok pod wodą”, „Poszukiwanie zwłok pod wodą w przypadkach  

prowadzonych postępowań przygotowawczych w sprawach związanych z wydarzeniami 

na wodzie”, „Poszukiwanie zwłok w starorzeczach sztucznych jezior zaporowych – 

aspekty wybrane” opracowanych na podstawie jej własnej praktyki i badań. Należy 

podkreślić, że dziedzina kryminalistyki, którą zajmuje się autorka tych prac nie 

stanowiła do tej pory przedmiotu tak szerokich publikacji i badań kryminalistycznych. 
 

Komisja uwzględniała również znaczący dorobek naukowy trzeciego kandydata do 

nagrody, dr Pawła Waszkiewicza – pracownika naukowego Katedry Kryminalistyki 

Uniwersytetu Warszawskiego, ale ze względów regulaminowych (możliwość przyznania 

tylko dwóch nagród) nie mogła wyróżnić tej kandydatury nagrodą pieniężną.  
 

Uroczyste wręczenie nagród  odbyło się w  dniu 27  lutego  2009 r.  w Sali Senatu 

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36. Wykład 

okolicznościowy pt. „Dowód naukowy w  procesie karnym” wygłosił  prof. dr hab. 

Tadeusz Tomaszewski 

 

Działalność wydawnicza 
 

Od początku swego istnienia Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne przykładało dużą  

wagę do popularyzacji wiedzy i praktyki kryminalistycznej  poprzez cykliczne publikacje. 

Od 2000 roku PTK, wspólnie z Katedrą Kryminalistyki UW, wydaje periodyk „Problemy 
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Współczesnej Kryminalistyki”, którego  łamy stanowią główne miejsce prezentacji   

osiągnięć naukowych Towarzystwa i jego członków.  W kolejnym XIII tomie, który 

ukazał się w 2009 r.  znalazły się prace napisane przez uczestników seminarium 

doktorskiego prowadzonego w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Tradycyjnie znalazły się w nim także teksty przygotowane przez Kolegów z różnych 

ośrodków uniwersyteckich, naukowców i sympatyków kryminalistyki, a także  

uczestników III Warsztatów Kryminalistycznych zorganizowanych przez Polskie 

Towarzystwo Kryminalistyczne w 2008 roku w Ciechocinku.  
 

Kontynuowano także prace wydawnicze związane z przygotowaniem do publikacji  

cyklu Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej obejmującej okres od 1918 do 2008 r. W 

2009 r. zakończono prace redakcyjne i wydano kolejny, III t. bibliografii obejmujący lata 

1980-1989. Zawiera on ponad 5 tys. pozycji bibliograficznych z kryminalistyki i nauk 

pokrewnych. Wydanie tego tomu powierzono Centrum Badawczo-Szkoleniowemu PTK, 

a na jego publikację uzyskano wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Dalsze tomy 

w przygotowaniu.  

 

 

 

 

Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania fałszerstwom dokumentów 

 

1)  5 szkoleń dla pracowników Kredyt Banku nt: 

 Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności wybranych dokumentów 

biorących udział w obrocie bezgotówkowym oraz w innej formie działalności 

bankowej oraz  

 Analiza pisma ręcznego i podpisów jako narzędzia weryfikacji autentyczności 

dokumentów wykorzystywanych przez pracowników Banku. 
 

2)  2 szkolenia dla Krajowej Izby Rozrachunkowej nt: 
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 Kryminalistyczne badania pisma ręcznego i podpisów jako metoda weryfikacji 

autentyczności dokumentów. 

 Podstawy techniczne wytwarzania, zabezpieczania przed fałszerstwem oraz 

weryfikacji autentyczności dokumentów. 
 

1) 1 szkolenie dla PZU SA  nt: 

 Rozpoznawanie fałszerstw i postępowanie ze sfałszowanymi dokumentami. 
 

4)  1 szkolnie dla Straży Miejskiej w Warszawie 

 Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności dokumentów 

potwierdzających tożsamość oraz dokumentów administracyjnych biorących 

udział w obrocie bezgotówkowym. 
 

Łącznie w 2009 r. przeszkolono 202 osoby. Szkolenia zostały przeprowadzone przez 

Centrum Badawczo-Szkoleniowe PTK, jako wyodrębnioną strukturalnie jednostkę PTK 

do realizacji tego rodzaju zadań. 

 

Działalność Biblioteki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

 

 Biblioteka Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego została utworzona na  

podstawie  Uchwały   Zarządu Głównego PTK  z dnia 20 maja 2005 r.  Biblioteka  

Kryminalistyczna  gromadzi pozycje branżowe i czasopisma, które  mają służyć 

rozwijaniu i zaspakajaniu  potrzeb biblioteczno-informacyjnych z zakresu szeroko 

rozumianej kryminalistyki i nauk penalnych, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

członków PTK oraz  pogłębianiu inspiracji twórczych i naukowo-badawczych. Biblioteka 

cieszy się dużym uznaniem studentów przygotowujących prace magisterskie z 

kryminalistyki na różnych uczelniach wyższych z całego kraju (w 2009 r. do tych celów 

korzystało z biblioteki 11 magistrantów). Aktualnie zbiory biblioteczne liczą  1033 

pozycji, których systematyczne aktualizowany wykaz znajduje się  na stronie 

internetowej PTK. W 2009 r. przybyło 57 woluminów. 

