
Protokół z posiedzenia Jury 

XVI  Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny 

Kryminalistyki  
 

W dniu 01.10.2015 r. odbyło się posiedzenie Jury XVI  Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza 

Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. 

Skład Jury: 

 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - przewodniczący 

 prof.nadzw. dr hab. Jarosław Moszczyński 

 dr Waldemar Krawczyk 

 dr Waldemar Suszczewski 

 mgr Kamila Nowicka-Kiliś 

Na konkurs wpłynęło 9 zgłoszeń prac z różnych środowisk kryminalistycznych. Nadesłane 

prace charakteryzował wysoki poziom merytoryczny. Oceniając prace – Jury kierowało się  

ich poziomem naukowym, aktualnością poruszanej tematyki, nowatorstwem w podejściu do 

tematyki, jak również szczególnym znaczeniem dla praktyki i oparciem wniosków na 

wynikach badań empirycznych. Wszystkie zgłoszone prace były opublikowane lub obronione 

w roku 2014.  

Po dyskusji - Jury postanowiło zgłosić Radzie Naukowej i Zarządowi Głównemu Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień autorom n/w 

prac: 

 

Prace nagrodzone i wyróżnione:  

Kategoria -  prace monograficzne 

 „Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego”  - autor Maciej 

Szmit rzeczoznawca w PTI - rekomendacja prof. dr hab. Marian  Noga, Prezes 

Polskiego Towarzystwa Informatycznego – nagroda 1500 zł. 

                                         

Kategoria - prace doktorskie 

 „Fałszerstwa dzieł sztuki”- autor dr Dariusz Wilk, Uniwersytet Jagielloński, 

promotor prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz – 1000 zł. 

 „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, krytyczne spojrzenie na faktyczne  

i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce”- autor dr Michał 

Kaczmarski, Uniwersytet Warszawski, promotor prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski 

– nagroda 1000 zł. 

 

Kategoria  - prace magisterskie  

 „Dowód cyfrowy – aspekty kryminalistyczne”- autor mgr Piotr Karasek 

WPiA Uniwersytet Warszawski, promotor prof. dr hab. Ewa Gruza – 400 zł. 

 „Podobieństwa cech pisma bliźniąt w zależności od ich  zygotyczności”- autorka 

mgr Aneta Piątek   WPiA Uniwersytet Śląski, promotor prof. dr hab. Tadeusz Widła 

– nagroda 400 zł. 
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 „Kształtowanie się nawyku pisarskiego” – autor mgr Ewa Stęchły WPiA 

Uniwersytet Śląski, promotor prof. dr  hab. Tadeusz Widła – nagroda 400 zł. 

                

Kategoria – artykuły naukowe 

 „Detection of Montage in Lossy Compressed Digital Audio Recordings”. 

Archives of Acouistics 2014, No 39; "Authenticity examination of  

compressed audio recordings using of multiple compression and encoders, 

identification", Forensic Science International, vol. 238; „Badanie 

autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych utrwalonych w plikach 

MPS”,  Problemy Kryminalistyki 2014 nr 238 - autor Rafał Korycki                     

BBK ABW – wyróżnienie. 

 „Wpływ transmisji głosu z wykorzystaniem telefonii  internetowej                    

VoIP na skuteczność automatycznego systemu  kryminalistycznej 

identyfikacji  mówców opartego na metodzie EM-UBM-MAP”,                   
Problemy Kryminalistyki 2014 nr 238 - autor Waldemar Maciejko BBK ABW 

- wyróżnienie 

 „On the prevalence of gunshot residue in selected populations - an 

empirical study performed with SEM-EDX analysis”, Forensic  Science 

International  2014, vol 237 – autor dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha Instytut 

Ekspertyz Sądowych w Krakowie –wyróżnienie. 

                    

 

Wszyscy laureaci Konkursu otrzymają także książkowe nagrody rzeczowe w postaci 

„Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej” oraz okolicznościowe dyplomy. Na zakończenie 

obrad upoważniono przewodniczącego Jury do przedstawienia Radzie Naukowej Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego wniosków z niniejszego posiedzenia. Zarząd Główny i 

Rada Naukowa zaaprobowała przedstawione wnioski. 

                                                                                                

                                                                             Przewodniczący Jury 

                                                                      Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski 

 

 

Warszawa, 01.10.2015  r. 

 

 

 


