SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO
TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO ZA ROK 2019
I. Dane organizacji pożytku publicznego
Po weryfikacji osób zalegających z opłatą składek, z uwzględnieniem osób
nowoprzyjętych, liczba członków Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego na dzień
1.06.2020 r.1 wynosiła:
Oddział Warszawski
Oddział Warmińsko-Mazurski
Oddział Kujawsko-Pomorski
Oddział Śląski
Oddział Krakowski
Oddział Gdański
Razem

253 członków (poprzednio 314)
35 członków (poprzednio 55)
54 członków (poprzednio 66)
21 członków (poprzednio 57)
110 członków (poprzednio 115)
21 członków (poprzednio 20)
517 członków (poprzednio 627)

1. Nazwa organizacji - Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
2. Adres siedziby i dane kontaktowe - 00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11, lok. 300;
nr faksu – 22 8270160; mail – biuro@kryminalistyka.pl; www.kryminalistyka.pl
3. Data rejestracji w KRS – 24.04.2002 r.
4. Data uzyskania statusu o.p.p. - 27.04.2004 r.
5. Numer REGON – 000810466; NIP 526-17-63-900
6. Numer KRS - 0000 109 111 /zarejestrowane w Sądzie Rejonowym, dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy/
7. Skład organu zarządzającego:
Zarząd Główny PTK
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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dr hab. prof. nadzw. Bronisław Młodziejowski – prezes
dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc – wiceprezes
dr hab. prof. nadzw. Jarosław Moszczyński – wiceprezes
dr Waldemar Suszczewski – skarbnik
mgr Kamila Nowicka-Kiliś – sekretarz
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - członek
prof. dr hab. Janina Zięba-Palus – członek
dr hab. Marek Leśniak – członek
dr Małgorzata Maria Żołna – członek

Data sporządzenia niniejszego sprawozdania
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Rada Naukowa PTK
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – przewodniczący
prof. dr hab. Janina Zięba-Palus - wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Tadeusz Widła - wiceprzewodniczący
dr Aleksandra Tucholska-Lenart – sekretarz
dr hab. prof. nadzw. Bronisław Młodziejowski - członek
prof. dr hab. Hubert Kołecki - członek
prof. dr hab. Ewa Gruza - członek
prof. dr hab. Jarosław Warylewski – członek
prof. dr hab.Bogusław Sygit - członek
prof. dr hab. Jarosław Moszczyński - członek
dr hab. Jolanta Wąs-Gubała - członek
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń - członek
prof. dr hab. Maciej Trzciński - członek
dr Andrzej Filewicz - członek
dr Waldemar Krawczyk – członek

Członkowie konsultanci Rady Naukowej PTK
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

mgr Emil Buduj
dr hab. Monika Całkiewicz prof. ALK
mgr Eugeniusz Grzechnik
dr hab. Maria Kała
prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
prof. dr hab. Anna Koziczak
mgr Dariusz Laskowski
prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz prof. UMK

Sąd Koleżeński
1)
2)
3)
4)
5)

dr Jerzy Jakubczak - przewodniczący
mgr Emil Buduj – wiceprzewodniczący
dr Zuzanna Brożek-Mucha - sekretarz
mgr Anna Konduracka
inż. Marek Miron

8. Skład organu nadzoru:
Komisja Rewizyjna PTK
1) mgr Grażyna Pieniążek – przewodnicząca
2) mgr Włodzimierz Kędzierski - wiceprzewodniczący
3) mgr inż. Marta Bykas-Strękowska - sekretarz
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4) mgr Eugeniusz Grzechnik - członek
5) mgr Roman Łuczak – członek
II. Główne cele działalności statutowej PTK i sposoby ich realizacji
1. Cele statutowe organizacji
1. Towarzystwo prowadzi działalność statutową, realizującą wyłącznie społecznie
użyteczne zadania na rzecz ogółu społeczności kryminalistycznej, grup
wyodrębnianych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną
w stosunku do społeczeństwa, jak również na rzecz członków stowarzyszenia.
2. Celem głównym Towarzystwa jest rozwijanie zainteresowań, organizowanie
działalności
naukowej,
naukowo-technicznej,
oświatowej,
informacyjnej,
upowszechniającej, wspomagającej, ochronnej, pomocowej oraz innej w sferach
przyjętych w statucie zadań pożytku publicznego, podejmowanych na rzecz ogółu
społeczności kryminalistycznej, grup wyodrębnianych ze względu na szczególnie
trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, jak również na
rzecz członków Towarzystwa.
3. W rozumieniu statutu ogół społeczności kryminalistycznej tworzą wszyscy, bez
względu na swój status społeczny, zawodowy lub inny, którzy uczestniczą
w realizowaniu celów i zadań stojących przed szeroko rozumianą kryminalistyką
i dyscyplinami pokrewnymi, a także osoby będące podmiotami wszelkich
oddziaływań o charakterze kryminalistycznym.
2. Sposób realizacji celów statutowych organizacji
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.
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.
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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 popularyzacja 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 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.
3. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
1. Działalność w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym.
2. Działalność w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

III.

Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym

27.04.2004 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne uzyskało status organizacji pożytku
publicznego. W 2013 roku PTK 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.
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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.
W ramach tego zadania statutowego w 2019 r. Zarząd Główny, Rada Naukowa, Odziały PTK
i członkowie Towarzystwa organizowali i uczestniczyli w realizacji następujących
przedsięwzięć:
Konferencje organizowane i współorganizowane przez PTK
1. Konferencja pt. Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych, zorganizowana w ramach X
Jubileuszowego Zjazdu Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki z okazji 50-lecia
Zakładu Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Toruń 26-28
czerwca 2019 r.
Organizatorzy:
Zakład Kryminalistyki
WPiA UMK, Polskie Towarzystwo
Kryminalistyczne, Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki.
Komitet organizacyjny: prof. UMK dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, dr hab.
Mieczysław Goc – Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, mgr Martyna Pilarczyk,
studentka Wiktoria Włodarczyk, studentka Patrycja Wendykowska.
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki,
Prezydent Torunia - Michał Zaleski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK - prof. dr
hab. Zbigniew Witkowski
Partner Główny Konferencji: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Program Zjazdu i Konferencji:
26 czerwca 2019 r. (środa)
12.00 – 13.00 Rejestracja uczestników Zjazdu
Część oficjalna
Uroczystość z okazji 50-lecia Zakładu Kryminalistyki:
 uhonorowanie zasłużonych osób: prof. dr. Hab. Mariusza Kulickiego – twórcy
i wieloletniego kierownika Zakładu Kryminalistyki, prezesa Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego w latach 1990-2005 oraz dr. Józefa Gurgula.
Wystąpienia:
 dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz prof. UMK, Kryminalistyka w Toruniu
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prezentacje Katedr, Zakładów i Pracowni (ok. 10 minutowe wystąpienia
przedstawicieli poszczególnych jednostek naukowych)
Moderator: Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK
Część naukowa Zjazdu
26 czerwca 2019 r. (środa)
Sesja I - 15.45 – 17.15; Moderator: Prof. dr hab. Tadeusz Widła
 Prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz (Kierownik Katedry Kryminalistyki, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytet Jagielloński), Wiwisekcja pomyłki sądowej
 Dr hab. Paweł Waszkiewicz Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Warszawski), Media społecznościowe w pracy organów ścigania.
Perspektywa badawcza
 Mgr Julianna Makiłła-Polak (Zakład Kryminalistyki w Katedrze Postępowania
Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu), Rzetelny przekaz medialny jako element zapobiegający pomyłkom
sądowym na przykładzie Magazynu kryminalnego 997 Michała Fajbusiewicza
 Mgr Martyna Pilarczyk (Zakład Kryminalistyki w Katedrze Postępowania Karnego,
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Innocence Project – droga do prawdy i wolności
 Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Kierownik Katedry
Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski), Kolejny
bubel? O projekcie ustawy o biegłych
 Dyskusja
27 czerwca 2019 r. (czwartek)
Sesja II - 9.00 – 11.15; Moderator: Prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
 Dr Józef Gurgul (Prokurator Ministerstwa Sprawiedliwości w stanie spoczynku),
Wyroki uniewinniające
 Prof. dr hab. Ewa Gruza (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Warszawski), Błędy w opiniach biegłych sądowych – w kontekście
niesłusznych skazań
 Dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES (Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana
Sehna w Krakowie), Biegły – Dr Jekyll czy Mr Hyde?
 Prof. dr hab. Tadeusz Widła (Kierownik Katedry Kryminalistyki, Wydział Prawa i
Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach), Nowe dylematy moralne biegłych
 Dr Michał Boczek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Pomyłki sądowe
na tle orzeczeń - śmiesznych, żałosnych i nijakich
 Dr Justyna Żylińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia
Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej), Pomyłki sądowe w kontekście kontroli
i oceny dowodu z opinii biegłego
 Dr hab. Dariusz Jagiełło prof. Uniwersytetu SWPS (Kierownik Katedry Prawa
Karnego, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa SWPS Uniwersytet
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Humanistycznospołeczny), Swobodna ocena opinii biegłego sądowego, a jej wpływ
na pomyłki sądowe
Dr Sylwia Ławrentjew (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Śląski w Katowicach), O potrzebie udostępniania stronom danych
dotyczących praktyki opiniodawczej biegłego
Dyskusja

27 czerwca 2019 r. (czwartek)
Sesja III - 11.45 – 14.15; Moderator: Prof. dr hab. Ewa Gruza
 Mgr inż. Paulina Ruszczyk, mgr Jacek Barwicki (Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych S.A.), Działalność szkoleniowa i ekspercka Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych S.A.
 Dr hab. Czesław Kłak, prof. KPSW (Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w
Bydgoszczy), Błąd a fałsz w opinii biegłego w świetle odpowiedzialności karnej z art.
233 § 4 k.k.
 Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Kierownik Katedry
Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski), O błędach
i ich nieudolnej naprawie - uwagi na tle znanej sprawy
 Dr Maciej Henryk Górny, Optymalizacja czynności wstępnych przed przesłuchaniem
z wykorzystaniem cybernetyki
 Dr Małgorzata Maria Żołna (biegła sądowa, członek Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego), Analiza źródeł pomyłek sądowych w sprawach
zdarzeń drogowych
 Mgr Marcin Chowaniec (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Śląski w Katowicach), Opinia kompleksowa w sprawach zdarzeń
drogowych jako sposób na zmniejszenie ryzyka wystąpienia pomyłki procesowej
 Mgr Sylwia Pytlik (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Śląski w Katowicach), Kryminalistyczne aspekty pomyłek decydentów
procesowych w sprawach pożarów w świetle analizy wyników badań własnych
przeprowadzonych wśród policyjnych techników kryminalistyki z terenu
województwa śląskiego oraz na podstawie akt spraw karnych z terenu apelacji
katowickiej
 Dr Daniel Mańkowski (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Warszawski), Zabójstwo? Samobójstwo? Nieszczęśliwy wypadek?
Problematyka właściwej kwalifikacji zdarzeń z użyciem broni palnej
 Dr Leszek Stępka (Zakład Kryminalistyki w Katedrze Postępowania Karnego,
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Postrzał
na polowaniu zbiorowym. Czy sąd popełnił pomyłkę skazując „sprawcę”?
 Dyskusja
27 czerwca 2019 r. (czwartek)
Sesja IV - 15.45 – 17.15; Moderator: Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
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Prof. dr hab. Mirosław Owoc (Pracownia Kryminalistyki, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Biometria jako
panaceum
Dr n. med. Jakub Czarny, dr n. med. Jolanta Powierska-Czarny (Instytut Genetyki
Sądowej), Niepewności etapu przedlaboratoryjnego w kryminalistycznych badaniach
z zakresu biologii i genetyki sądowej
Dr Dariusz Wilk (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Jagielloński), Transfer i kontaminacja mikrośladów a pomyłki sądowe
Mł. insp. Edyta Kot (Kierownik Zakładu Daktyloskopii, Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Policji), Daktyloskopia - wczoraj, dzisiaj i jutro
Dr Magdalena Zubańska (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Bezpieczeństwa
i Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), Specjalistyczny zestaw folii
niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych – czyli identyfikacja
osoby jako priorytetowy cel zastosowania wiedzy kryminalistycznej w praktyce
stosowania prawa
Joanna Sulińska (Kryminalistyka i Nauki Sądowe, Uniwersytet Warszawski), Analiza
śladów krwawych ujawnionych na miejscu zdarzenia
Mgr Olga Powałko (Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia,
Instytut Zarządzania; Wydział Nauk o Polityce i Studiów Międzynarodowych,
Uniwersytet Warszawski), Wykorzystywanie badań DNA w kryminalistyce a pomyłki
sądowe
Dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM (Kierownik Katedry Kryminalistyki
i Medycyny Sądowej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet WarmińskoMazurski), Problem kryminalistycznych baz populacyjnych
Sylwia Gręda (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w
Olsztynie), Zaburzenia osobowości sprawców zabójstw seryjnych w opiniowaniu
sądowo-psychologicznym
Dr Karol Bajda (Pracownia Kryminologii i Kryminalistyki, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski), Przyczyny nieprawidłowości w
opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym
Dyskusja

