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Dwunasty tom prac naukowych, publikowanych pod wspólnym tytułem „Problemy 

Współczesnej Kryminalistyki” dedykowany jest przechodzącemu na emeryturę Panu prof. dr hab. 

Karolowi Sławikowi. Chcąc podziękować Panu Profesorowi za lata współpracy, wspaniałe publika-

cje, życzliwość dla ludzi i pasję w uprawianiu tego zawodu, którą „zaraził” kilka pokoleń wycho-

wanków, środowisko kryminalistyczne - grono przyjaciół, współpracowników i uczniów, w tym 

także doktorantów - w ten sposób pragnie zadedykować Panu Profesorowi swoje prace. 

Jak zwykle poruszana problematyka dotyczy bardzo szerokiego spektrum zagadnień proce-

sowo-kryminalistycznych, dlatego też przyjęliśmy zwyczajową zasadę prezentacji tekstów w po-

rządku alfabetycznym nazwisk ich Autorów i bez ingerencji merytorycznej w otrzymane teksty. 
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