 

Działalność naukowo-badawcza 



23 

 

 

W 2009 r. Centrum Badawczo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego realizując zadania badawczo-rozwojowe PTK  wspólnie z 

Uniwersytetem Warszawskim, na podstawie umowy konsorcjum, przystąpiło do 

realizacji projektu rozwojowego pt. 
 

„Opracowanie metodyki i programów oraz zbudowanie stanowiska do badań 

identyfikacyjnych pisma i podpisów przy wykorzystaniu grafometrii 

komputerowej” 
 

Założeniem projektu jest opracowanie zestawu programów do komputerowej 

identyfikacji pisma ręcznego o nazwie „GLOBALGRAF”, które : 

 rozszerzyłyby dotychczasowe spektrum badawcze, poprzez wykorzystanie w 

szerszym jako dotychczas stopniu  tzw. grafometrycznych, strukturalno- 

geometrycznych cech pisma,  

 umożliwiłyby analizę parametrów kinetyczno konstrukcyjnych pisma  

 umożliwiłyby wizualizację parametrów motorycznych. 
 

Przedstawione wyżej parametry pisma należą do podstawowych,  najistotniejszych dla 

kierunku opiniowania właściwości pisma. Rozszerzenie ich spektrum analitycznego i 

zastosowanie do ich wyznaczania technik komputerowych pozwoli na ich 

obiektywizowanie i standaryzację. A zastosowanie do ich interpretacji metod 

statystycznych np. testu kwantylowego, testu „t” – Studenta, czy test χ2 (chi-kwadrat) 

wpłynie na podniesienie rangi badań pismoznawczych i zaliczenie ich w poczet badań 

obiektywnych. 

Finalny produkt GLOBALGRAF będzie zawierał : 

 program do weryfikacji strukturalnych, wielkościowych, parametrów pisma; 

 program do weryfikacji strukturalno-geometrycznych  parametrów pisma; 

 program do weryfikacji konstrukcyjno-kinetycznych cech pisma; 

 program do wizualizacji motorycznych cech pisma  

Projekt jest finansowany ze środków na naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.  
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Udział w sympozjach, konferencjach, zjazdach i spotkaniach naukowych 
 

W 2009 r. Towarzystwo otrzymało zaproszenia i aktywnie uczestniczyło w sympozjach, 

konferencjach, zjazdach i spotkaniach naukowych. Przykłady konferencji, sympozjów i 

innych form spotkań naukowych zawiera poniższe zestawienie: 
 

1) Regionalny Kongres Nauk Sądowych, Częstochowa, 17 kwietnia 2009 r., 

organizator – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych; 

2) Sesja naukowa nt. „XX Rocznica Wdrożenia Badań DNA Do Kryminalistyki 

Polskiej”, Warszawa, 12 maja 2009 r., organizator – Odział Warszawski PTK i 

Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego; 

3) Konferencja naukowa nt. „Techniczno-kryminalistyczne badania autentyczności 

dokumentów publicznych (TKBADP - 7)”, Poznań, 10-11 września 2009 r., 

organizator - Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych; 

4) Sesja naukowa nt. „Postępy w naukach sądowych”, Kraków, 27 listopada 2009 r., 

organizator – Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna; 

5) Sesja naukowa z okazji 40-lecia Zakładu i Katedry Kryminalistyki UMK w Toruniu 

nt. „Kryminalistyka dla prawa – prawo dla kryminalistyki”, Toruń, 01 grudnia 2009 r., 

organizator – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; 

6) Konferencja „100 lat daktyloskopii na ziemiach polskich”, Warszawa, 02-04 

września 2009 r., organizator – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy 

Głównej Policji oraz Wydział Prawa i Administracji UW; 

7) IX Międzynarodowe Sympozjum Kryminalistyczne, Piestany k. Bratysławy, 29.09 – 

02 października 2009 r., organizator – Instytut Kryminalistyki Policji Republiki 

Słowackiej; 

8) Międzynarodowa Konferencja nt. „Wojna z terroryzmem w XXI wieku”, Warszawa, 

19 – 20 października, organizator – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 

oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; 

9) Seminarium Instytutu Ekspertyz Sadowych w Krakowie nt. „Relacja organ 

procesowy – biegły”, 06 październik 2009 r., organizator – Instytut Ekspertyz 

Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna; 
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10)  IX Seminarium nt. kierunków rozwoju zabezpieczeń dokumentów, KOSZALIN, 03 – 

06 CZERWCA 2009 R., organizator – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych; 

11)  VI Międzynarodowa Konferencja nt. „Kryminalistyka, nauki sądowe, praktyka”, 16 -

17 października 2009 r., organizator – Litewskie Towarzystwo Kryminalistyczne, 

Centrum Kryminalistyczne Departamentu Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

Republiki Litwy; 

12)  Konferencja Naukowa nt. „Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce – 

doświadczenia i wyzwania w XXI wieku”, Warszawa, 27 lutego 2009 r., organizator 

– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego  w 

Warszawie; 

13)  X Konferencja Wydziałowa nt. „Skuteczność prawa”, Warszawa, 27 lutego 2009 r., 

organizator - Wydział Prawa i Administracji UW; 

14)  Zjazd Katedr Postępowania Karnego i Katedr Kryminalistyki, Olsztyn, 21 – 23 

września 2009 r., organizator – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego; 

15)  Promocja książki prof. dra hab. Brunona Hołysta pt. „Terroryzm”, Warszawa, 09 

stycznia 2009 r., organizator - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. 