28 czerwca 2019 r. (piątek)
Sesja V - 9.00 – 11.15; Moderator: Dr hab. Anna Koziczak, prof. UKW
 Dr Dorota Semków (Pracownia Kryminologii i Kryminalistyki, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski), Dr hab. Mieczysław Goc, prof. nadzw.
WSB (Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku),
Nowoczesny proces dydaktyczny warunkiem prawidłowego wykorzystania
kryminalistyki w postępowaniu procesowym
 Dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa,
Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski), Kryminalistyka i jej dydaktyka a
perspektywa pomyłki sądowej
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Dr Iwona Zieniewicz (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa, Administracji
i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski), Świadomość znaczenia wiedzy
kryminalistycznej w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Mgr Michał Główczewski (Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu), Z czego mogą wynikać pomyłki sądowe? Wiedza
polskich sędziów i prokuratorów na temat psychologii zeznań naocznych świadków
w świetle badań własnych
Dr hab. Piotr Herbowski (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny), dr Dorota Lorkiewicz-Muszyńska (Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), mgr Dominika Słapczyńska (Polskie
Stowarzyszenie Poligraferów), Okazanie jako przyczyna pomyłek sądowych
Dr Magdalena Kasprzak (Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki,
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański), Wybrane metody
„identyfikacji kłamstwa” jako dodatkowe elementy weryfikacyjne sprawstwa –
problematyka i perspektywy
Mgr Martyna Grądziel (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Warszawski), Rola lingwistyki kryminalistycznej w zapobieganiu
pomyłkom sądowym
Dr Joanna Koczur (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Śląski w Katowicach), Praktyka sporządzania protokołów przesłuchań
świadków – doniesienie z badań własnych
Dyskusja

28 czerwca 2019 r. (piątek)
Sesja VI - 11.45 – 14.15; Moderator: Dr hab. Mieczysław Goc, prof. WSB
 Dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS (Kierownik Katedry Kryminalistyki i Prawa
Dowodowego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Wykorzystanie
algorytmów w postępowaniu karnym
 Inż. Maciej Gniadek (Zakład Inżynierii Biomedycznej, Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy), Powszechnie przyjmowane wartości zmiennych
i stałych jako źródło błędów w opiniach biegłych
 Izabela Wysocka, Anna Wcisło (Wydział Prawa, SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny w Warszawie), Wpływ problematyki karnoprocesowej
cyberprzestępstwa na uwarunkowania opiniodawcze
 Mgr Piotr Karasek (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Warszawski), Weryfikacja wiarygodności dowodów cyfrowych –
oczekiwania a rzeczywistość
 Mgr Olivia Rybak-Karkosz (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Śląski w Katowicach), Fałszywa sygnatura Moneta
 Dr Ryszard Krawczyk (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Jagielloński), Nie tylko sądowe – pomyłki konserwatorskie i ich
konsekwencje dla zabytków
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Dr Jakub Czarny, dr n. med. Jolanta Powierska-Czarny, mgr Monika Antczak (Instytut
Genetyki Sądowej), Akredytacja procedur badawczych na zgodność z normą PN/EN
ISO/IEC 17025 jako sposób zapewnienia jakości badań w kryminalistyce
Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak (Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział
Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski), dr hab.
Paweł Waszkiewicz (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Warszawski), Pomyłki sądowe a tzw. Archiwa X. Studium przypadku
Dyskusja, zakończenie Zjazdu Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki

Więcej na: http://kryminalistyka.pl/x-jubileuszowy-zjazd-katedr-zakladow-i-pracownikryminalistyki-odbedzie-sie-w-dniach-26-28-czerwca-2019-r-w-toruniu-na-wydziale-prawa-iadministracji-umk-wspolorganizator-ptk-tematem-przewodnim/
https://www.law.umk.pl/wiadomosci/?id=4220
https://www.law.umk.pl/katedra-postepowania-karnego/zjazd-katedr-i-zakladowkryminalistyki-2019/
2. IV Kongres Nauk Sądowych pt. Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce,
Warszawa 23 listopada 2019 roku (Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego),
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.
Główni organizatorzy: Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Polskie Towarzystwo
Kryminalistyczne, Uniwersytet Warszawski.
Komitet organizacyjny: dr med. Jerzy Pobocha (przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej), prof. dr hab. praw Tadeusz
Tomaszewski (Wydział Prawa i Administracji UW, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne),
prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Goc (Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Wyższa
Szkoła Bankowa w Gdańsku).
Tematyka Kongresu:
 Projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja i zaopiniowanie
 Zebranie i przedstawienie informacji i dorobku naukowego, opiniodawczego biegłych
i rzeczoznawców
 Kierunki i metody poprawy jakości i efektywności wykonywania ekspertyz w Polsce
 Pragmatyzm w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz biegłych i
rzeczoznawców
 Błąd a fałsz w ekspertyzie
 Ubezpieczenie biegłych nieobowiązkowe czy obowiązkowe
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Program IV Kongresu Nauk Sądowych:
23 listopada 2019 r. (sobota)
I Sesja – 9.00 – 12.00


Dr med. Jerzy Pobocha (Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej), Dlaczego
Kongres?
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Wydział Prawa i Administracji UW), Nowa
wersja ustawy o biegłych. cienie i blaski
Prof. dr hab. Ewa Gruza (Wydział Prawa i Administracji UW) (Nie) uzależnieni biegli
w procedurach procesowych
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego),
Podstawowe trendy w gospodarce globalnej w kontekście regulacji prawnych oraz
działalności biegłych sądowych
Mgr inż. Mariusz Tkacz (Biegły z zakresu budownictwa lądowego), Inwestor &
delegowanie uprawnień w cieniu zasad Złotej Piątki FICID
Dr n. med. Ryszard Szozda (Naczelna Izba Lekarska), Cele i zadania Ośrodka ds.
Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa
Dr inż. Zygmunt Bieńko (Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT),
Możliwości zaangażowania zasobów kadrowych FSNT NOT do zasilenia aktualnego
potencjału kadrowego biegłych sądowych o profilu technicznym
Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Dr Michal Grudziński (Stowarzyszenie Biegłych
Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce), Dokonania i perspektywy rozwoju biegłych w
zakresie wyceny przedsiębiorstw











II Sesja – 13.00 – 16.00








Prof. dr hab. Tadeusz Widła (Wydział Prawa i dministracji UŚl), Odpowiedzialność
biegłego?
Dr Małgorzata M. Żołna (Pracownia Kryminalistyczna, Polskie Towarzystwo
Kryminalistyczne), Biegły, organ procesowy, relacje
Zbigniew Miczek (Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie), Wykonywanie
obowiązków biegłego sądowego a ochrona danych osobowych - de lege lata i de lege
ferenda
Dr Tomasz Karwat (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), Nowe uwarunkowania
uzyskiwania kwalifikacji zawodowych i prowadzenia eksploatacji
Dr hab. Dariusz Jagiełło (prof. Uniwersytetu SWPS), Czy potrzebny jest "nowy"
Rejestr biegłych sądowych?
Dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne) Ubezpieczenia biegłych
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Wybrane konferencje, sympozja i seminaria naukowe
z udziałem przedstawicieli PTK
1. Ogólnopolska Konferencja pt. Biegli w polskim wymiarze sprawiedliwości: problemy
i wyzwania. Organizator konferencji: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa
4 marca 2019 r. Konferencja podzielona była na trzy panele, w których prelegenci
prezentowali swoje poglądy na kwestie związane z praktycznym funkcjonowaniem
instytucji biegłego. W pierwszym panelu poruszono problematykę potrzeb wprowadzenia
efektywnych zmian prawnych usprawniających organizację i funkcjonowanie biegłych. W
drugim panelu analizowano zagadnienie certyfikacji biegłych. W trzecim panelu
poruszono sprawę procesu centralizacji i decentralizacji biegłych oraz problematykę
wynagrodzeń biegłych. Z ramienia PTK w konferencji uczestniczył dr hab. Mieczysław
Goc, wygłaszając referat pt. Certyfikacja biegłych. Referat wprowadzający do pierwszego
panelu wygłosiła prof. dr hab. Ewa Gruza.
Więcej: https://iws.gov.pl/konferencja-pt-biegli-w-polskim-wymiarze-sprawiedliwosciproblemy-i-wyzwania/
2. VIII Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej pt. Zasady i reguły
opiniodawstwa sądowo-psychiatrycznego. Organizator konferencji: Polskie Towarzystwo
Psychiatrii Sądowej, Spała 8-9 marca 2019 r. Tematyka: 1. Psychofarmakologia sądowa
(błędy w leczeniu schizofrenii i stosowania neuroleptyków; błędy w leczeniu depresji
i stosowania tymoleków). 2. Leczenie psychiatryczne w trakcie odbywania kary i po jej
zakończeniu. Granice prawne i kompetencyjne. 3. Zespół parkinsonowski
poneuroleptyczny. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego, a informacja o konferencji została skierowana do członków PTK
i zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa.
Więcej: https://ptps.com.pl/2018/10/29/viii-ogolnopolska-konferencja-oddzialowpsychiatrii-sadowej-2-3-03-2019-spala/
3. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia”. Warszawa 9-10 maja
2019 r. Organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Tematyka
konferencji:
 Kamienie milowe policyjnej kryminalistyki
 Metodyka działań służb na miejscu zdarzenia o skomplikowanym i złożonym
charakterze
 Użycie nowoczesnych mobilnych technologii na miejscu zdarzenia
 Badania „trudnych” śladów
 Współpraca organów bezpieczeństwa państwa i koordynacja działań na miejscu
zdarzenia o charakterze masowym.
Konferencja odbyła się podczas Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia
Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH. Dla
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uczczenia setnej rocznicy istnienia policyjnej kryminalistyki w niepodległej Polsce, w
programie konferencji zaplanowano część poświęconą historii rozwoju tej dyscypliny.
Wybitni jej reprezentanci, w tym przedstawiciele Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego zaprezentowali, imponujący dorobek policyjnej kryminalistyki oraz
najważniejsze osiągnięcia, które przyczyniły się do zwiększenia skuteczności wykrywania
przestępstw. Moderatorem tej części konferencji, wraz z dyrektorem CLKP insp. dr n.
med. Radosławem Juźwiak był wiceprezes PTK dr hab. Mieczysław Goc, prof. nadzw.
WSB. Wykład inauguracyjny wygłosił gość honorowy konferencji – dr Henry C. Lee z
Uniwersytetu w New Haven, który w interesujący sposób opowiedział o historii
kryminalistyki w Stanach Zjednoczonych. O „kamieniach milowych” policyjnej
kryminalistyki mówili byli członkowie kadry kierowniczej CLKP, członkowie PTK: dr
hab. Mieczysław Goc, dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM, dr Waldemar Krawczyk
oraz dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, prof. UWM. W konferencji uczestniczyli także inni
członkowie i przedstawiciele władz PTK, w tym m.in. dr hab. prof. nadzw. Bronisław
Młodziejowski, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń.
Informacja o konferencji została zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa.
Więcej: http://clkp.policja.pl/clk/aktualnosci/173489,VI-Miedzynarodowa-KonferencjaNaukowa-Miejsce-Zdarzenia.html
4. Konferencja Naukowa pt. W kręgu zła, Wrocław 16-17 maja 2019 r. Organizatorem
konferencji było Koło Naukowe Synergia działające we wrocławskiej filii SWPS
Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Konferencja była poświęcona problematyce
szeroko pojętej psychologii kryminalnej i była adresowana do studentów, prawników,
psychologów, kryminologów, kryminalistyków, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy
służb mundurowych oraz innych zainteresowanych. Informacja o konferencji została
skierowana do członków PTK i zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa.
Więcej: http://kryminalistyka.pl/konferencja-naukowa-w-kregu-zla-wroclaw-16-17-maja2019-r/
5. XV Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne pt. Psyche zbrodniarza - psychologia
śledztwa. Zielona Góra-Zbąszyń 22-24 maja 2019 r. Organizator: Prokuratura Okręgowa w
Zielonej Górze. W zamyśle organizatorów, celem seminarium było przybliżenie
uczestnikom złożonej problematyki procesów psychicznych determinujących
postępowanie sprawców czynów karalnych i poszukiwanie reguł rządzących ich
zrachowaniami przed, w trakcie oraz po dokonaniu przestępstwa. W seminarium
uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, m.in. dr
Małgorzata Żołna - biegły sądowy z zakresu kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzeń
drogowych, która w wykładzie pt. "Nóż w wodzie, czyli krótki traktat o błędach śledztwa"
zajęła się kwestią zdolności podejmowania właściwych ocen zdarzenia już podczas
pierwszych czynności podejmowanych na miejscu.
Więcej: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=3&ida=12565
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6. XV. Międzynarodowy Kongres Kryminalistyka i Ekspertyza Sądowa: Nauka, Studia,
Praktyka, Kowno 19-21 września 2019 r. Organizatorzy: Litewskie Stowarzyszenie
Kryminalistyczne, Litewskie Centrum Nauk Kryminalistycznych, Uniwersytet Mykolasa
Romerisa. Tematyka konferencji:
 Specjalna wiedza jako środek do wdrażania nowoczesnych osiągnięć naukowych
do postępowań sądowych
 Perspektywy badań poligraficznych i psychofizjologicznych - regulacje prawne i
praktyki
 Nowoczesne technologie cyfrowe w kryminalistyce i medycynie sądowej digitalizacja procedur
 Specyfika nowoczesnych metod kryminalistyki
 Współczesna taktyka kryminalistyki - nowości przedmiotów
 Taktyka kryminalistyki - strategia kryminalistyki - polityka kryminalistyki
 Perspektywy wspólnych międzynarodowych programów naukowych - czas jest
krótki
 Klasyczna teoria kryminalistyki i nowoczesne praktyki
W skład Komitetu Naukowego Kongresu uczestniczyli członkowie PTK: prof. dr. Henryk
Malewski, dr. hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc, prof. dr hab. Tadeusz
Tomaszewski, prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, a w samym Kongresie liczna grupa
członków Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
7. Sesja Jubileuszowa z okazji 90-lecia utworzenia Instytutu Ekspertyz Sądowych,
Kraków 30 września 2019 r. Organizator: Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana
Sehna w Krakowie. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w sesji
uczestniczył dr hab. prof. nadzw. Jarosława Moszczyńskiego.
8. XVI
Polsko-Niemiecka
Konferencja
z Psychiatrii
Sądowej,
Poznań
18-19 października 2019 r. Organizator: Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej.
Tematyka: 1. Zasady opiniowania. Forma i treść opinii sądowo-psychiatrycznej i sądowopsychologicznej. 2. Nowe metody diagnostyczne. W konferencji uczestniczyli

przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, a informacja
o konferencji została skierowana do członków PTK i zamieszczona na stronie
internetowej Towarzystwa.
Więcej: http://kryminalistyka.pl/xvi-polsko-niemiecka-konferencja-z-psychiatrii-sadowejpoznan-18-19-10-2019-r/
9.

