
Toruń, 28 marca 2019 r. 

 

 

Informacje szczegółowe dotyczące Zjazdu Katedr, Zakładów, Pracowni Kryminalistyki. 

 

Patronat Honorowy: 

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK 

Komitet organizacyjny: 

Prof. UMK dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz – wkd@umk.pl 

Dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc – mg@kryminalistyka.pl 

Mgr Martyna Pilarczyk – m.pilarczyk@doktorant.umk.pl 

Studentka  Wiktoria Włodarczyk – wiktoriawlodarczyk1996@gmail.kom 

Studentka Patrycja Wendykowska – patrycjawendykowska@gmail.kom 

 

Opłaty związane ze zjazdem: 

 Opłata konferencyjna dla pracowników naukowych i doktorantów – 500,00 zł (w ramach 

opłaty zapewniamy: udział w uroczystym bankiecie w dniu 26 czerwca 2019 r., dwa 

obiady w dniach 27 i 28 czerwca 2019 r., przerwy kawowe, materiały konferencyjne 

oraz, po konferencji, wydanie monografii naukowej – Kryminalistyka wobec pomyłek 

sądowych). 

 Opłata konferencyjna dla członków Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, którzy 

mają aktualne a 2019 r. składki członkowskie – 400,00 zł. 

 Młodzi kryminalistycy – studenci – uczestnicy bierni – 50,00 zł (materiały 

konferencyjne, przerwy kawowe). 

 Młodzi kryminalistycy – studenci – uczestnicy aktywni, którzy wystąpią z referatem – 

150,00 zł (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, po konferencji wydanie 

monografii naukowej przesłanych, zrecenzowanych i zaakceptowanych – Kryminalistyka 

wobec pomyłek sądowych). 

Uwaga - opłata konferencyjna nie uwzględnia noclegów. Każdy uczestnik dokonuje wyboru  

i opłaty indywidualnie, korzystając z bogatej oferty usług hotelarskich w Toruniu  

o zróżnicowanym standardzie i cenie.  
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Opłaty za uczestnictwo w zjeździe należy przesyłać do 10 maja 2019 r. na konto: 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Bank Millenium S. A. Warszawa 

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579 

Z dopiskiem:  Zjazd Kryminalistyków, imię i nazwisko uczestnika. 

 

Dla wpłat z zagranicy należy podać: 

SWIFT: BIGBPLPWXXX 

IBAN: PL45 1160 2202 0000 0000 3174 8579 

 

 

Wystąpienia z referatami: 

Pracownicy naukowi i doktoranci – tytuły wystąpień wraz ze streszczeniami należy przesłać do 

22 maja 2018 r. na adres e-mail prof. UMK dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz – 

vkd@umk.pl 

Studenci – referaty wraz z opinią opiekuna naukowego należy przesłać do 22 maja 2018 r. na 

adres e-mail mgr Martyny Pilarczyk – m.pilarczyk@doktorant.umk.pl 

Wszelkie informacje będzie można znaleźć wkrótce na stronie Zakładu Kryminalistyki. 
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