 

Ad. 2 i 3 
 
W ramach realizacji tych zadań statutowych podjęto następujące działania: 
 

Zajęcia  praktyczne dla słuchaczy kursu ekspertów dokumentów zorganizowanego 

przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 

 

Zajęcia  prowadzili  dr Mieczysław Goc i mgr Adolf Wójcik. Łącznie w 2009 r. kursanci 

wykonali 16 projektów ekspertyz dokumentów, a jeden kursant ukończył kurs z 

wynikiem pozytywnym. Jeden z kursantów  uzyskał także uprawnienia eksperta 

dokumentów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

 

Działalność ekspercka na rzecz organów procesowych oraz innych podmiotów 
 

W 1997 roku na podstawie uchwały Zarządu Głównego rozpoczęło działalność Biuro 
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Ekspertyz PTK. W ciągu kilku lat Biuro skupiło na swoich listach wielu wybitnych 

ekspertów i rzeczoznawców rekrutujących się ze środowisk naukowych, laboratoriów 

policyjnych i innych służb państwowych oraz specjalistów o olbrzymiej wiedzy i 

doświadczeniu kryminalistycznym. Są wśród nich ludzie, którzy dzięki swej pracy 

doprowadzili do ujęcia i skazania sprawców niektórych najgroźniejszych przestępstw 

ostatnich lat.  
 

Regulamin Biura Ekspertyz precyzyjnie określa kryteria i warunki, jakie trzeba spełnić, 

żeby zostać ekspertem PTK. Kandydaci na ekspertów rekrutują się wyłącznie spośród 

członków Towarzystwa. W postępowaniu kwalifikacyjnym niezbędnymi warunkami są: 

wykonanie co najmniej 100 ekspertyz lub projektów ekspertyz pod kierunkiem 

samodzielnego eksperta Towarzystwa, złożenie podania, życiorysu, ankiety osobowej i 

wszelkiej innej dokumentacji potwierdzającej wykształcenie i doświadczenia zawodowe, 

a także uzyskanie dwóch opinii rekomendujących i potwierdzających przestrzeganie 

zasad etyki zawodowej. 

Uprawnienia eksperta/rzeczoznawcy PTK nadaje Rada Naukowa. Według stanu na 

dzień 31.12.2009 r. uprawnienia ekspertów i rzeczoznawców PTK posiada  122  osób. 

Wykonali oni  na rzecz sądów, prokuratorów, policji i innych zleceniodawców ponad 14 

tys. ekspertyz, z czego w okresie sprawozdawczym  1005  ekspertyz, głównie z 

zakresu badań dokumentów , wypadków drogowych, badań biologicznych, 

chemicznych, daktyloskopijnych i innych. Działalność Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego na tym polu pozwoliła  „zagospodarować” ekspertów, którzy  

przeszli  na emeryturę i mogą w dalszym ciągu wykorzystywać  swoje doświadczenie , 

wiedzę i umiejętności na rzecz zwiększenia efektywności czynności śledczych. 
 

Eksperci PTK wykonują ekspertyzy następujących specjalności: 

 badania dokumentów, w tym m.in. identyfikacja pisma ręcznego, pisma 

maszynowego, pieczątek i pieczęci, badania autentyczności dokumentów 

krajowych i zagranicznych, a także badania wieku pisma, jako nowej dziedziny 

badań kryminalistycznych wdrożonej do praktyki laboratoryjnej PTK w 2007 r.; 

 badania komputerowe, w tym m.in. badania nośników danych, legalności 

oprogramowania, konfiguracji sprzętu itp.; 
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 badania fonoskopijne, w tym m.in. badanie autentyczności nagrań, identyfikacji 

osób na podstawie wcześniejszej rejestracji na różnych nośnikach; odczytywanie i 

sporządzenie stenogramu nagrań, badanie aparatury fonoskopijne; 

 badania daktyloskopijne i traseologiczne, w tym m.in. badania identyfikacyjne 

śladów linii papilarnych, badania wieku śladów linii papilarnych, identyfikacji  

człowieka na podstawie czerwieni wargowej, małżowiny usznej i innych elementów 

ciała, badania rękawiczek, badania śladów stóp, obuwia i środków transportu; 

 badania mechanoskopijne, w tym m.in. badania śladów narzędzi, badania zamków i 

sejfów, badania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów; 

 badania biologiczne w tym m.in. badania śladów krwi, spermy, śliny, potu i innych 

wydzielin ciała, włosów, paznokci, strzępów tkanek,  piór ptasich i łusek rybich, 

cząstek botanicznych itp.; 

 badania DNA śladów kryminalistycznych i  ustalanie ojcostwa; 

 badania fizyko-chemiczne, w tym m.in. badania mikrośladów; badania substancji 

łatwopalnych; badania lakierów, szkła, środków kryjących, badania urządzeń i 

materiałów wybuchowych, badania alkoholi; 

 badania narkotyków; 

 badania mineralogiczne  (gleboznawcze); 

 badania z zakresu elektrotechniki, w tym badania instalacji i urządzeń 

elektrycznych; 

 badania pożarnicze w tym m.in. ustalanie przyczyn powstania pożarów; 

 badania broni i balistyczne, w tym m.in. badania identyfikacyjne broni, łusek, 

pocisków, badania broni gazowej i obezwładniającej, badania śladów użycia broni 

palnej; 