IV Konferencja Kryminalistyczna pt. Znaczenie śladów kryminalistycznych w
rekonstrukcji przebiegu zdarzenia, Kraków 21 października 2019 r. Organizator: Instytut
Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Podstawowym celem
konferencji była prezentacja możliwości identyfikacji śladów oraz dyskusja na temat
wykorzystania wyników badań śladów w postępowaniu przygotowawczym, a także ocena
wartości dowodowej mikrośladów. Podczas konferencji przedstawiono referaty dotyczące
śladów kontaktowych, takich jak pojedyncze włókna, drobiny lakieru, tworzywa i szkła,
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a także śladów po wystrzale z broni palnej i po pożarze oraz śladów biologicznych. W
konferencji uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, a
informacja o konferencji została skierowana do członków PTK i zamieszczona na stronie
internetowej Towarzystwa.

Więcej: https://kryminalistyka.ies.gov.pl/index.php/konferencja-kryminalistyczna-2019
10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Zagadnienia prawnokarne z perspektywy
nauk penalnych. Rzeszów 25 października 2019 r. Organizatorzy: Zakład Prawa Karnego
Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Koło Naukowe Prawa Karnego
„Iustitia” we współpracy z Kołem Naukowym Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny
Sądowej. Informacja o konferencji została skierowana do członków PTK.
Więcej: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/instytuty/instytut-naukprawnych/dzialalnosc-naukowa/ogolnopolska-konferencja-naukowa-pt-zagadnieniaprawnokarne-z-perspektywy-nauk-penalnych,23385
11. X Krakowska Konferencji Psychologii Sądowej. Kraków 26-27 października 2019 r.
Organizatorzy: Instytut Psychologii UJ, Katedra Kryminalistyki WPiA UJ, Instytut
Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ, Sekcja Psychologii
Sądowej KNSP UJ. Konferencja miała a charakter międzynarodowy, a do udziału w niej
zaproszeni są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologii,
psychiatrii, prawa oraz innych nauk sądowych. Tematyka konferencji:
 Praktyczne aspekty opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości
 Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne w postępowaniu cywilnym
 Pamięć, uwaga i zeznania świadków w perspektywie nauk sądowych
 Kryminalistyczna problematyka zeznań i wyjaśnień
 Problematyka metod śledczych
 Zastosowanie wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w kryminalistyce
 Postępowanie z osobami uzależnionymi w perspektywie psychiatrycznej,
psychologicznej i prawniczej
 Praca z osobami pozbawionymi wolności
 Przestępstwa seksualne
 Środki zabezpieczające – aktualne rozwiązania prawne, problemy i kontrowersje
w ich stosowaniu
Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego,
a informacja o konferencji została skierowana do członków PTK i zamieszczona na stronie
internetowej Towarzystwa.
Więcej: http://kryminalistyka.pl/10-krakowska-konferencja-psychologii-sadowej-odbedziesie-w-dniach-26-27-pazdziernika/
12. Konferencja Naukowa pt. Kryminalistyczne Aspekty Poszukiwania Osób Zaginionych
Wrocław 15 listopada 2019 r. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Wrocławski, ul.
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Uniwersytecka 22/26, Konferencja została objęta Patronatem Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego, a informacja o konferencji została skierowana do członków PTK
i zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa.
Więcej: http://kryminalistyka.pl/wp-content/uploads/2019/03/poszukiwania-zaginionychkryminalistyka-Polskie-Towarzystwo-Kryminalistyczne.pdf
13. Sympozjum Ekspertów pt. Bezpieczeństwo dokumentów publicznych, Warszawa 10
grudnia 2019 r. Organizator: Centrum Szkoleń i Ekspertyz PWPW. W sympozjum brali
czynny udział przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, m.in. dr hab.
prof. nadzw. Bronisław Młodziejowski, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, dr hab.
Mieczysław Goc, mgr Kamila Nowicka-Kiliś, dr Rafał Cieśla, mgr Tomasz Kunda.
W trakcie sympozjum przedstawiono najnowsze tendencje w zakresie fałszerstw
dokumentów publicznych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

Konferencje, spotkania naukowe i inne przedsięwzięcia kryminalistyczne organizowane
przez Odziały Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
ODDZIAŁ GDAŃSKI2
W 2019 r. Oddział Gdański aktywnie uczestniczył w wielu wydarzeniach kryminalistycznych
odbywających się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przede
wszystkim wspierał działalność Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki „Modus
Operandi”. W ramach działalności Oddziału Gdańskiego PTK oraz Studenckiego Koła
Naukowego Kryminalistyki „Modus Operandi” zrealizowano następujące przedsięwzięcia
Naukowokryminalistyczne:

2



8 stycznia 2019 r. w sali 4021 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego odbył się wykład otwarty dla wszystkich zainteresowanych pt.
„Mikroekspresja jako jedna z metod oceny rozmówcy”. Wykład został wygłoszony
przez dr Magdalenę Kasprzak i dotyczył mikroekspresji z naukowego punktu
widzenia i mimicznych wskazówek i gestów ocenianych w kontekście
prawdomówności;



24 stycznia 2019 r. w Audytorium B Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego odbyło się spotkanie naukowe pt. „Niepoczytalność i wyrażanie
świadomej woli - okiem eksperta", które poprowadził dr med. Piotr Radziwiłłowicz.
Prelegent przedstawił uczestnikom wybrane zagadnienia z zakresu psychiatrii
sądowej, zaprezentował przykłady z własnej praktyki;

Opracowano na podstawie informacji dr Małgorzaty M. Żołny, wiceprezesa Oddziału Gdańskiego Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego.
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19 marca 2019 r. odbyły się po raz kolejny Warsztaty Kryminalistyczne
zorganizowane przy okazji Dni Otwartych UG;



27 marca 2019 r. na terenie WPiA UG odbył się wykład pt. "O pozwoleniu na broń
palną - czy trudno je dostać w Polsce?", który poprowadził Pan Piotr Komorowski sędzia strzelectwa sportowego II klasy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
i Wiceprezes Klubu Strzeleckiego Tarcza LOK w Starogardzie Gdańskim. Prelegent
podczas spotkania opowiedział o rodzajach i procedurach uzyskania pozwolenia na
broń w kraju, omówił wybrane zagadnienia z ustawy dotyczącej broni palnej oraz
udzielił odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników wydarzenia;



10 kwietnia 2019 r. w Audytorium B na WPiA odbył się wykład pt. „Kobiety jako
sprawcy przestępstw seksualnych – okiem seksuologa” przeprowadzony przez dr n.
hum. Monikę Dąbkiewicz. Uczestnicy wykładu mieli okazję dowiedzieć się m.in.
jakiego typu przestępstwa seksualne najczęściej są popełniane przez kobiety, jaka jest
klasyfikacja kobiet popełniających wspomnianą kategorię czynów zabronionych i
dzięki zawodowemu doświadczeniu prelegentki - jak pracuje się z takimi osobami
oraz jak funkcjonują one w warunkach izolacji penitencjarnej;



6 kwietnia 2019 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki Modus
Operandi uczestniczyli w zajęciach strzeleckich na strzelnicy Klubu StrzeleckoKolekcjonerskiego PERKUN w Miszewku, podczas których uczyli się przyjmowania
prawidłowej postawy strzeleckiej, sposobów prawidłowego obchodzenia się z bronią
i uczyli się zasad obowiązujących na strzelnicy;



16 kwietnia 2019 r. w pokoju oględzinowym, który znajduje się na terenie WPiA UG
zostały zorganizowane ćwiczenia praktyczne, podczas których studenci uczyli się
prawidłowego ujawniania i zabezpieczania śladów;



16 maja 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
obyły się warsztaty wariograficzne, które poprowadziła dr Magdalena Kasprzak dla
członków SKNK Modus Operandi. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. czym jest
wariograf, w jaki sposób przygotowuje się testy do późniejszych badań;



21 maja 2019 r. odbyło się spotkanie naukowe z funkcjonariuszem Policji pracującym
na co dzień w tzw. Archiwum X. Tematyka spotkania dotyczyła ujawniania sprawców
zbrodni sprzed wielu lat;



30 maja 2019 roku na terenie WPiA UG odbył się wykład pt. “Crime and Justice in
our Contemporary World", który poprowadził Chris Eskridge prof. University of
Nebraska, Dyrektor American Society of Criminology, Redaktor naczelny Journal of
Contemporary Criminal Justice, delegat w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ,
honorowy profesor Univeristy of Lima, University of Central Venezuela in Caracas
and University in Tbilisi. w wykładzie uczestniczyli członkowie SKNK Modus
Operandi.



31 maja 2019 r. prof. Chris Eskridge poprowadził kolejny wykład. Tym razem
dotyczył on "White Collar Crimes", ale "Nontraditional Organized Crime - Columbian
& Mexican cartels, Triads, Yakuza, Russian mobs, motorcycle gangs";
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16 października 2019 r. obyło się pierwsze spotkanie członków i sympatyków SKNK
Modus Operandi w nowym roku akademickim 2019/2020;



21 października 2019 r. odbył się wykład "Depresja - fakty i mity okiem eksperta
psychiatrii sądowej", podczas którego dr med. Piotr Radziwiłłowicz opowiedział o
przyczynach tej choroby. Wskazał jakiego typu zaburzenia mogą być błędnie
interpretowane jako depresja, jakie są objawy depresji, jakie są konsekwencje łączenia
środków odurzających z lekami na depresję, a także jak rozmawiać z osobą, która
naszym zdaniem może chorować na depresję;



5 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie naukowe z seksuolog dr. n. med. Moniką
Dąbkowską, nt. „Konsekwencji wykorzystania seksualnego dzieci - okiem seksuloga";



22-23.11.2019 członkowie SKNK Modus Operandi wzięli udział w ScienceCom w
Centrum Nauki Experyment w Gdyni, podczas których 22 listopada 2019 r.
przeprowadzili warsztaty kryminalistyczne;



25 listopada 2019 r. odbyło się drugie spotkanie naukowe dotyczące problematyki
mikroeksperesji pt. „Mikroekspresja – metoda naukowa czy szarlataneria”. Spotkanie
poprowadziła dr Magdalena Kasprzak;



13 grudnia 2019 r. członkowie SKNP Modus Operandi odwiedzili Muzeum
Kryminalistyki WPiA UG..

ODDZIAŁ KRAKOWSKI3
W 2019 r. Oddział
kryminalistyczne:

Krakowski

PTK

zrealizował

następujące

przedsięwzięcia

1. Zebrania Krakowskiego Oddziału PTK: Zebranie naukowe Krakowskiego Oddz. PTK
w dniu 13.02.2019 r., podczas którego referat pt. „Badania kryminalistyczne
i konserwatorskie - podobne metody, różne cele”, wygłosił dr Paweł Karaszkiewicz
z Laboratorium Konserwacji Zabytków.
2. Udział członków Oddziału w konferencjach i seminariach:
1) IV konferencja kryminalistyczna „Znaczenie śladów kryminalistycznych w
rekonstrukcji przebiegu zdarzenia”, Kraków, 21 października 2019 r., referaty:
 Rola mikrośladów w ustalaniu kontaktu osób ze sobą i z miejscem zdarzenia –
Jolanta Wąs- Gubała,
 Interpretacja wyników badań pozostałości powystrzałowych w rekonstrukcji
przebiegu zdarzenia - Zuzanna Brożek-Mucha,
 Identyfikacja pojazdu na podstawie śladów lakieru ujawnionych na miejscu
wypadku – Katarzyna Razarenkow.
2) Konferencja Archiwistów Sądowych – Katowice 9-10 października 2019 r. referat:
Standardy zabezpieczania i przechowywania śladów kryminalistycznych a ich
Opracowano według informacji sporządzonej przez p. prof. dr hab. Janinę Ziębę-Palus, prezesa Oddziału
Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
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wartość w postępowaniu dowodowym – J. Zięba-Palus.
3) Sesja jubileuszowa 90-lecie IES, Kraków 30 września 2019 r., referat: „Instytut
Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie w latach 1959 – 1989”
- J. Zięba-Palus, T. Lech.
4) Seminarium IES , Kraków 7 maja 2019 r., referat: Badania mikrośladów w historii
Instytutu - J. Zięba-Palus.
5) XVth International Conference on Molecular Spectroscopy "ICMS2019", 1519.09.2019, Wrocław-Wojanów, plakaty:
 J. Zięba-Palus – “Examination of variation of chemical composition of paint
within a car body by molecular spectroscopy”,
 J. Zięba-Palus, B. Trzcińska, A.Wesełucha-Birczyńska, P. Moskal, J.Sacharz –
“The sequence of changes observed during degradation process of paper by
the use of UV/VIS and FTIR spectrometry with application of the PCA and
2D correlation method for forensic purposes”.
3. Popularyzacja kryminalistyki
1) XIX Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie, 16 maja 2019 r., Rynek Główny Kraków
Prezentacja badań prowadzonych w Pracowni Badania Mikrośladów - J. Wąs-Gubała,
Z. Brożek-Mucha.
2) IV Konferencja Młodych Chemików Sądowych 31maja -1 czerwca 2019 r. Białystok,
referat: Różnicowanie
niebieskich włókien bawełnianych w badanich
kryminalistycznych - J. Wąs-Gubała, P. Góra.
3) Seminarium IES, Kraków 17 grudnia 2019 r., referat: Analiza nowoczesnych włókien
dla potrzeb kryminalistyki - J. Wąs-Gubała, K.Skóra.
4) V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Krimed, Lublin 22 listopada 2019 r., referat:
Wykorzystanie w kryminalistyce metod chromatograficznych w celu identyfikacji
barwionych włókien poliestrowych poddanych działaniuśrodków dezynfekujących - D.
Śmigiel-Kamińska, P. Stepnowski, J. Wąs-Gubała J. Kumirska.
ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI4
W 2019 r. Oddział Kujawsko-Pomorski PTK aktywnie uczestniczył w wielu wydarzeniach
kryminalistycznych i zrealizował następujące działania (przykłady):
1. Organizacja
Zjazdu
Katedr,
Zakładów
i
Pracowni
Kryminalistyki,
współorganizatorzy - Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne i Studenckie Koło
Naukowego Kryminalistyki. Zjazd odbył się w dniach 27-28 czerwca 2019 r. na Wydziale
Prawa i Administracji UMK. W ramach Zjazdu odbyła się konferencja naukowa pt.
Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych.
2. Udział w konferencjach naukowych

