Warszawa, dn. 9.11.2021 r.

Protokół z posiedzenia Jury
XXII Edycji Konkursu
im. prof. Tadeusza Hanauska
na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

W dniu 09.11.2021 odbyło się posiedzenie Jury XXII Edycji Konkursu wybranego, zgodnie z § 6 jego regulaminu, przez Radę Naukową Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego. Jury zostało wybrane jednomyślnie, po
przeprowadzonym głosowaniu zaproponowanych kandydatur. Funkcję
przewodniczącego Jury Konkursu powierzono V-ce przewodniczącemu Rady
Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego - prof. dr hab.
Maciejowi Trzcińskiemu.
Skład Jury:
Przewodniczący:
prof. dr hab. Maciej Trzciński
Członkowie:
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
dr hab. prof. UR Mieczysław Goc
dr hab. prof. UŚ Marek Leśniak
dr hab. prof. UWM Ireneusz Sołtyszewski
dr Aleksandra Tucholska-Lenart (zdalnie) - sekretarz
Do udziału w konkursie zgłoszono 13 prac wykonanych w różnych ośrodkach
kryminalistycznych: w tym 2 prace doktorskie, 5 prac magisterskich, 1 pracę
dyplomową, 3 prace w kategorii artykuły i publikacje oraz 2 prace w kategorii monografie.
Zgłoszone do udziału w konkursie prace dotyczyły tematyki kryminalistycznej;
oraz zostały opublikowane lub obronione w roku 2020, co spełnia kryteria
regulaminu sprecyzowane w § 7 Regulaminu Konkursu. Do każdej z prac
załączone były opinie recenzentów.

Dokonując oceny nadesłanych prac, Jury kierowało się ich poziomem
naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem
przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki
kryminalistycznej. Najwyżej oceniano prace przygotowane w oparciu o wyniki
własnych badań empirycznych .
W rezultacie analizy powyższych danych oraz przeprowadzonej 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 - monografie
 Kacper Choromański „Bloodstain Pattern Analysis in Crime
Scenarios” – Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
Rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski /Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego/.
Dyplom i nagroda - 2 000 pln
 Karol Bajda „Prawno-kryminalistyczna problematyka chuligaństwa
stadionowego”. Uniwersytet Rzeszowski – Inwstytut Nauk Prawnych
Rekomendacja: dr hab. prof. UR Mieczysław Goc
Fragment recenzji - "Praca stanowi dogłębne studium, łączące umiejętnie
wypracowane przez naukę prawa i kryminalistyki teoretyczne założenia
i systematykę omawianych zagadnień z umiejscowieniem ich w
kontekście analizowanych zjawisk, uwzględniających specyfikę patologii
zachowań wyczerpujących znamiona stadionowych czynów
chuligańskich."
Dyplom i nagroda - 1 500 pln

Kategoria prac doktorskich
 Marta Gładysz „Kompleksowa analiza dyskryminacyjna śladów
czerwonych szminek dla potrzeb ekspertyzy kryminalistycznej” –
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rekomendacja: prof. dr hab. Paweł Kościelniak /Zakład Chemii
Analitycznej Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego/
Fragment recenzji - "Praca zasługuje na wyróżnienie ze względu na
poziom naukowy, bardzo bogaty materiał doświadczalny, innowacyjność
w rozwiązywaniu problemu, bardzo dobre przygotowanie teoretyczne
i posługiwanie się nowoczesnymi technikami analizy instrumentalnej ..."
Dyplom i nagroda - 2 500 pln.
 Katarzyna Hebda „Przyznanie się do winy w procesie karnym”
- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rekomendacja: dr hab. profesor UWM Denis Solodov /Katedra
Kryminologii i Kryminalistyki/
Fragment recenzji - "Chciałbym wyraźnie podkreślić walor połączenia
analiz dogmatycznych z badaniami aktowymi i ankietowymi. Jest to
podejście nader kompleksowe skutkujące całościowym obrazem
złożonego zagadnienia jakim jest przyznanie się do winy w procesie
karnym."
Dyplom i nagroda - 1 000 pln

Kategoria prac magisterskich
 Kamila Zofia Szczepańska-Górna „Krajowa baza odontologiczna –
możliwości i zagrożenia” – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,
kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Rekomendacja: prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański /Katedra Nauk o
Bezpieczeństwie /
Fragment recenzji - "Praca może być uznana za wyjątkową ponieważ
dyplomantka zajęła się nowatorską metodą kryminalistyczną zastosowaniem odontologii do identyfikacji człowieka. Przedstawiła
charakterystykę bazy odontologicznej oraz możliwości wykorzystania
nowych technologii przy jej tworzeniu."
Dyplom i nagroda - 1 000 pln
 Jacek Dembiński „Wykorzystanie metod kryminalistycznych w pracy
audytora śledczego” - Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu
Warszawskiego

Rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski /Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego/
Fragment recenzji - " Mimo że praca ma charakter w dużym stopniu
teoretyczny, to jednak w ostatnim rozdziale przedstawione zostały wyniki
trzech wywiadów z audytorami śledczymi, co pozwala na
skonfrontowanie problemów teoretycznych z praktyką stosowania
różnych metod "śledczych" w organizacjach gospodarczych".
Dyplom i nagroda - 1 000 pln
 Wojciech Lechowicz „Idiolekt jako przedmiot badań
kryminalistycznych” – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego
Rekomendacja: prof. dr hab. Marek Leśniak /Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Śląskiego/
Wyróżnienie - dyplom
 Joanna Ważna „Kryminalistyczna i kryminologiczna analiza
samobójstw” - Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
Rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski /Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego/
Fragment recenzji - " Na szczególną uwagę zasługuje część empiryczna,
która wprawdzie jest dość skromna (zaledwie kilka przypadków), jednak
oparta na bardziej pogłębionej analizie przypadków.".
Wyróżnienie - dyplom

Kategoria prac dyplomowych
 Anna Dziuban "The Innocence Project i jego rola w reformie systemu
sądownictwa w USA" – Studium Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i
Nauk Pokrewnych Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu
Warszawskiego
Rekomendacja: dr Aleksandra Tucholska-Lenart /Polskie Towarzystwo
Kryminalistyczne/
Fragment recenzji - " Autorka syntetyzuje działalność fundacji
podkreślając, że celem nadrzędnym tej organizacji jest przywrócenie
sprawiedliwości dla tych osób, których w majestacie prawa jej

pozbawiono, oraz /co niezwykle ważne i świadczące o głębokim
zrozumieniu przedstawianego problemu/ minimalizowanie ryzyka
niesprawiedliwych wyroków w przyszłości poprzez bezprecedensowe
zaangażowanie w reformy systemowe.
Wyróżnienie - dyplom

Kategoria - artykuły i publikacje

 Katarzyna Razarenkow (CLKP), Aleksandra Szymczak (Szpital
Wolski) „Analiza właściwości włókien pod katem ich
przechowywania w aspekcie kryminalistyki” – artykuł opublikowany w
monografii ”Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne,
kryminologiczne i kryminalistyczne”, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, red. Dorota Semków, Izabela Kułak.
Rekomendacja: dr hab. Dorota Semków, Uniwersytet Rzeszowski –
Instytut Nauk Prawnych.
Wyróżnienie - dyplom
 Michał Dobrowolski, Ewa Bulska, Robert Bachliński, Michał K.
Cyrański, Magdalena Michalska-Kacymirow, Wioletta Kośnik, Paweł
Małecki, Karol Grela „Comprehensive Protocol for the Identification
and Characterization of New Psychoactive Substances in the Service
of LawEnforcement Agencies” – Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego, Dostęp elektroniczny:
https://doi.org/10.3389/fchem.2020.00693.
Rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski /Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego/
Wyróżnienie - dyplom
 Kacper Choromański
- Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu
Warszawskiego
1. „Cold Case" Homicides in Poland
2. Performing bloodstain pattern analysis and other forensic
activities on cases related to Coronavirus diseases(Covid)”
Obydwa artykuły opublikowane w International Journal of Legal Studies.

Rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski /Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego/
Wyróżnienie - dyplom
Posiedzenie Jury zakończone zostało upoważnieniem Przewodniczącego - prof.
dr. hab. Macieja Trzcińskiego do przedstawienia Radzie Naukowej Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień
autorom prac w poszczególnych kategoriach konkursowych.
Jury wnioskowało także, aby wszyscy laureaci Konkursu otrzymali nagrody
książkowe w postaci V tomu " Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej".
Po dyskusji, Rada Naukowa na swoim posiedzeniu, podjęła uchwałę
akceptującą nagrody i wyróżnienia zaproponowane przez Jury, a następnie
przedstawiła te propozycje Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego, który przyjął powyższe wnioski.
Protokół sporządziła:
dr Aleksandra Tucholska – Lenart
sekretarz Rady Naukowej PTK