 badania z zakresu wypadków komunikacyjnych, w tym m.in. komputerowej analizy 

wypadków drogowych, badania uszkodzeń pojazdów mechanicznych, badania ofiar 

wypadków  i ocena mechanizmu powstawania obrażeń; 

 badania audiowizualne i fotograficzne, w tym m.in. badania zapisów video  

(badania autentyczności zapisu, faktu kopiowania, montażu), antropologiczna 

identyfikacja osób na zdjęciach, taśmach video i innych nośnikach obrazu, 

identyfikacja  przedmiotów zarejestrowanych na tych nośnikach; 
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 badania antropologiczne, w tym m.in. identyfikacja osób żywych i zwłok (metodą 

superprojekcji komputerowej, rekonstrukcji plastycznej) oraz ustalanie spornego  

ojcostwa; 

 badania z zakresu księgowości i finansów; 

 badania wariograficzne  (poligraficzne). 
 

W przypadku konieczności wykonania ekspertyz kompleksowych nasi eksperci  

dokonują na bieżąco, oceny dostarczonych materiałów dowodowych oraz 

porównawczych i tak kierują ich „przepływem” pomiędzy poszczególnymi specjalistami, 

aby uzyskać jak najwięcej informacji umożliwiających identyfikację. 
 

Eksperci Polskiego Towarzystwa udzielają także licznych konsultacji i porad 

kryminalistycznych, w tym również osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw  oraz 

błędnych działań organów procesowych. 
 

W związku ze stworzeniem  odpowiedniego zaplecza technicznego i aparaturowego w 

ostatnim okresie wykonawstwo ekspertyz przyjęło zorganizowane w tym celu 

Laboratorium Kryminalistyczne Centrum Badawczo-Szkoleniowego PTK. W gestii  

Biura Ekspertyz PTK pozostały natomiast sprawy związane z  nadawaniem uprawnień 

eksperckich , ustalaniem  norm ,standardów i zasad wykonywania ekspertyz  zleconych 

Polskiemu Towarzystwu Kryminalistycznemu. 
 

Aktualnie Laboratorium Kryminalistyczne PTK  posiada własne wyposażenie 

aparaturowe w zakresie badań technicznych i klasycznych dokumentów, badań  

chemicznych, daktyloskopijnych, traseologicznych, fonoskopijnych (badania 

odsłuchowe), mechanoskopijnych, komputerowych, biologicznych, wypadków 

komunikacyjnych, włókien, szkła, lakierów i narkotyków. W zakresie innych   

specjalności Laboratorium Kryminalistyczne PTK na podstawie odpowiednich umów 

patronackich i porozumień posiada prawnie unormowaną możliwość korzystania z 

aparatury przez naszych ekspertów.  

 

Ad. 4 
 

W ramach tego zadania statutowego podjęto i zrealizowano m. in. takie działania jak: 
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       1. Występowano do organów procesowych zlecających wykonanie ekspertyz biegłym z 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w sprawach związanych  z rozliczaniem 

należności finansowych, oraz udziałem biegłych w rozprawach  sądowych i innych 

czynnościach procesowych itp. Łącznie w ubiegłym roku wystosowano 17  zażaleń na 

postanowienia obniżenia wynagrodzenia ekspertom Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego (wzrost o 5 w stosunku do roku 2008). Niestety efekty tych działań, 

zwłaszcza w odniesieniu do decyzji pomniejszających wynagrodzenie o podatek VAT, 

nie zawsze przynosiły pożądany skutek. W tej sprawie prowadzono także 

korespondencję z Ministerstwem Sprawiedliwości, której efektem było sprecyzowanie 

stanowiska tego ostatniego  w zakresie ustalania zasad ustalania kosztów ekspertyz i 

wypłaty wynagrodzeń biegłym, w tym biegłym instytucjonalnym, takim jak Centrum 

Badawczo-Szkoleniowe PTK. 
 

   2. Kontynuowano działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji prawnej związanej z 

niekorzystną dla biegłych interpretacją Ministerstwa Finansów (w naszej ocenie 

niezgodną z obowiązującym prawem) ustawy o podatku VAT.  W tym celu 

kontynuowano współpracę z kancelarią prawną, której udzielono pełnomocnictwa do 

reprezentowania Towarzystwa przed organami skarbowymi i sądowymi, udzielano 

konsultacji i pomocy merytorycznej biegłym, którzy wnieśli odwołania od decyzji 

organów podatkowych, odbyto spotkania z udziałem ministra sprawiedliwości 

,podsekretarzy stanu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 

wystosowano pisma do wspomnianych instytucji. Wysłano także w tej sprawie list 

otwarty do Prezesa Rady Ministrów RP. Te i wcześniejsze działania odniosły 

połowiczny sukces, znowelizowano bowiem ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie 

dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (dz. U. 