4

Opracowano na podstawie informacji dr hab. prof. UMK Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, prof. UMK, Prezesa
Oddziału Kujawsko Pomorskiego PTK.
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1) Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK, w dniach 22-24 maja 2019
r. w Zbąszyniu – Udział w Ogólnopolskim Seminarium Kryminalistycznym pt. Psyche
zbrodniarza psychologia śledztwa,
2) Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK i dr Leszek Stępka we
wrześniu 2019 r. uczestniczyli z referatem w konferencji naukowej w Kownie
(Litwa),
3) Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK wraz z prof. dr hab. Józefem
Wójcikiewiczem uczestniczyła w konferencji naukowej z referatem pt. Biegły i jego
opinia. Jak uzyskać wartościowy dowód i wykorzystać go w procesie karnym w dniu
25 listopada 2019 r. , zorganizowaną we Wrocławiu przez KATEDRĘ i ZAKŁAD
MEDYCYNY SĄDOWEJ Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wyższą Szkołę
Prawa we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
Oddział Wrocławski, Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, Związek Zawodowy
Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.
3. Działalność realizowana ze Studenckim Kołem Naukowym Kryminalistyki UMK
(opiekun naukowy prof. UMK dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz). Główne
przedsięwzięcia w 2019 r.:
 9.01.2019 r. Warsztaty traseologiczne prowadzone przez dr Leszka Stępkę.
 16.01.2019 r. Zajęcia z zakresu zabezpieczania katastrof lotniczych, poprowadzone
przez Pana płk Marka Baranowskiego.
 06.03.2019 r. Spotkanie z aspirantem sztabowym Marcinem Białekiem specjalistą
Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
 20.03.2019 r. Wykład „Syndrom Sztokholmski” prowadzony przez Patrycję
Ziółkowską oraz Oliwię Wysocką.
 26.03.2019 r. Wystąpienie „Modus operandi, czyli charakterystyczny, powtarzający
się sposób działania sprawcy przy popełnianiu przestępstw, a także przed i po ich
popełnieniu” , poprowadzone przez Panią Prof. dr hab. Violettę KwiatkowskąWójcikiewicz.
 3.04.2019 r. Wykład „Wykrywanie śladów krwawych” prowadzony przez asp.
Mariusza Gierę.
 10.04. 2019 r. Spotkanie „ O błędach w śledztwie i sposobach ich unikania” ,
poprowadzone przez Pana Profesora dr hab. Józefa Wójcikiewicza.
 17.04. 2019 r. Wykład „Trupia Farma” prowadzony przez Agnieszkę Szymczak.
 24.04. 2019 r. Wykład „Metody przesłuchania” prowadzony przez Darię Flisikowską
 11.05.2019 r. Wyjazd do Ośrodka Szkoleń Strzeleckich Rybieniec.
 22.05.2019 r. Spotkanie z antropologiem poprowadzone przez dr hab. Tomasza
Kozłowskiego.
 29.05.2019 r. Warsztaty z zabezpieczania miejsca zbrodni prowadzone przez dr
Leszka Stępkę.
 12.06.2019 r. Wybór nowego zarządu SKN Kryminalistyki.
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26-28.06.2019 r. zaangażowanie w organizacji Ogólnopolskiej konferencji naukowej
„Kryminalistyka Wobec Pomyłek Sądowych” i Zjazdu Katedr, Zakładówo i Pracowni
Kryminalistyki.
4.11. 2019 r. Wykład „Do sprawcy na skróty” prowadzony przez prof. Józefa
Wójcikiewicza.
18.11.2019 r. Warsztaty daktyloskopijne prowadzone przez dr Leszka Stępkę
4.12.2019 r. Wykład „Życie, życie i po życiu” prowadzony przez dr hab. Macieja
Walczaka.
16.12. 2019 r. Wykład „Muchówki nekrofagiczne w entomoskopii” prowadzony przez
prof. UMK dra hab. Krzysztofa Szpilę.

ODDZIAŁ ŚLĄSKI5
W 2019 r. Oddział Śląski PTK zrealizował następujące przedsięwzięcia kryminalistyczne:
1.

Wykłady i spotkania naukowe
1) Mł. Insp. w stanie spoczynku Zbigniew Szachnitowski w dniu 10.04.2019 wygłosił
wykład dla członków Koła Naukowego „Veritas” Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach na temat: Rozwój badań DNA w kontekście ich wykorzystania w walce z
przestępczością. Wykład obejmował całokształt możliwości wykorzystania badań
DNA w prowadzonych dochodzeniach i odpowiadał na pytania, co na podstawie
wyników takich badań można wnioskować o zaistniałym przestępstwie i jego
sprawcy, z uwzględnieniem także najnowszych trendów badawczych w najbardziej
rozwiniętych krajach świata. Najważniejsze zagadnienia, które omówiono to:
 Metody oznaczania profilu DNA z wykorzystaniem jego sekwencyjnie
powtarzających się fragmentów zwanych STR-mi.
 Analiza DNA mitochondrialnego dla ściśle określonych rodzajów materiału
biologicznego.
 Analiza chromosomu Y stosowana głównie w wyjaśnianiu napaści seksualnych
po wyselekcjonowaniu materiałów pochodzących od kobiet i mężczyzn.
 Polimorfizm pojedynczych nukleotydów – SNP (Single Nucleotide
Polymorphisms).
 Analizy powiązań rodzinnych sprawców przestępstw z członkami ich rodzin
zarejestrowanych w bazach danych DNA. (Familian DNA Search).
 Badania testowe zmierzające do określania biogeograficznego pochodzenia
dawcy DNA i fenotypowanie sądowe polegające na określeniu jego wyglądu.
Omawiane przykłady badań DNA w celu zidentyfikowania sprawców zdarzeń
kryminalnych spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.
2) Mł. Insp. w stanie spoczynku Zbigniew Szachnitowski w dniu 22.05.2019 wygłosił
wykład dla członków Koła Naukowego „Veritas” Uniwersytetu Śląskiego w

5

Opracowano na podstawie informacji dr hab. prof. UŚ Maraka Leśniaka, Prezesa Oddziału Śląskiego PTK.
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Katowicach na temat: Analiza miejsca zbrodni z wykorzystaniem śladów plam
krwawych. Wykład obejmował omówienie podstaw morfoanaliz śladów krwawych z
uwzględnieniem właściwości fizycznych krwi oraz różnego rodzaju śladów w postaci
plam krwawych z rozróżnieniem rodzaju podłoża oraz mechanizmu i sposobu ich
naniesienia. Ważnym omawianym zagadnieniem było także wnioskowanie o
przebiegu zdarzenia, w tym: możliwość jego zrekonstruowania, ustalenie miejsca i
sposobu zadawania uderzeń (obrażeń) ponadto określenie pozycji ofiary i napastnika,
a także rodzaju użytego narzędzia. Osobnym zagadnieniem było także omówienie
możliwości identyfikacji osób na podstawie DNA, od których pozostawiona krew
pochodzi oraz ujawnianie i analiza rozmieszczenia plam pozostawionych na miejscu
zdarzenia i jego uczestnikach, które wymagają zastosowania specjalnych środków
chemicznych i pierwotnie są niewidoczne dla ludzkiego oka.
3) Mł. Insp. w stanie spoczynku Zbigniew Szachnitowski w dniu 7.11 2019 roku
przeprowadził pogadankę z uczestnikami seminarium magisterskiego i doktoranckiego
Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego na temat: Genealogia genetyczna
jako nowego narzędzia organów ścigania w wykrywaniu sprawców
najpoważniejszych przestępstw.
2. Działalność popularyzatorska w Internecie
Do innych form działalności członków Oddziału Śląskiego PTK należy moderowanie i
administrowanie przez młodszego inspektora w stanie spoczynku Zbigniewa
Szachnitowskiego forum zamkniętej grupy dyskusyjnej Fani Kryminalistyki, na portalu
Facebook. Liczba członków grupy po ośmiu latach działalności, w 2019 roku przekroczyła
700 osób. W przeważającej liczbie grupa zrzesza ludzi młodych, głównie studentów
wydziałów prawa i administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i psychologii z szeregu
polskich uniwersytetów i uczelni wyższych. Grupa przeznaczona jest dla tych, dla których
kryminalistyka jest pasją, pracą oraz stanowi ich życiowe wyzwanie, dla wielu jest również
źródłem ciągłych pytań, wątpliwości i jedną wielką tajemnicą, którą większość członków
grupy pragnie rozwiązać i szczegółowo poznać, a następnie wyjaśnić oraz wykorzystać
w swoje przyszłej działalności zawodowej. Na uwagę zasługuje także tematyka postów
umieszczanych na stronie grupy. Zdradzają one wszechstronne zainteresowania członków
całą kryminalistyką zarówno jej historią, jak i klasycznymi działami funkcjonującymi od lat.
Duże znaczenie przykłada się również najnowszym trendom rozwoju kryminalistyki
w doborze nowatorskich narzędzi i metod badawczych, a także tworzenia nowych zasad
opiniowania i zwracania uwagi na jakość oraz efektywność prowadzonych badań. Najczęściej
podobne głosy dochodzą głównie z krajów, gdzie nauka ta rozwinięta jest najbardziej, dlatego
też budzi szczególne zainteresowanie wszystkich spragnionych nowości i doskonalenia
swoich umiejętności w trosce o dalszy rozwój i skuteczność działań przedstawicieli
kryminalistyki.
3. Publikacje
Członkowie Oddziału Śląskiego opublikowali:
1) Tadeusz Widła
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Tytuł całości (książki): System prawa karnego procesowego
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Jerzy Skorupka
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Zajęte strony: 4943-4976
ISBN całości: 978-83-8107-996-9
2) Tadeusz Widła, Sylwia Ławrentjew
Tytuł rozdziału: Kerning
Tytuł całości (książki): Problematyka dowodu z dokumentu
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Rafał Cieśla
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Wrocław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Zajęte strony: 295-304
ISBN całości: 978-83-229-3671-9
3) Marek Leśniak, Tadeusz Widła, Olivia Rybak-Karkosz, Krystyn Łuszczuk
Tytuł rozdziału: Badania sygnatur Markusa Lüpetza
Tytuł całości (książki): Problematyka dowodu z dokumentu
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Rafał Cieśla
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Wrocław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Zajęte strony: 245-254
ISBN całości: 978-83-229-3671-9
4) Tadeusz Widła
Tytuł rozdziału: Sygnatury Cranachów
Tytuł całości (książki): Problematyka dowodu z dokumentu
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki): Rafał Cieśla
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Wrocław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Zajęte strony: 265-472
ISBN całości: 978-83-229-3671-9
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ODZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI6
W 2019 r. Oddział Warmińsko-Mazurski PTK wspólnie z Katedrą Kryminalistyki i Medycyny
Sądowej WPiA UWM oraz Studenckim Kołem Naukowym Kryminalistyki WPiA UWM
zrealizował następujące przedsięwzięcia kryminalistyczne (przykłady):




6

VI Edycja Konkursu Wiedzy z Kryminalistyki, 13 czerwca 2019 r. W konkursie wzięło
udział 46 studentów. Pierwszy etap polegał ma rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań
zamkniętych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 10 osób, spośród których, na podstawie
testu obejmującego 10 pytań otwartych, wyłoniono zwycięzców: I miejsce – Agnieszka
Kostrzewska II miejsce – Dagmara Kolwicz III miejsce – Dagmara Woźniak Wyróżnienie –
Angelika Szczygieł. Zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody książkowe.
IX Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Kryminalistyki - Kryminalistyka wczoraj, dziś
i jutro, WPiA UWM, 13-15 maja 2019
RAMOWY PROGRAM ZJAZDU
13 MAJA
10:00 - 12:00 – rejestracja uczestników 12:00 - 12:30 – uroczyste rozpoczęcie – dr hab. J.
Moszczyński, prof. UWM Kierownik Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej
12:30 – 15:00 – Panel ekspercki
Wystąpienia:
Dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM – Nowy paradygmat kryminalistyki
Dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, prof. UWM – Postępy w identyfikacji genetycznej
Dr hab. Denis Solodov, prof. UWM, dr Ilia Solodov – Odzyskiwanie danych z uszkodzonych
nośników komputerowych
Dr Wojciech Kasprzak - Cyberprzestępczość - zagadnienia informatyki śledczej
Dr Andrzej Gawliński - Kryminalistyka na szklanym ekranie a rzeczywistość
16:00 – 19:00 – gra detektywistyczna „Kryminalne Kortowo” – prowadzący: dr Andrzej
Gawliński
14 MAJA
10:00 – 11.30 - I panel studencko – doktorancki
11.30 -12.30 - Tajemnica śmierci Puszkina - prof. Jerzy Kasprzak
13.00 -13.30 - Wirtualne oględziny miejsca zbrodni – ASSECO
13.30 - 14.00 - Skanowanie 3D w kryminalistyce - SMARTTECH 3D
14.00 - 14.30 - Ratownictwo na polu walki - Maciej Tylski
15.00 - 16.00 - II panel studencko – doktorancki
16:30 - 18:00 - III panel studencko – doktorancki
15 MAJA
10:30 - 12:00 - IV panel studencko – doktorancki
12:30 - 14:00 - warsztaty kryminalistyczne/podsumowanie Zjazdu
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Studenckich kół Naukowych Kryminalistyki
z całej Polski.

