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Monografia składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i podsumowania. Zawiera oprócz bogatej warstwy
teoretycznej dotyczącej m.in. takich zagadnień, jak: umiejscowienie ekspertyzy pismoznawczej
w teorii śladów i identyfikacji kryminalistycznej, naukowe podstawy i wartość dowodowa opinii
pismoznawczej, metody badań pisma ręcznego, problem kategoryczności opinii pismoznawczych,
wartościowanie cech identyfikacyjnych pisma, problem błędnych opinii, część empiryczną składającą
się z prezentacji i omówienia wyników badań ankietowych, badań aktowych i eksperymentalnych.
W ostatnich dwóch rozdziałach autor przedstawia zmodyfikowane podejście do metody graficznoporównawczej, z szerokim zastosowaniem nowoczesnych technik badawczych w postaci specjalistycznych programów komputerowych do badań pismoznawczych oraz nowatorskich metod i technik
instrumentalnych (mikroskopia optyczna i cyfrowa z funkcją 3D, spektroskopia ramanowska i inne)
wykorzystywanych w ekspertyzie pisma. Aktualne III wydanie książki zostało wzbogacone m.in.
o problematykę biometrycznych podpisów i zapisów ręcznych (kreślonych na ekranach tabletów).
Praca jest skierowana przede wszystkim do szerokiego kręgu biegłych sądowych, ekspertów i kandydatów na ekspertów, przedstawicieli kryminalistyki akademickiej, studentów, słuchaczy szkół policyjnych, sędziów, prokuratorów i adwokatów oraz wszystkich tych, których interesują których interesują
zagadnienia wykrywania fałszerstw dokumentów i ekspertyzy pisma.
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