Nr 221, poz. 1739) znowelizowano dekret z dnia 26 października 1950 r., przez co 

biegli będący podatnikami VAT-u od 1 stycznia 2010 r. będą mogli kwotę tego podatku 

doliczać do stawki wynagrodzenia. Nadal jednak nie rozwiązany został problem 

niesłusznie, naszym zdaniem, naliczonych i pobranych podatków od 2004 r. Przyjęte 

rozwiązania podatkowe zmieniły również sytuację procesową biegłych oraz ich 

odpowiedzialności wobec osób trzecich, co wymaga pilnych uregulowań prawnych.  
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Ad. 5 
 

W ramach tego zadania statutowego zrealizowano m.in. takie przedsięwzięcia, jak: 
 

1. Przedstawiano oferty szkoleniowe oraz rozwiązania organizacyjne i techniczne w 

zakresie przeciwdziałania fałszerstwom dokumentów. W tej sprawie odbyt, 

wspólnie z przedstawicielami Fundacji „Ubi societas ibi ius”, wiele spotkań i 

prezentacji, m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Zdrowia, Poczcie 

Polskiej, Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Straży Miejskiej w Warszawie. 

2. Kontynuowano, zapoczątkowaną w 2006 r., współpracę ze  stowarzyszeniem o 

podobnym profilu, działającym na terenie Republiki Czeskiej p.n. „Spolecnosti po 

kriminalistiku” „Spolecnosti po kriminalistiku” otrzymuje na bieżąco informacje na 

temat przedsięwzięć kryminalistycznych organizowanych przez PTK oraz periodyk 

„Problemy Współczesnej Kryminalistyki”. Koledzy z Czech przysyłają nam 

systematycznie publikację pt. „Kriminalisticky sbornik”,  która  wzbogaca nasze 

zbiory biblioteczne. Dobrze rozwijają się kontakty z przedstawicielami nauki i 

praktyki kryminalistycznej na Litwie i Słowacji. Przedstawiciele PTK uczestniczyli  

w sympozjum kryminalistycznym   w Piestanach k. Bratysławy. 

3. Nawiązano współpracę z Komendą Główną Straży Granicznej, której efektem jest 

m.in. zgoda na korzystanie przez ekspertów PTK na miejscu w Laboratorium SG z 

wzorów paszportów i dowodów osobistych obywateli innych państw. Uzyskano  

także konto użytkownika umożliwiające dostęp do europejskiej bazy danych o 

dokumentach autentycznych i sfałszowanych iFADO. 

4. Systematycznie udzielano nieodpłatnych konsultacji i porad kryminalistycznych 

policjantom oraz przedstawicielom organów sprawiedliwości w sprawach 

dotyczących możliwości badawczych kryminalistyki, wstępnej wartości badawczej  

materiałów dowodowych, formułowania pytań do ekspertów, przygotowywania 

materiałów porównawczych itp. 

5. Udzielano  pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, bądź też 

decyzji i orzeczeń organów procesowych i administracyjnych  m.in. poprzez  (w 

znacznej części nieodpłatne ) konsultacje z dziedziny kryminalistyki oraz 

wykonywanie ekspertyz. 



31 

 

6. W 2009 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne udzielało również nieodpłatnych 

konsultacji i pomocy naukowej osobom przygotowującym prace kwalifikacyjne z 

dziedziny kryminalistyki, udostępniając również w tym celu posiadane zasoby 

biblioteczne i  archiwalne kopii ekspertyz wykonanych w PTK ( pomoc taką 

uzyskało 16 osób). 

7. Prowadzono szeroką działalność informacyjną, udzielano porad konsultacyjnych w 

formie korespondencji  e-mailowej, odpowiadając na pytania naszych internautów 

.Łącznie udzielono ponad 90 odpowiedzi na e-maile  w sprawach mieszczących 

się  w statutowych zadaniach Towarzystwa. 

8. Uchwałą Zarządu Głównego z dnia 27.03.2009 r.(podjętą jednogłośnie) przyjęto na 

członka wspierającego P.H.U. VERA . W ramach działań wspierających firma ta 

przygotowała projekt i wykonała nowe legitymacje członkowskie PTK (wzór na 

stronie internetowej).  

9. Zamieszczono na stronie internetowej Towarzystwa  informacje o najważniejszych 

przedsięwzięciach kryminalistycznych w kraju zgłaszane do PTK przez inne 

instytucje naukowe i stowarzyszenia. 

10. Kontynuowano prace przygotowawcze, w ramach Komitetu Organizacyjnego, do I 

Kongresu Biegłych Sądowych. Włączono się aktywnie w organizację kongresu, 

który objął patronatem honorowym Minister Sprawiedliwości. M.in. wystąpiono do 

Prezesów Sądów Okręgowych o udostępnienie danych adresowych biegłych 

znajdujących się na listach SO. Opracowano projekt statutu federacji stowarzyszeń 

reprezentujących biegłych i rzeczoznawców. Udostępniono także lokal na 

posiedzenia komitetu.  

11. W sposób znaczący została zaktywizowana działalność terenowych struktur 

Towarzystwa, o czym świadczą przedsięwzięcia naukowo-szkoleniowe 

organizowane przez Oddziały PTK (wyszczególnione w p. ad. 1).  

12. Przystąpiono do wymiany legitymacji członkowskich. Nowe legitymacje, 

zawierające zabezpieczenia antyfałszerskie, wyprodukowane w oparciu o 

nowoczesną technologię w formie kartoników o formacie kart bankowych, są 

wydawane dla członków nie zalegających ze składkami. 
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13. Włączono się do prac legislacyjnych związanych z przygotowaniem ustawy 

zmieniającej dekret z dnia 26 października 1950 r. o  należnościach świadków, 

biegłych i stron w postępowaniu sądowym. Ustawa została przyjęta dnia 5 

listopada 2009 r. o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w 

postępowaniu sądowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. Podwyższa 

ona wynagrodzenie biegłych będących płatnikami podatku od towarów i usług o 

kwotę tego podatku (Dz. U. Nr 221, poz. 1739). Ustawa nie rozwiązuje wszystkich 

problemów związanych z instytucją biegłego w polskim systemie prawnym. 