Opracowano według informacji sporządzonej przez dr hab. prof. UWM Jarosława Moszczyńskiego, prezesa
Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
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6 grudnia 2019 r. - dr Ilia Solodov, biegły z zakresu informatyki śledczej, zaprezentował
wykład pt. Odzyskiwanie danych z dysków twardych poddanych oddziaływaniu ekstremalnie
wysokiej temperatury.
13 listopada 2019 r. - w ramach XXIII Dniach Edukacji Prawniczej, dr Andrzej Gawliński
z Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej wygłosił wykład pt. Sylwetki polskich
seryjnych zabójców.
11 czerwca 2019 r. - członkowie Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki WPiA
UWM po raz kolejny zdobyli pierwsze miejsce w konkursie na "Najlepszy zespół
oględzinowy w Polsce", który co roku jest organizowany przez SKNK Wyżej Szkoły Policji
w Szczytnie. Dodatkowo, Aleksandra Kowalska oraz Sylwia Gręda zdobyły odpowiednio
I oraz II miejsce w indywidualnym konkursie wiedzy z zakresu wybranych dziedzin
kryminalistyki. Skład tegorocznej drużyny: Aleksandra Kowalska, Karolina Pługów, Sylwia
Silvia, Paloma Karwowska, Filip Połoch.
Pracownicy Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, reprezentujący także PTK,
uczestniczyli czynnie w wielu konferencjach naukowych.

ODDZIAŁ WARSZAWSKI7
W 2019 r. Oddział Warszawski aktywnie uczestniczył w wielu wydarzeniach
kryminalistycznych i zrealizował następujące działania:
 Przygotowanie materiałów i wykładu dla uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej
pt. "Współczesna scena narkotykowa - dopalacze w roli głównej". Przyczyny
obiektywne /strajk nauczycieli/ uniemożliwiły przeprowadzenie zajęć zaplanowanych
na maj 2019. Obecnie treść wykładu została dostosowana do poziomu licealistów z
planowanym wykorzystaniem w roku 2020. Autorką projektu jest V-ce Prezes
Oddziału - mgr inż. Marta Bykas-Strękowska.
 Rozpoczęcie przygotowywania materiałów do broszury na temat "Kropelki gwałtu"opracowywanej przez mgr inż. Martę Bykas – Strękowską.
 Słuchaczom Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego i Kryminalistyki UW
przedstawiono wykład na temat "Najnowsze technologie w kryminalistycznych
badaniach DNA". W spotkaniu, które odbyło się 7 grudnia 2019r. wzięło udział 67
osób.
 Dyplomantom Centrum Nauk Sądowych UW udzielono konsultacji w zakresie doboru
literatury dotyczącej tematyki strategii zarządzania jakością w laboratorium
kryminalistycznym, nowoczesnych technologii w biologii kryminalistycznej,
zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia, "Innocence Project" oraz
identyfikacji szczątków ludzkich.

7

Opracowano na podstawie informacji dr Aleksandry Tucholskiej-Lenart Prezesa Oddziału Warszawskiego
PTK oraz dr Katarzyny Furman-Łajszczak Sekretarza Oddziału Warszawskiego PTK.
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Członkowie Oddziału Warszawskiego uczestniczyli aktywnie w przedsięwzięciach
organizowanych przez Zarząd Główny i Radę Naukową Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego.

XX Edycja Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska
na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki
Protokół z posiedzenia Jury XX Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska
na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki ,hh/wyciąg/, Warszawa, dn. 08.11.2019 r.
W dniu 8.11.2019 r. odbyło się posiedzenie Jury XX Edycji Konkursu wybranego zgodnie z
§ 6 regulaminu spośród członków Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego. Jury zostało wybrane jednomyślnie, po przeprowadzonym głosowaniu
zaproponowanych kandydatur.
Skład Jury:
 prof. dr hab. Janina Zięba-Palus - przewodnicząca
 prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
 prof. dr hab. Tadeusz Widła
 prof. dr hab. Maciej Trzciński
 dr Aleksandra Tucholska - Lenart
Do udziału w konkursie zgłoszono 20 prac z uczelni wyższych i ośrodków
kryminalistycznych. Jedna ze zgłoszonych prac nie spełniała wymogu formalnego, gdyż
została obroniona w 2019 r., a w konkursie mogą brać udział tylko prace obronione lub
opublikowane w roku poprzedzającym kolejną edycję konkursu /§ 8 Regulaminu Konkursu/.
Była to praca magisterska p. Jerzego Engelkinga pt. "Śledcze oględziny zwłok w kontekście
serialu Hannibal" obroniona w 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego. Zgodnie z postanowieniem Jury wniosek o nagrodzenie tej pracy zostanie
rozpatrzony w przyszłorocznej edycji konkursu.
Analizując pozostałe prace, Jury stwierdziło, że kolejne cztery z nich nie spełniają kryteriów
formalnych z uwagi na fakt, iż poruszają one głównie tematykę kryminologiczną,
socjologiczną oraz z innych dziedzin nauki, podczas gdy konkurs dotyczy prac o tematyce
kryminalistycznej /§ 7 Regulaminu Konkursu/.
Były to prace n/w autorów:
 p. Wiesława Pływaczewskiego pt. "Gangi motocyklowe - od wydarzeń w Hollister po
współczesne przejawy przestępczości zorganizowanej",
 p. Wiesława Pływaczewskiego i Bartłomieja Gadeckiego pt. "Taktyczno-techniczne
aspekty przeciwdziałania przestępczości",
 p. Pauliny Chmiel-Antoniuk, Macieja Dudy i Magdaleny Ickiewicz-Sawickiej pt.
„Kultura a zbrodnia - społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości”,
 p. Krzysztofa Tomaszyckiego pt. "Instytucje badawcze w Policji. Społecznopolitologiczne uwarunkowania zarządzania".
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Pozostałych 15 prac charakteryzowało się tematyką stricte kryminalistyczną; były one także
opublikowane lub obronione w roku 2018, przez co spełniały wymogi formalne konkursu / §
7 Regulaminu Konkursu/. Oceniając nadesłane prace, Jury kierowało się ich poziomem
naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem
przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej.
Wysoko oceniano prace przygotowane w oparciu o wyniki własnych badań empirycznych.
W wyniku dyskusji - Jury postanowiło przedstawić Radzie Naukowej i Zarządowi Głównemu
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień
autorom n/w prac w poszczególnych kategoriach:
Kategoria prac monograficznych:
 Piotr Herbowski „Poufne osobowe źródła informacji – aspekty kryminalistyczne
i prawnodowodowe”. Rekomendacja: prof. dr hab. Adam Taracha /Katedra
Kryminalistyki i Prawa Dowodowego UMCS w Lublinie/, nagroda w wys. 2000 zł.
 Dariusz
Wilk
„Nowoczesne
metody
fizykochemii
kryminalistycznej
w procesie karnym - zagadnienia wybrane”.
Rekomendacja: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz /Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego/, nagroda w wys. 2000 zł.
Kategoria prac doktorskich:
 Róża Starczak „Ocena zmian barwy wyrobów bawełnianych poddanych procesowi
kontrolowanej degradacji w środowisku glebowym na potrzeby badań sądowych",
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rekomendacja: dr hab. Jolanta WąsGubała prof. IES oraz prof. dr hab. Paweł Kościelniak, Wydział Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, nagroda w wys. 1 500 zł.
 Sylwia Ławrentjew „Opiniowanie pismoznawcze w sprawach testamentowych”,
Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji. Rekomendacja: prof. dr hab.
Tadeusz Widła /Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach/, nagroda w wys. 1 500 zł.
 Daniel Mańkowski „Samobójstwa przy użyciu broni palnej. Problematyka prawna i
kryminalistyczna”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.
Rekomendacja: prof. dr hab. Ewa Gruza /Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego/, nagroda w wys. 1 500 zł.
Kategoria prac magisterskich - nagrody pieniężne:
 Mateusz Migdał „Identification and differentiation of man-made cellulose fibres for
the purposes of forensic examinations” - Wydział Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego.Rekomendacja: dr hab. Jolanta Wąs-Gubała, prof. Instytutu Ekspertyz
Sądowych w Krakowie, nagroda w wys. 700 zł.
 Paulina Lelonek „Cechy relacji świadków naocznych” - Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Rekomendacja: prof. dr hab. Marek Leśniak
/Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego/, nagroda w wys. 500 zł.
 Tomasz Kajetan Perschke „Cyberinwigilacja” - Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego. Rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Widła /Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego/, nagroda w wys. 500 zł.

28


Magdalena Imańska "Zmiany grafizmu pisma ręcznego i ich znaczenie dla badań
kryminalistycznych" - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Rekomendacja: prof. dr hab. Ewa Gruza / Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego/, nagroda w wys. 500 zł.
Kategoria prac magisterskich – wyróżnienia:
 Michał Mazurek „Profilowanie kryminalistyczne sprawców seryjnych zabójstw i tzw.
zabójstw z lubieżności” - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski /Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego/.
 Robert Wyrwiński "Taktyka kryminalna w pracy detektywa w Polsce" Wydział
Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. Rekomendacja: dr hab. prof. nadzw. Anna Koziczak /Wydział
Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy/.
Kategoria prac dyplomowych:
 Sławomir Jaworski "Mitochondrialne DNA (mt-DNA) - pochodzenie, ewolucja,
wykorzystanie w kryminalistyce" - Studium Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i
Nauk Pokrewnych Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
Rekomendacja: dr Aleksandra Tucholska-Lenart /Studium Prawa Dowodowego,
Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu
Warszawskiego/, nagroda w wys. 500 zł.
Kategoria prac licencjackich - nagrody pieniężne:
 Kamila Zofia Szczepańska-Górna „Wykorzystanie odontologii
w procesie identyfikacji osób”, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Rekomendacja:
dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Goc /Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku/, nagroda
w wys. 400 zł.
Kategoria prac licencjackich – wyróżnienia:
 Emilia Szymczak "Metody identyfikacji osób i zabezpieczenia biometryczne jako
narzędzia zapewniające bezpieczeństwo w Polsce” ,Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte. Rekomendacja: dr Piotr Lizakowski /Wydział
Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte/.
Kategoria - artykuły i publikacje:
 Jarosław Moszczyński "The multi-Individuality of handwriting" - praca opublikowana
w prestiżowym czasopiśmie „Forensic Science International” 2018 Nr 294.
Rekomendacja: prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Goc /Polskie Towarzystwo
Kryminalistyczne/, nagroda w wys. 1 000 zł.
Jury wnioskowało, aby wszyscy laureaci Konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz
nagrody książkowe w postaci " Bibliografii Kryminalistycznej". Na zakończenie posiedzenia
- Jury upoważniło Przewodniczącą - p. prof. dr hab. Janinę Ziębę-Palus do przedstawienia
Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego wniosków o przyznanie
nagród i wyróżnień w/w autorom prac w poszczególnych kategoriach konkursowych. Po
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dyskusji, Rada Naukowa na swoim posiedzeniu, podjęła uchwałę o przyznaniu nagród
zaproponowanych przez Jury, a następnie przedstawiła powyższe propozycje Zarządowi
Głównemu. Biorąc pod uwagę, iż tegoroczny konkurs jest edycją jubileuszową - Zarząd
Główny PTK na wniosek Jury postanowił uhonorować okolicznościowymi dyplomami
uczestnictwa wszystkich autorów prac zgłoszonych na XX Jubileuszowy Konkurs im. prof.
Tadeusza Hanauska, tym bardziej, że są to prace o wysokim poziomie naukowym, a brak
możliwości ich wyróżnienia, wynika jedynie z ograniczeń formalnych.
Protokół sporządziła:
dr Aleksandra Tucholska – Lenart
sekretarz Rady Naukowej PTK
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
Współczesnej Kryminalistyki”, którego łamy stanowią główne miejsce prezentacji osiągnięć
naukowych Towarzystwa i jego członków. Kolejny XXIII tom, który ukazał się w 2019 r.
zawiera 12 artykułów polskich autorów poprzedzonych wstępem autorstwa prof. dr hab.
Tadeusza Tomaszewskiego. W tym tomie znalazły się opracowania o dość rozległej tematyce,
głównie z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej, oględzin, terroryzmu i
cyberprzestępczości. Pełny tekst XXIII tomu PWK, oprócz tradycyjnej formy książkowej,
zostanie także zamieszczony na stronie http://kryminalistyka.pl/pwk/
Podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do poprzedniego tomu, również prace
opublikowane w XXIII tomie zostały przedłożone do recenzji, przed ich zakwalifikowaniem
do druku. Recenzentami byli wybitni przedstawiciele nauki, dydaktyki i praktyki
kryminalistycznej. Recenzentem naukowym tomu był prof. nadzw. dr hab. Jarosław
Moszczyński, a recenzentami artykułów:
 dr Ryszard Bełdzikowski
 dr Wacław Brzęk,
 prof. dr Ryszard Burda,
 prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
 dr Kacper Gradoń
 dr Sylwia Gwoździewicz
 dr hab. Marek Leśniak
 prof. dr Henryk Malewski
 dr hab. Bronisław Młodziejowski
 dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz
Funkcję redaktora naczelnego pełni prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski, Redakcję Naukową
tworzą:
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 prof. dr hab. Ewa Gruza,
 prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski,
 dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc
W skład Rady Naukowej i Redakcji aktualnie wchodzą:
 Rada Naukowa: prof. dr Rolf Ackermann (Niemcy), prof. dr hab. Tatiana Averyanova
(Rosja), prof. dr Peter Bilous (USA), prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, prof. dr hab. Jerzy
Kasprzak, dr Grażyna Kędzierska, prof. Henry Lee (USA), prof. dr Shengbin Li
(Chiny), prof. dr Henryk Malewski (Litwa), dr hab. Bronisław Młodziejowski, dr hab.
Jarosław Moszczyński, prof. dr. hab. Valery Shepitko (Ukraina), dr hab. Maciej
Szostak, prof. dr hab. Tadeusz Widła, prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz.
 Redaktorzy tematyczni: dr Kacper Gradoń, dr Magdalena Tomaszewska-Michalak
i dr hab. Paweł Waszkiewicz,
 Redaktor statystyczny: mgr inż. Krystyn Łuszczuk,
 Redaktor językowy: mgr Piotr Karasek,
 Sekretarz redakcji: mgr Kacper Choromański.
Aktualnie trwają prace nad rejestracją czasopisma w bazach (Scopus lub innych)
umożliwiających wpis na listę czasopism punktowanych oraz nad rejestracją samego
wydawnictwa PTK w rejestrze sadowym.
Kontynuowano, podjęte w 2018 r. prace nad przygotowaniem kolejnych (VI i VII) tomów
Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej obejmującej okres od 2009 do 2018 roku. Wydanie
Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Polskiej
Wytwórni Papierów Wartościowych oraz zaangażowaniu wszystkich redaktorów naukowych
poszczególnych tomów, którzy wykonywali swoją pracę bez honorariów autorskich.