Dlatego też Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne pozytywnie oceniając tę 

inicjatywę  zmierzającą  do  złagodzenia skutków finansowych błędnej, naszym 

zdaniem, interpretacji Ustawy o podatku od towarów i usług przyjętej przez 

Ministerstwo Finansów, zwróciło uwagę na nie wyjaśnioną kwestię 

odpowiedzialności biegłych wobec osób trzecich za wydane opinie. Zwrócono się 

także do Ministerstwa Sprawiedliwości o przesłanie projektu ustawy o biegłych, 

nad którym toczą się prace w ministerstwie.  Zwracano również uwagę na pilną 

potrzebę uregulowania problematyki biegłych instytucjonalnych. 

÷ 
W okresie sprawozdawczym Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne realizowało  

zadania statutowe i podejmowało najistotniejsze dla środowiska sprawy i problemy, 

czego przykłady zawiera przedstawione wyżej sprawozdanie. Władze Towarzystwa  

uważają, iż należy kontynuować te  działania w 2010 r. Wyrazem tego  są kierunki 

pracy PTK przyjęte na Posiedzeniu Zarządu Głównego i Rady Naukowej w dniu 19 

lutego 2010 r4. 

                                                
4 Na posiedzeniu w dniu  19 lutego 2010 roku członkowie Zarządu Głównego i Rady Naukowej PTK 
podjęli jednogłośnie wspólną uchwałę określającą główne kierunki pracy w roku 2010. Przyjęto 
następujące główne kierunki pracy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 2010 roku: 
 

1/ w obszarze działalności naukowej i popularyzatorskiej: 
- organizacja spotkań naukowych połączonych z wykładami i dyskusją zgodnie z przygotowanym 

harmonogramem; 
- nadzór naukowy nad realizacją projektów badawczo-rozwojowych dotyczących wykorzystania 

grafometrii komputerowej w badaniach pisma ręcznego i podpisów (projekt rozwojowy realizowany 
wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim); 

- opracowywanie i wydanie bibliografii kryminalistycznej za lata 2001-2008 ( tom V ); 
- współudział w organizacji i udział w konferencjach i spotkaniach naukowych; 
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W dalszym ciągu należy dążyć do umocnienia funkcji  popularyzatorsko-naukowej 

Towarzystwa. Towarzystwo w coraz większym stopniu staje się  centrum informacji 

naukowej w dziedzinie szeroko rozumianej kryminalistyki. Celowi temu służyć będzie 

również bibliografia kryminalistyczna, która docelowo obejmie wszystkie publikacje, 

jakie ukazały się w Polsce od czasów przedwojennych do chwili obecnej ( w tym roku 

planujemy wydanie kolejnego tomu bibliografii). 
 

Zamierzamy także systematycznie rozszerzać działalność biblioteki kryminalistycznej, 

poprzez gromadzenie monografii z dziedziny kryminalistyki, komputerowe opracowanie 

zasobów bibliotecznych i ich udostępnienie naszym członkom i sympatykom, dążąc do 

stworzenia placówki dysponującej kompleksowym i w miarę możliwości wyczerpującym 

zbiorem zarówno krajowej, jak i zagranicznej literatury kryminalistycznej, dostępnej nie 

tylko w formie książkowej, ale również na informatycznych nośnikach danych.  

Pozytywnie odbierana jest w środowisku inicjatywa publikowania  na stronie 

                                                                                                                                                       
- publikowanie na stronie internetowej Towarzystwa informacji na temat sympozjów, konferencji i 

innych przedsięwzięć kryminalistycznych organizowanych przez PTK i inne instytucje; 
 

2/ w zakresie działalności wydawniczej: 
- wydanie kolejnego tomu „Problemów Współczesnej Kryminalistyki”; 
- wydanie monografii (proponowany tytuł: „Co nowego w kryminalistyce ?” 
- wydanie V tomu „Bibliografii Kryminalistycznej” 
 

3/ w zakresie działalności eksperckiej: 
- nadawanie uprawnień ekspertów i rzeczoznawców PTK; 
- nadzór nad działalnością CBS PTK w zakresie standardów wykonywanych ekspertyz; 
- podnoszenie standardów i warunków wykonywania ekspertyz miedzy innymi poprzez uzupełnienie 

wyposażenia stanowisk laboratoryjnych (badanie dokumentów, badanie narkotyków, badania 
chemiczne); 

 

4/ w zakresie działalności organizacyjnej: 
- prowadzenie bieżącej dokumentacji członkowskiej, 
- weryfikacja członków PTK zalegających z opłatą składek, 
- udzielanie niezbędnej pomocy organizacyjnej merytorycznej i finansowej oddziałom terenowych 

PTK.    

5/ w zakresie działalności szkoleniowej: 
- prowadzenie szkoleń dla banków i innych instytucji oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 

z dziedziny badań dokumentów i innych zagadnień kryminalistycznych. 
 

6/ w zakresie innej działalności: 
- udział w pracach legislacyjnych dotyczących regulacji prawnych obejmujących zagadnienia 

mieszczące się w obszarze celów statutowych PTK ( przygotowywanie projektów aktów prawnych, 
opiniowanie, konsultacje itp.) 

- reprezentowanie interesów członków PTK i społeczności kryminalistycznej wobec organów władzy i 
innych instytucji. 

                                                                                 
 

 



34 

 

internetowej Towarzystwa  informacji o najważniejszych przedsięwzięciach 

kryminalistycznych w kraju, co poza funkcją informacyjną, umożliwia także właściwą 

koordynację i uzgadnianie terminów realizacji konferencji, sympozjów i innych tego 

rodzaju spotkań naukowych przez różne instytucje i ośrodki naukowe. 
 

Dalszemu wzmocnieniu aparaturowemu i związanemu z tym rozszerzeniu możliwości 

badawczych powinny ulec funkcje eksperckie PTK, głównie w zakresie badań 

dokumentów, badań wieku pisma, badania mikrośladów, narkotyków, badań 

komputerowych, płyt CD, nagrań video, wypadków komunikacyjnych, daktyloskopii, 

chemii kryminalistycznej, biologii oraz innych. Realizacji tych zamierzeń powinna 

sprzyjać m. in. realizacja projektów badawczych na temat  badań wieku pisma i 

wykorzystania technik komputerowych do analizy cech grafometrycznych pisma 

ręcznego a także wzmacnianie funkcji badawczych Laboratorium Kryminalistycznego 

Centrum Badawczo-Szkoleniowego PTK. 
 

Ważnym zadaniem dla władz Towarzystwa powinna być kontynuacja  działań 

wspierających aktywność struktur terenowych  na rzecz realizacji celów statutowych 

Towarzystwa, a także weryfikacja członków zalegających ze składkami.  
 

Aktywnie będziemy także wspierać działania i inicjatywy naszych członków zmierzające 

do poprawy ich sytuacji prawnej związanej z niekorzystnymi rozwiązaniami 

podatkowymi i wynikającą stąd zmianą statusu biegłego w polskim wymiarze 

sprawiedliwości. Oczywiście nie jest to pełny katalog dotychczasowych osiągnięć, 

zamierzeń i planów, które będą realizowane w najbliższej przyszłości, ale ich realizacja 

nawet w takim zakresie, jaki został przedstawiony w tym sprawozdaniu,  daje gwarancję 

pozytywnego wpływu na rozwój polskiej kryminalistyki. 
 

NAJISTOTNIEJSZE UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK 
  
Wyciąg 1:   Uchwała z dnia 31.01,2009 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie przyjęcia 

głównych kierunków pracy PTK na rok 2009. 
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Wyciąg 2:   Uchwała z dnia 31.01.2009 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie zmian w 

regulaminie  Konkursu na nagrodę prof. Brunona Hołysta dla wyróżniających się 

młodych kryminalistyków. 

 

Wyciąg 3.  Uchwała z dnia 31.01.2009 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie: 

 wyboru jury konkursu na nagrodę prof. Brunona Hołysta dla wyróżniających się 

młodych kryminalistyków; 

 przyznania nagród zgodnie z wnioskiem jury konkursu  na nagrodę prof. Brunona 

Hołysta dla wyróżniających się młodych kryminalistyków  zawartym w protokole z 

posiedzenia jury z dnia 31.01.2009 r. 

 

Wyciąg 4:  Uchwała z dnia 27.03.2009 r. (podjęta jednogłośnie)  w sprawie przyjęcia 

sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2008 . 

 

Wyciąg 5 : Uchwała z dnia 27.03.2010 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie pokrycia 

ujemnego wyniku finansowego za rok 2008 z lat poprzednich. 

 

Wyciąg 6:  Uchwała z dnia 27.03.2009 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie 

przeznaczenia na cele statutowe PTK dodatniego wyniku finansowego CBS PTK za 

2008 r. 

 

Wyciąg 7: Uchwała z dnia 27.03.2009 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie: 

 wyboru jury konkursu im. prof. T.Hanauska na „Pracę roku z dziedziny 

kryminalistyki”; 

 przyznania nagród i wyróżnień zgodnie z wnioskiem jury konkursu im. prof. T. 

Hanauska na „Prace roku z dziedziny  kryminalistyki” zawartym w protokole z 

posiedzenia jury z dnia 27.03.2009 r. 

 

Wyciąg 8.  Uchwała z dnia 27.03.2009 r.(podjęta jednogłośnie) o przyjęciu zmian w 

regulaminie  Konkursu na nagrodę prof. Brunona Hołysta dla wyróżniających się 

młodych kryminalistyków. 
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Wyciąg 9: Uchwała z dnia 27.03.2009 r.(podjęta jednogłośnie) w sprawie przyjęcia 

P.H.U. VERA na członka wspierającego PTK. 

 

 
ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

KRYMINALISTYCZNEGO 
 
 

Zasady ogólne 
 

Obowiązkiem członka Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego jest 

przestrzeganie zasad etyki ogólnoludzkiej, podstawowych norm moralnych oraz 

poszanowanie obowiązującego prawa 

W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych 

zasadach etyki członek PTK powinien kierować się zasadami współżycia 

społecznego. 

Członek PTK postępuje uczciwie, honorowo, mając na uwadze godność każdego 

człowieka. 

Członek PTK nie może żądać od innych osób należących do stowarzyszenia 

zachowania sprzecznego z zasadami etycznymi, współżycia społecznego oraz 

normami statutowymi PTK. 