Edukacja kryminalistyczna
Działalność szkoleniowo-edukacyjna przyczynia się w sposób bezpośredni do popularyzacji
wiedzy kryminalistycznej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji szkolonych.
W 2019 r. PTK było organizatorem i patronowało przedsięwzięciom o charakterze
szkoleniowym. Były to m.in. takie szkolenia, wykłady, seminaria naukowe i inne formy
edukacyjne, jak:
1. Wykłady i zajęcia praktyczne dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych w Kielcach (18 stycznia 2019 r.) – siedziba PTK, Warszawa, ul. Zgoda 11
lok. 300. Liczba uczestników – 30 osób.
 Rola Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w rozwoju polskiej kryminalistyki
– dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc
 Badania techniczne dokumentów– inż. Marek Miron
 Badania wariograficzne – mgr Dariusz Jerzewski
 Daktyloskopia w praktyce śledczej – mgr Eustachy Łabaj
 Postęp w badaniach pisma ręcznego i dokumentów – dr hab. prof. nadzw. WSB
Mieczysław Goc, mgr Kamila Nowicka Kiliś
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2. Dwa szkolenia pt. Biegły w Sądzie (16 marca i 7 grudnia 2019 roku) – szkolenie
przeprowadziła prof. dr. hab. Ewa Gruza z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu
Warszawskiego. Miejsce szkolenia – siedziba PTK, Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300. W
szkoleniach uczestniczyły łącznie 42 osoby.
3. Wykład otwarty pt. Współczesne podejście do oceny wiarygodności wersji zdarzenia.
Autorzy prezentacji: Grzegorz Zadora, Agnieszka Martyna, Aleksandra Michalska, Alicja
Menżyk. Miejsce: siedziba Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie
przy ul. Zgoda 11 lok. 300. Termin: 26 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00. Wykład dotyczył
metodyki interpretacji wyników badań uzyskiwanych w laboratoriach kryminalistycznych
opartej na testach ilorazu wiarygodności. Testy te pozwalają odzwierciedlić rolę biegłego
sądowego, jaką spełnia on w wymiarze sprawiedliwości oraz uwzględnić informacje
istotne w opiniowaniu, np. o możliwych źródłach zmienności uzyskiwanych danych, jak
też informację o częstości występowania cech opisujących dowód w populacji generalnej.
Wykład połączony z dyskusją wygłosił prof. dr. hab. Grzegorz Zadora z Instytutu
Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Liczba ucze3stników – 42 osoby.
4. Wykład Prof. Henry’ego C. Lee. Warszawa 10 maja 2019 r. Collegium Iuridicum II
UW, ul. Lipowa 4. Organizatorzy: Katedra Kryminalistyki WPiA UW, Polskie
Towarzystwo Kryminalistyczne.
Prof. Henry C. Lee urodził się w 1938 roku
w Chinach. Od lat 60. mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Jest jednym
z najbardziej znanych i cenionych ekspertów w zakresie kryminalistyki, wykładowcą
akademickim i popularyzatorem nauki. Uczestniczył jako specjalista m.in. w sprawie O.J.
Simpsona, w śledztwie po zamachu na World Trade Center czy we wznowionym
postępowaniu dotyczącym zamachu na prezydenta Johna Kennedy’ego.. Prof. Henry C.
Lee wygłosił wykład na temat niewyjaśnionych przestępstw, w przypadku których
śledztwo zostało zawieszone z braku dalszych dowodów (z ang. cold cases). Prof. Henry
C. Lee z Uniwersytetu w New Heaven w Stanach Zjednoczonych, autorytet w dziedzinie
kryminalistyki, przedstawił nowe podejście do badania tego rodzaju spraw. W ramach
stworzonego przez profesora Institute of Forensic Science (Instytutu Kryminalistyki)
na Uniwersytecie w New Heaven, działa jednostka badawcza Cold Case Center, która
wspiera śledczych w rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Zespół specjalistów ponownie
analizuje akta starych spraw i dostępne dowody w oparciu o nowoczesne techniki
i technologie kryminalistyczne. Umożliwia to spojrzenie na dawne śledztwa z nowej
perspektywy, a następnie ich kontynuację lub ostateczne zamknięcie. Liczba uczestników
– 80 osób.
5. Szkolenie dla ekspertów kryminalistyki Żandarmerii Wojskowej w zakresie badania
narkotyków oraz prowadzenia oględzin nielegalnych upraw konopi i nielegalnych
laboratoriów narkotyków syntetycznych. Szkolenie odbyło się w dniach 6-9.05.2019 r. w
siedzibie PTK oraz na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów
Narkotykowych, gdzie przeprowadzono zajęcia praktyczne. Szkolenie przeprowadzili: dr
Waldemar Krawczyk (ekspert PTK) oraz podinsp. Iwona Marciniak-Krawczyk (BK
KGP). Liczba uczestników – 9 osób.
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6. Szkolenie nt. Rozpoznawanie metod i technik fałszowania dokumentów, przeprowadzone
19 lutego 2019 r. dla pracowników firmy UNUM Życie TUiR S.A. z siedzibą w
Warszawie (adres siedziby: al. Jana Pawła II 17, kod: 00-854 Warszawa) przez mgr.
Romana Łuczaka (eksperta PTK). Liczba uczestników – 20 osób.
7. Szkolenie dla Izby Notarialnej w Warszawie nt. Podstawy techniczne wytwarzania,
zabezpieczania przed fałszerstwem oraz weryfikacji autentyczności dokumentów,
przeprowadzone 21 listopada 2019 r. przez mgr. Romana Łuczaka (eksperta PTK). Liczba
uczestników – 150 osób.
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, publikacje i rozprawy naukowe
z kryminalistyki na różnych uczelniach wyższych z całego kraju. Aktualnie zbiory
biblioteczne liczą 2142 pozycji (książki: 965 wol., czasopisma: 1177 wol.), których wykaz
systematyczne aktualizowany, znajduje się na stronie internetowej PTK. W 2019
kontynuowano proces porządkowania i uzupełniania zbiorów bibliotecznych o nowe pozycje
książkowe i czasopisma.
Działalność o charakterze naukowo-badawczym
Działalność naukowo-badawcza PTK była realizowana poprzez organizację zebrań
naukowych, publikacje oraz udział członków PTK w konferencjach naukowych, podczas
których prezentowali referaty z zakresu swoich specjalności i zainteresowań naukowych.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w niniejszym sprawozdaniu. Ponadto
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne i funkcjonujący w jego strukturze Instytut
Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego uczestniczyli w przygotowaniu
i realizacji projektów badawczych, w tym:
1) Projekt badań naukowych opartych na analizie pismoznawczej rękopisów
Fryderyka Chopina przechowywanych w Muzeum Fryderyka Chopina. Badania
obejmą w szczególności:
 wybór rękopisów,
 określenie autentyczności rękopisów,
 ocenę stanu podłoża i znajdujących się na nich naniesień,
 badania pismoznawcze i techniczne rękopisów,
 opis i dokumentację badań w postaci raportów cząstkowych,
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opracowanie wyników badań w postaci raportu końcowego, zawierającego
klasyfikację rękopisów z uwzględnieniem kontekstu historyczno-biograficznego
ich sporządzenia, informacje o warunkach pomiarowych, wyniki badań
obejmujące zdjęcia, wyniki badań technologicznych i porównawczych,
dokumentacyjnych i innych działań realizowanych w ramach badania,
umieszczenie w systemie CollectionsIndex+ fotografii dokumentacyjnych
obiektów poddanych badaniom, wykonanych na potrzeby sporządzenia raportu.

2) Projekt własny PTK pt. „Komparator”, którego celem jest opracowanie aplikacji
komputerowej o szerokim zastosowaniu w kryminalistycznych badaniach
porównawczych, m.in. do analizy i dokumentowania cech strukturalnych i
grafometrycznych
śladów
kryminalistycznych
pisma,
daktyloskopijnych,
mechanoskopijnych, traseologicznych, śladów na łuskach i pociskach,
antropologicznych i innych.
3) Projekt pt. „Inteligentny system do identyfikacji fałszerstwa cech biometrycznych
pisma ręcznego”, którego celem jest opracowanie metodyki badań umożliwiającej
identyfikację fałszerstwa cech biometrycznych pisma ręcznego poprzez jego
odwzorowanie przy użyciu urządzeń mechaniczno-elektronicznych. Projekt został
zgłoszony przez konsorcjum składające się z trzech podmiotów (Centralnym
Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Instytut Kryminalistyki PTK oraz JAS
technologie Sp. z o.o.), do konkursu nr 1/SZAFIR/2020 ogłoszonego przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania).
4) Uczestnictwo p. dr Ireny Białek z ramienia PTK w grancie ENFSI „Monopoly
Program 2018” (AFORE - Accreditation of Forensic Laboratories in Europe). Grant,
jest
zatytułowany „Training of Technical Assessors”. Ogólne założenie są
następujące:
 dostępność kompetentnych auditorów technicznych jest obecnie bardzo
ograniczona, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. W sytuacji,
gdy więcej laboratoriów będzie składać wniosek o akredytację lub rozszerzenie
jej zakresu, brak ekspertów technicznych będzie jeszcze bardziej widoczny;
 niezbędne jest szkolenie większej liczny ekspertów technicznych. W dłuższej
perspektywie przyczyni się to do zharmonizowania procesu akredytacji, np.
poprzez ograniczenie nieuzasadnionych niezgodności.
Pakiet roboczy będzie obejmował szkolenie biegłych sądowych/ekspertów do roli
auditorów technicznych (we współpracy z narodowymi centrami akredytacji) i będzie
zawierał takie działania, jak:
 przygotowanie materiałów szkoleniowych,
 wybór szkoleniowców i szkolonych,
 organizacja i realizacja wydarzeń szkoleniowych
W projekcie biorą udział następujące osoby:
Kierownik zespołu: Grit Schuler Forensisches Institut Zürich (Szwajcaria)
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Członkowie zespołu: Zusana Obertova Forensisches Institut Zürich (Szwajcaria),
Ruifork Arnout Netherlanf Forensic Institute (Holandia), Zeno Geradz Netherlanf
Forensic Institute (Holandia), Sergio Castro Martinez Cuerpo Nacional de Policia
(Hiszpania), Irena Białek Polish Forensic Association (Polska).