Członek PTK nie może usprawiedliwiać lojalnością swego zachowania sprzecznego 

z zasadami określonymi w niniejszym zbiorze. 

Członek PTK nie powinien brać udziału w przedsięwzięciach uwłaczających jego 

godności lub mogących podważyć zaufanie do niego i stowarzyszenia. 

Członek PTK nie zachowuje się i nie działa na szkodę innych członków i 

stowarzyszenia. 

Członka PTK powinna cechować postawa krytyczna, ale nie krytykanctwo. 

Członek PTK nie pomawia innych, nie kieruje fałszywych oskarżeń, nie 

rozpowszechnia nieprawdziwych informacji. 

Członka PTK obowiązuje kultura osobista, dyskrecja i życzliwy stosunek do innych. 
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Członek PTK a stowarzyszenie 

 
Członek PTK uznaje dorobek naukowy, organizacyjny, ekspercki stowarzyszenia 

jako wspólne dobro. 

Członek PTK darzy szacunkiem i zaufaniem członków stowarzyszenia, jest dla nich 

życzliwy, z szacunkiem odnosi się do ich osiągnięć. 

Członkowie PTK dbają o to, by uznanie za osiągnięcia przypadło temu, komu to się 

faktycznie należy. 

Członka PTK obowiązuje uczciwość i lojalność wobec stowarzyszenia, jego władz i 

członków. 

Członek PTK dzieli się ze stowarzyszeniem swoją wiedzą i doświadczeniem 

zawodowym. 

Członek PTK aktywnie uczestniczy w pracach stowarzyszenia, dba o dobro i honor 

stowarzyszenia, godnie je reprezentuje i postępuje zgodnie z jego celami i 

normami statutowymi  

Członek PTK nie nadużywa logo i nazwy stowarzyszenia, ani faktu przynależności 

do PTK do celów prywatnych lub sprzecznych z celami stowarzyszenia. 

 
Członek PTK jako ekspert 

 
Ekspert PTK unika zachowań, które mogłyby przynieść ujmę jego godności lub 

osłabiać zaufanie  do jego bezstronności. 

Ekspert PTK pogłębia systematycznie wiedzę zawodową oraz dba o znajomość 

przepisów obowiązującego prawa. 

Ekspert PTK wydaje opinie osobiście, sumiennie, w oparciu o rzetelną wiedzę, 

badania i doświadczenie. 

Ekspert PTK opiniuje w terminie, bez zbędnej zwłoki. 

Ekspert PTK nie uchyla się od konsultacji i pomocy koleżeńskiej w zakresie 

posiadanych kompetencji. 

Ekspert PTK zachowuje się taktownie w relacjach z organem procesowym,  unika 

publicznego demonstrowania swego osobistego stosunku do stron procesowych 

i nie okazuje zażyłości z osobami zatrudnionymi w organach ścigania. 
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Ekspert PTK dba o to, aby krytyka, dyskusja i polemika prowadzone były z 

poszanowaniem zasad szacunku, rzeczowości i rzetelności. 

W swej działalności ekspert PTK kieruje się przepisami prawa i zasadami dobrych 

obyczajów, przestrzega zasad kultury osobistej w relacjach z kolegami 

Ekspert PTK nie sugeruje się oczekiwaniami zleceniodawcy i nie dopuszcza, aby 

presja zleceniodawcy lub środowiska wpływała ma merytoryczną zawartość 

ekspertyzy. 

Ekspert PTK podejmuje się opracowania ekspertyz wyłącznie w zakresie swojej 

specjalności i wyłącznie wtedy, kiedy może oprzeć ją na własnej odpowiednio 

udokumentowanej wiedzy i doświadczeniu. 

Ekspert PTK odmawia opracowania ekspertyzy, która miałaby związek z jego 

interesem osobistym. 

Ekspert PTK nie wykorzystuje swojej pozycji dla korzyści osobistych. 

Ekspert PTK nie wykorzystuje na szkodę zleceniodawcy, innych członków 

stowarzyszenia, osób postronnych, wiedzy mającej związek z wydawanymi 

ekspertyzami. 

Ekspert PTK zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w 

toku wydawanych ekspertyz oraz zabezpieczenia przed nieuprawnionym 

ujawnieniem elektronicznych nośników informacji stosowanych w pracy 

eksperckiej 

Ekspert PTK powinien współdziałać w przestrzeganiu zasad etyki, wymagać od 

innych ekspertów nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki 

eksperckiej. 

Ekspert PTK reaguje na zachowania kolegów naruszających zasady etyki. 

Ekspert PTK ponosi odpowiedzialność organizacyjną za uchybienie etyce, zgodnie 

ze  statutem PTK.  

 
Członek PTK a społeczeństwo 

 
Członkowie PTK w miarę swoich możliwości powinni wykorzystywać swą wiedzę, 

intelekt i autorytet w praktycznej działalności dla dobra społecznego. 
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Członkowie PTK sprzeciwiają się wykorzystaniu osiągnięć stowarzyszenia do celów 

propagandowych, sprzecznych z normami statutowymi PTK. 

Członkowie PTK w życiu zawodowym i publicznym nie powinni sprzeniewierzać się 

normom etycznym.  

 
Niniejszy Zbiór Zasad Etycznych wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r. na mocy 
Uchwały nr 01/2007 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego z 
dnia 07 grudnia 2007 roku. 
 
 
Zarząd Główny PTK 