Działania na rzecz podniesienia rangi i statusu prawnego biegłych i rzeczoznawców
oraz ochrony ich praw

W ramach realizacji tych zadań Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne aktywnie działało
na rzecz podniesienia rangi i statusu prawnego biegłych i rzeczoznawców oraz konsolidacji
środowiska polskich ekspertów. Działania te koncentrowały się zwłaszcza
w obszarze prac konsultacyjnych związanych z projektem ustawy o biegłych, organizacją IV
Kongresu Nauk Sądowych oraz działaniach na rzecz ochrony słusznych praw biegłych do
godziwego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów niezbędnych do wydania opinii. Wyrazem
tych działań, poza bieżącymi skargami na odmowę przyznania pełnego wynagrodzenia za
sporządzone opinie, co sporadycznie miało miejsce w 2019 r., było stanowisko Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego, działającego jako amicus curiae w sprawie przed Sądem
Najwyższym o syg. I KZP 11/19, dotyczące kosztów niezbędnych do wydania opinii.
Z ramienia PTK w rozprawie uczestniczył wiceprezes ZG PTK dr hab. Mieczysław Goc.
Sprawa dotyczyła zagadnienia prawnego związanego z wydawaniem opinii,
sprowadzającego się do pytania skierowanego do Sądu Najwyższego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieście w Krakowie II Wydział Karny:
„Czy przez pojęcie "wydatków niezbędnych do wydania opinii" wskazanych w paragrafie 8
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie
określania stawek wynagrodzenia biegłych, taryf, zryczałtowanych oraz sposobu
dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2049 ze zm.), należy rozumieć także takie koszty, które są
ponoszone przez instytucję naukową powołaną do opiniowania w związku z opiniowaniem
(tzw. koszty materiałowe lub inne "koszty niezbędne do wydania opinii", np. koszty
oświetlenia, ogrzewania, innego typu koszty utrzymania infrastruktury, etc.), bez poniesienia
których opinia by nie powstała, czy tylko i wyłącznie takie koszty, które pozostają z
opiniowaniem w bezpośrednim związku; w przypadku zaś uznania, że jako "wydatki
niezbędne do wydania opinii" można zakwalifikować również koszty ponoszone przez
instytucję naukową powołaną do opiniowania w związku z opiniowaniem, to czy możliwe jest
oparcie się na wyliczeniu tego typu kosztów według oświadczenia instytucji naukowej
(wyliczenie wskaźnikowe), o ile koszty te "nie rażą wygórowaniem", czy też niezbędne jest
detaliczne wyszacowanie tych kosztów i ich odniesienie do konkretnej opinii?”
W uzasadnieniu postanowienia wydanego w tej sprawie przez SN m.in. wskazał, że treść
obowiązujących regulacji prawnych „”…wprost wskazuje, iż jedynym kryterium odnoszącym
się do zwrotu wydatków jest ich "niezbędność do sporządzenia opinii". Pojęcie "niezbędny"
oznacza: "taki, bez którego nie można się obejść" (…). Jednocześnie trzeba podnieść, że
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prawodawca w żaden inny sposób nie zawęził kryteriów przyznawania zwrotu kosztów za
wydanie opinii. Jedynym więc warunkiem do spełnienia dla podmiotu opiniującego,
a żądającego zwrotu wydatków za wydanie opinii, jest wyłącznie ich niezbędność do
zrealizowania celu wyznaczonego postanowieniem organu procesowego, dotyczącego
zasięgnięcia opinii biegłego bądź instytucji naukowej. Skoro zatem prawodawca nie zawęził
tych wydatków do bezpośrednich, a konstruując wskazane przepisy mógł to zrobić, to nie
można wykluczyć zwrotu wydatków niezbędnych do wydania opinii, ale nieposiadających
waloru bezpośredniości. (…) Nie może też budzić wątpliwości w jakiej formie powinny być
udokumentowane wydatki niezbędne dla wydania opinii· przez podmiot, o którym. mowa w
art. 193 § 2 k.p.k. Zgodnie bowiem z treścią § 8a powołanego rozporządzenia do takich
podmiotów zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia dotyczącego biegłych. Wobec tego
uprawnione jest twierdzenie, że tego typu :wydatki podlegają zwrotowi w wypadku
przedstawienia faktury lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku –
oświadczenia”
Jest to stanowisko zgodne z opinią wyrażoną w tej sprawie przez PTK, w której m.in.
czytamy:
 jako "wydatki niezbędne do wydania opinii" powinny być również kwalifikowane koszty
ponoszone przez instytucję naukową (specjalistyczną) w związku z opiniowaniem (koszty
ogólne, rzeczowe itp.), również wtedy, gdy
nie jest możliwe „…detaliczne
wyszacowanie tych kosztów i ich odniesienie do konkretnej opinii”,
 formą dokumentowania tych kosztów powinno być oświadczenie instytucji wydającej
opinię (wyliczenie wskaźnikowe) wraz ze wskazaniem podstawy prawnej obowiązującej
w danej instytucji dla określenia takich kosztów,
 sposób wyliczenia tych kosztów i ich wysokość powinny być dostępne dla organu
zlecającego sporządzenie opinii.
Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (m.in. prof. dr hab. Ewa Gruza,
dr hab. Mieczysław Goc) zostali zaproszeni do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pt.
Biegli w polskim wymiarze sprawiedliwości: problemy i wyzwania, zorganizowanej 4 marca
2019 r. przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, której głównym celem była problematyka
biegłych w polskim systemie prawnym, w tym regulacji prawnych zawartych w projekcie
ustawy o biegłych. Wspomniany projekt spotkał się z krytyką m.in. środowiska naukowego
i prace nad nim zostały wstrzymane.
. Działalność opiniodawcza na rzecz organów procesowych oraz innych podmiotów
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne koordynowało i nadzorowało działalność ekspercką
na rzecz organów procesowych oraz innych podmiotów. W 1997 roku na podstawie uchwały
Zarządu Głównego rozpoczęło działalność Biuro 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. Regulamin Biura

36
Ekspertyz oraz Laboratorium Kryminalistycznego Instytutu Kryminalistyki PTK precyzyjnie
określają 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. Aktualnie uprawnienia
ekspertów i rzeczoznawców PTK posiadają 113, z czego czynnych zawodowo jest 92
ekspertów i rzeczoznawców. Łącznie eksperci i rzeczoznawcy PTK wykonali na rzecz sądów,
prokuratorów, policji i innych zleceniodawców ponad 20 000 ekspertyz, z czego w 2019 r.
556 (w 2018 r. - 523 ekspertyz), głównie z zakresu badań dokumentów, wypadków
drogowych, badań biologicznych, chemicznych, daktyloskopijnych i innych.
Eksperci Polskiego Towarzystwa udzielają także licznych konsultacji i porad
kryminalistycznych, w tym również osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw oraz
błędnych działań organów procesowych. 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 z zakresu 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, a także badania chronologii zapisów, w
tym badania dokumentów podpisanych in blanco;
 badania z zakresu lingwistyki kryminalistycznej;
 badania komputerowe, w tym m.in. badania nośników danych, legalności
oprogramowania, konfiguracji sprzętu itp.;
 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 nagrywającej;
 badania daktyloskopijne i traseologiczne, w tym m.in. badania identyfikacyjne 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 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;
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badania urządzeń i materiałów wybuchowych;
badania narkotyków i tzw. dopalaczy;
badania mineralogiczne (gleboznawcze);
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;
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 związku ze stworzeniem odpowiedniego zaplecza technicznego i aparaturowego
w ostatnim okresie wykonawstwo ekspertyz przejęło zorganizowane w tym celu
Laboratorium Kryminalistyczne Instytutu Kryminalistyki 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 dysponuje wyposażeniem aparaturowym
w zakresie badań technicznych i klasycznych dokumentów, badań chemicznych,
daktyloskopijnych,
traseologicznych,
fonoskopijnych
(badania
odsłuchowe),
mechanoskopijnych,
komputerowych,
audio-video,
biologicznych,
wypadków
komunikacyjnych, włókien, szkła, lakierów i narkotyków. W zakresie innych specjalności
Laboratorium Kryminalistyczne PTK na podstawie odpowiednich umów i porozumień
posiada prawnie unormowaną możliwość korzystania z aparatury przez naszych ekspertów.
Szersza informacja na ten temat znajduje się na stronie internetowej PTK.

Współpraca krajowa i zagraniczna
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne współpracuje z różnymi instytucjami krajowymi
i zagranicznymi, uczestnicząc w organizacji wspólnych przedsięwzięć, biorąc udział w
sympozjach i konferencjach o charakterze kryminalistycznym, sprawując patronat
i udzielając pomocy merytorycznej i organizacyjnej w realizacji innych tego rodzaju
projektów. Z niektórymi instytucjami podpisano umowy formalizujące różne aspekty
bilateralnego współdziałania. W tym zakresie zrealizowano m.in. takie przedsięwzięcia, jak:
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W ramach nawiązanych kontaktów międzynarodowych, z inicjatywy Pani dr Ireny
Białek, eksperta PTK z zakresu badań antropologicznych, na spotkaniu grupy roboczej
ENFSI Digital Image Workig Group (DIWG), które odbyło się w dniach 5-7 listopada
2019 r., w Madrycie, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne zostało przyjęte w poczet
Członków Stowarzyszonych (Associated Member) ENFSI DIWG.
Kontynuowano współpracę z Litewskim Towarzystwem Kryminalistycznym na
podstawie umowy z 2015 r. (tekst umowy na stronie internetowej PTK). Umowa
przewiduje m.in. realizacji takich uzgodnionych przedsięwzięć, jak:
 wymiana informacji naukowych oraz informacji o najważniejszych inicjatywach
i dokonaniach stron;
 podejmowanie działań na rzecz wspólnej realizacji projektów badawczo-naukowych,
konferencji naukowych, spotkań, konsultacji i innych przedsięwzięć statutowych
stron, w tym także z udziałem podmiotów zewnętrznych;
 współpraca w zakresie opracowywania publikacji naukowych w obszarze
kryminalistyki;
 wzajemne nieodpłatne przekazywanie wydawnictw i publikacji własnych oraz
współpraca w innych obszarach.
Wymiernym efektem realizacji postanowień umowy był liczny udział członków PTK
w XV. Międzynarodowym Kongresie Kryminalistyka i Ekspertyza Sądowa: Nauka,
Studia, Praktyka, którego głównym organizatorem było Litewskie Towarzystwo
Kryminalistyczne. Kongres odbył się w dniach 19-21 września 2019 roku w Kownie.
W Komitecie Naukowym Kongresu również byli reprezentowani członkowie PTK.
Kontynuowano wieloletnią już współpracę z Polską Wytwórnią Papierów
Wartościowych, której wsparcie finansowe i merytoryczne umożliwiło m.in. realizację
takich przedsięwzięć PTK, jak coroczne konkursy kryminalistyczne, organizacja
warsztatów, sympozjów i konferencji kryminalistycznych oraz wydanie kolejnych tomów
Polskiej
Bibliografii
Kryminalistycznej.
Prowadzono
wspólne
konsultacje
i współdziałano w zakresie technicznych badań dokumentów, opiniowania niektórych
projektów aktów prawnych, publikacji w wydawnictwach obu instytucji oraz
uczestnictwa w szkoleniach, sympozjach i innych formach popularyzacji wiedzy
kryminalistycznej. Przedstawiciele PTK uczestniczą w pracach Rady Redakcji
kwartalnika „Człowiek i Dokumenty” wydawanego przez PWPW.
Kontynuowano 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.
Kontynuowano współpracę z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji (na
podstawie umowy z dnia 10 września 2013 r., tekst umowy na stronie internetowej PTK),
w której m.in. przewidziano takie wspólne przedsięwzięcia, jak:
 przygotowanie i realizacja projektów badawczo-rozwojowych;
 wymanię informacji naukowych, publikacji wydawnictw, zawiadomień o szkoleniach,
konferencjach i spotkaniach naukowych oraz interesujących dla praktyki
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kryminalistycznej przypadkach (kazusach) o najważniejszych inicjatywach
i przedsięwzięciach naukowych (wykłady, konferencje, seminaria itp.);
 doskonalenie metod badawczych, wymiana doświadczeń i konsultacje w zakresie
badań laboratoryjnych;
 przygotowanie i wykonywanie testów międzylaboratoryjnych i inne.
Do najważniejszych wspólnych przedsięwzięć, które zrealizowano w ramach tej umowy
w 2019 r. należy zaliczyć:
 umożliwienie biegłym CLKP korzystania ze spektrometru Ramana w zakresie analiz
chemicznych narkotyków, środków kryjących, lakierów i innych materiałów;
 podjęcie wspólnych działań, poprzez przygotowanie wystąpienia do MON
o udzielenie licencji, na rzecz wdrożenia efektów projektu rozwojowego pt.
„Pomiarowe narzędzia wspomagające analizę pisma ręcznego i podpisów” (projekt
finansowany przez NCBiR, zrealizowany w latach 2013-2016, w ramach konsorcjum
badawczego, z udziałem UW jako liderem);
 udział przedstawicieli obu instytucji w organizowanych przez nie konferencjach oraz
komitetach naukowych i organizacyjnych tych konferencji.
6. Kontynuowano współpracę z Uniwersytetem Warszawskim. Wyrazem tej współpracy
było włączenie się UW do organizacji IV Kongresu Nauk Sądowych pt.
Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce, który odbył się 23 listopada 2019 roku
w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej we współpracy z UW
realizowano takie wspólne przedsięwzięcia jak m.in.:
 Konferencja
Naukowa
–
VII Sympozjum
Polskiego
Towarzystwa
Kryminalistycznego „Kryminalistyka – po pierwsze edukacja…“, które odbyło się w
dniu 18 maja 2018 r. w Warszawie, w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kryminalistyka i ekspertologia
sądowa: nauka, studia, praktyka (Warszawa 29-30.09.2016 r.),
 VI Sympozjum Kryminalistyczne PTK „Kryminalistyka – jedność nauki i praktyki”,
które odbyło się w Toruniu w dniach 24-26 czerwca 2015 r.
 Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne i Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa
i Administracji UW wydają wspólnie periodyk naukowy pt. „Problemy
Współczesnej Kryminalistyki”. W 2019 r. wydano XXIII tom tego periodyku;
 Realizacja projektów rozwojowych w ramach utworzonego w tym celu konsorcjum
badawczego (w latach 2009 - 2011 wspólnie zrealizowano dwa projekty dotyczące
problematyki badań dokumentów, finansowane przez NCBiR). W latach 2013-2016
zrealizowano projekt rozwojowy pt. „Pomiarowe narzędzia wspomagające analizę
pisma ręcznego i podpisów”.
7. Od kilku lat Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, realizując cele statutowe, udziela
wsparcia Stowarzyszeniu Emerytów Policyjnych, udzielając pomocy w organizacji
spotkań Koła Emerytów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, w tym również
poprzez udostępnienie lokalu na ten cel.
8. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne od 7 marca 2014 r. jest członkiem Komitetu
Zadaniowego nr 505 ds. Procesów Kryminalistycznych Polskiego Komitetu
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Normalizacyjnego w Sektorze Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego. Do zadań
Komitetu należy opracowanie serii norm europejskich (EN) w zakresie tzw. procesu
kryminalistycznego (m.in. badanie miejsca zdarzenia, procesy badań kryminalistycznych,
wydawanie opinii). Wynika to z potrzeby wypracowania jednolitych procedur w naukach
sądowych,
sygnalizowanej
od
paru
lat
przez
środowiska
naukowe
i praktyków kryminalistyki w Europie. Powołanie Komitetu Zadaniowego „Forensic
science processes” na szczeblu krajowym zapewni realny wpływ na zakres
podejmowanych prac normalizacyjnych, a przede wszystkim możliwość kształtowania
europejskich norm przy uwzględnieniu uwarunkowań i oczekiwań polskich
interesariuszy. Członkowstwo w KZ zgłosiło również Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Policji oraz Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej. Z ramienia
PTK w pracach Komitetu uczestniczą: dr hab. prof. UWM Jarosław Moszczyński i dr
hab. Mieczysław Goc.
9. 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 uczestniczą w sympozjach kryminalistycznych organizowanych
regularnie przez Instytut Kryminalistyki MSW Słowacji i Czech.
10. Zamieszczono systematycznie na stronie internetowej Towarzystwa informacje
o najważniejszych przedsięwzięciach kryminalistycznych w kraju i zagranicą zgłaszane
do PTK przez inne instytucje naukowe i stowarzyszenia. Jest to najszersze w Polsce
źródło informacji o tego rodzaju przedsięwzięciach.

Inne działania i przedsięwzięcia statutowe
Oprócz wskazanych wyżej inicjatyw i zrealizowanych zadań, na uwagę zasługują takie
działania i przedsięwzięcia wykonywane w ramach bieżącej działalności naszego
stowarzyszenia, jak:
1. Kontynuowano działania wspierające inicjatywę zawartą m.in. w uchwale III i IV
Kongresu Nauk Sądowych, na rzecz powszechnego ubezpieczenia biegłych i ekspertów
od odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem funkcji biegłego i wydawaniem
opinii procesowych. Aktualnie dostępne są oferty ubezpieczeniowe w różnym zakresie
firm ubezpieczeniowych AXA i Hestia.
2. 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.
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3. 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.
4. W 2019 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.
5. Prowadzono szeroką działalność informacyjną, udzielano porad konsultacyjnych
w formie korespondencji e-mailowej i telefonicznej, odpowiadając na pytania naszych
internautów. Łącznie udzielono ponad 200 odpowiedzi na e-maile i telefony w sprawach
mieszczących się w statutowych zadaniach Towarzystwa.
6. Zamieszczono na stronie internetowej Towarzystwa informacje o najważniejszych
przedsięwzięciach kryminalistycznych w kraju zgłaszane do PTK przez inne instytucje
naukowe i stowarzyszenia.
7. Stworzono możliwość wymiany informacji poprzez serwis społecznościowy w ramach
Facebooka (adres: www.facebook.com/PTKrym). Stronę Facebooka zaprojektował
i prowadzi (społecznie) na bieżąco autor tej inicjatywy prof. dr hab. Piotr Girdwoyń.
8. Kontynuowano działalność statutową w oparciu o terenowe struktury Towarzystwa,
o czym świadczą przedsięwzięcia naukowo-szkoleniowe organizowane przez Oddziały
PTK (wyszczególnione w niniejszym sprawozdaniu).
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 2020 r. Wyrazem tego są kierunki pracy PTK przyjęte na
Posiedzeniu Zarządu Głównego i Rady Naukowej w dniu 25 lutego 2019 r. (tekst uchwały –
zał. 1).
W dalszym ciągu należy dążyć do umocnienia funkcji popularyzatorsko-naukowej
Towarzystwa, które 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 najbliższych latach planujemy
wydanie kolejnych tomów 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 w postaci cyfrowej dostępnej na stronie internetowej PTK.
Pozytywnie odbierana jest w środowisku inicjatywa publikowania na stronie internetowej
Towarzystwa informacji o najważniejszych przedsięwzięciach kryminalistycznych w kraju
i zagranicą, 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.
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Dalszemu wzmocnieniu aparaturowemu i związanemu z tym rozszerzeniu możliwości
badawczych powinny ulec funkcje eksperckie PTK. Realizacji tych zamierzeń powinno
sprzyjać doskonalenie metodyk badawczych, zwłaszcza z zakresu badań wieku
bezwzględnego i względnego pisma i wykorzystania technik komputerowych do analizy cech
grafometrycznych i grafomotorycznych pisma ręcznego, a także wzmacnianie funkcji
badawczych Laboratorium Kryminalistycznego Instytutu Kryminalistyki 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 pełniących funkcje biegłych, zmierzające do
poprawy ich sytuacji zawodowej związanej z niekorzystnymi rozwiązaniami prawnymi i
podatkowymi.
Jednym z priorytetowych przedsięwzięć, w związku z kończącą się w 2019 roku kadencją
władz PTK, jest organizacja XI Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, zaplanowanego w I
kwartale 2020 r.
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.
Zarząd Główny PTK
Opracował: dr. hab. Mieczysław Goc
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ZAŁĄCZNIKI:
Zał. 1
UCHWAŁA
Zarządu Głównego i Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
z dnia 25 lutego 2020 roku
Na posiedzeniu w dniu 25.02.2020 r. członkowie Zarządu Głównego i Rady Naukowej PTK
podjęli wspólną uchwałę określającą główne kierunki pracy w roku 2020. Przyjęto następujące główne
kierunki pracy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w 2020 roku:
1/ w obszarze działalności naukowej i popularyzatorskiej:
- organizacja spotkań naukowych połączonych z wykładami i dyskusją,
- udział przedstawicieli PTK w krajowych i zagranicznych konferencjach i spotkaniach naukowych,
- publikowanie na stronie internetowej Towarzystwa informacji na temat sympozjów, konferencji
i innych przedsięwzięć kryminalistycznych organizowanych przez PTK oraz inne instytucje,
- przygotowanie i zamieszczanie na stronie internetowej materiałów popularyzujących różne
dziedziny badań kryminalistycznych;
2/ w zakresie działalności wydawniczej:
- wydanie wspólnie z UW kolejnego tomu „Problemów Współczesnej Kryminalistyki”,
- prace przygotowawcze do wydania VI i VII tomu Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej (lata
2008 - 2018);
3/ w zakresie działalności eksperckiej:
- nadawanie uprawnień ekspertów i rzeczoznawców PTK,
- nadzór nad działalnością Instytutu Kryminalistyki PTK w zakresie standardów wykonywanych
ekspertyz,
- podnoszenie standardów i warunków wykonywania ekspertyz, miedzy innymi poprzez
doskonalenie metodyki badawczej zgodnie z wynikami zrealizowanych projektów badawczorozwojowych;
4/ w zakresie działalności organizacyjnej:
- organizacja XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Walnych Zgromadzeń
Oddziałów PTK,
- prowadzenie bieżącej dokumentacji członkowskiej,
- weryfikacja członków PTK zalegających z opłatą składek,
- udzielanie niezbędnej pomocy organizacyjnej merytorycznej i finansowej oddziałom terenowym
PTK;
5/ w zakresie działalności szkoleniowej:
- prowadzenie szkoleń dla zainteresowanych instytucji z zakresu 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,
- prowadzenie działań na rzecz popularyzacji programu ubezpieczenia odpowiedzialności
zawodowej i cywilnej biegłych oraz w zakresie ochrony prawnej związanej z poradami prawnymi,
przygotowaniem pism procesowych, zastępstwem procesowym itp.
Zarząd Główny PTK
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Zał. 2
NAJISTOTNIEJSZE UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK W 2019 r.

Wyciąg 1: Uchwała z dnia 01.02.2019 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie przyjęcia
głównych kierunków pracy PTK w roku 2019.
Wyciąg 2: Uchwala z dnia 26.04.2019 r.(podjęta jednogłośnie) w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego i merytorycznego PTK za rok 2018.
Wyciąg 3: Uchwała z dnia 26.04.2019 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie przeznaczenia na
cele statutowe PTK dodatniego wyniku finansowego IK PTK za 2018 r.
Wyciąg 4: Uchwala z dnia 08.11.2019 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie wyboru jury XX
edycji konkursu im. T. Hanauska na „Pracę roku z dziedziny kryminalistyki”.
Wyciąg 5: Uchwala z dnia 08.11.2019 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie przyznania nagród
i wyróżnień zgodnie z wnioskiem jury konkursu im. prof. T. Hanauska na „Pracę roku
z dziedziny kryminalistyki” zawartym w protokole z posiedzenia jury z dnia 08.11.2019 r.
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Zał. 3
ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO
Zasady ogólne
1. Obowiązkiem członka Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego jest
przestrzeganie zasad etyki ogólnoludzkiej, podstawowych norm moralnych oraz
poszanowanie obowiązującego prawa
2. W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych
zasadach etyki członek PTK powinien kierować się zasadami współżycia
społecznego.
3. Członek PTK postępuje uczciwie, honorowo, mając na uwadze godność każdego
człowieka.
4. Członek PTK nie może żądać od innych osób należących do stowarzyszenia
zachowania sprzecznego z zasadami etycznymi, współżycia społecznego oraz
normami statutowymi PTK.
5. Członek PTK nie może usprawiedliwiać lojalnością swego zachowania sprzecznego
z zasadami określonymi w niniejszym zbiorze.
6. Członek PTK nie powinien brać udziału w przedsięwzięciach uwłaczających jego
godności lub mogących podważyć zaufanie do niego i stowarzyszenia.
7. Członek PTK nie zachowuje się i nie działa na szkodę innych członków
i stowarzyszenia.
8. Członka PTK powinna cechować postawa krytyczna, ale nie krytykanctwo.
9. Członek PTK nie pomawia innych, nie kieruje fałszywych oskarżeń, nie
rozpowszechnia nieprawdziwych informacji.
10. Członka PTK obowiązuje kultura osobista, dyskrecja i życzliwy stosunek do innych.
Członek PTK a stowarzyszenie
11. Członek PTK uznaje dorobek naukowy, organizacyjny, ekspercki stowarzyszenia
jako wspólne dobro.
12. Członek PTK darzy szacunkiem i zaufaniem członków stowarzyszenia, jest dla nich
życzliwy, z szacunkiem odnosi się do ich osiągnięć.
13. Członkowie PTK dbają o to, by uznanie za osiągnięcia przypadło temu, komu to się
faktycznie należy.
14. Członka PTK obowiązuje uczciwość i lojalność wobec stowarzyszenia, jego władz
i członków.
15. Członek PTK dzieli się ze stowarzyszeniem swoją wiedzą i doświadczeniem
zawodowym.
16. 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
17. Członek PTK nie nadużywa logo i nazwy stowarzyszenia, ani faktu przynależności do
PTK do celów prywatnych lub sprzecznych z celami stowarzyszenia.
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Członek PTK jako ekspert
18. Ekspert PTK unika zachowań, które mogłyby przynieść ujmę jego godności lub
osłabiać zaufanie do jego bezstronności.
19. Ekspert PTK pogłębia systematycznie wiedzę zawodową oraz dba o znajomość
przepisów obowiązującego prawa.
20. Ekspert PTK wydaje opinie osobiście, sumiennie, w oparciu o rzetelną wiedzę,
badania i doświadczenie.
21. Ekspert PTK opiniuje w terminie, bez zbędnej zwłoki.
22. Ekspert PTK nie uchyla się od konsultacji i pomocy koleżeńskiej w zakresie
posiadanych kompetencji.
23. 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.
24. Ekspert PTK dba o to, aby krytyka, dyskusja i polemika prowadzone były
z poszanowaniem zasad szacunku, rzeczowości i rzetelności.
25. W swej działalności ekspert PTK kieruje się przepisami prawa i zasadami dobrych
obyczajów, przestrzega zasad kultury osobistej w relacjach z kolegami
26. Ekspert PTK nie sugeruje się oczekiwaniami zleceniodawcy i nie dopuszcza, aby
presja zleceniodawcy lub środowiska wpływała ma merytoryczną treść opinii
27. 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.
28. Ekspert PTK odmawia opracowania ekspertyzy, która miałaby związek z jego
interesem osobistym.
29. Ekspert PTK nie wykorzystuje swojej pozycji dla korzyści osobistych.
30. Ekspert PTK nie wykorzystuje na szkodę zleceniodawcy, innych członków
stowarzyszenia, osób postronnych, wiedzy mającej związek z wydawanymi
ekspertyzami.
31. 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
32. Ekspert PTK powinien współdziałać w przestrzeganiu zasad etyki, wymagać od
innych ekspertów nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki
eksperckiej.
33. Ekspert PTK reaguje na zachowania kolegów naruszających zasady etyki.
34. Ekspert PTK ponosi odpowiedzialność organizacyjną za uchybienie etyce, zgodnie ze
statutem PTK.
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Członek PTK a społeczeństwo
35. Członkowie PTK w miarę swoich możliwości powinni wykorzystywać swą wiedzę,
intelekt i autorytet w praktycznej działalności dla dobra społecznego.
36. Członkowie PTK sprzeciwiają się wykorzystaniu osiągnięć stowarzyszenia do celów
propagandowych, sprzecznych z normami statutowymi PTK.
37. 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

