
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO 

TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO ZA ROK 2020 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

Po weryfikacji osób zalegających z opłatą składek, z uwzględnieniem osób nowoprzyjętych, 

liczba członków Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego na dzień 31.12.2020 r. 

wynosiła: 

Oddział Warszawski    247 członków  

 Oddział Warmińsko-Mazurski    37 członków   

Oddział Kujawsko-Pomorski    54 członków   

Oddział Śląski      44 członków   

Oddział Krakowski    114 członków   

Oddział Gdański      20 członków   

   Razem  516 członków   

W 2020 roku zmarło 9 osób, skreślono 108 osób i 14 osób zrezygnowało z członkostwa.. 
 

Nazwa organizacji - Polskie  Towarzystwo  Kryminalistyczne 

1. Adres siedziby i dane kontaktowe - 00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11, lok. 300;  

nr faksu – 22 8270160; mail – biuro@kryminalistyka.pl; www.kryminalistyka.pl 

2. Data pierwszej rejestracji – 01.08.1973 r. 

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 

XIII Wydział Gospodarczy/ 

7. Skład organu zarządzającego: 

ZARZĄD GŁÓWNY PTK 

prof. dr hab. Mariusz Kulicki – prezes honorowy 

1. dr hab. prof. UR Mieczysław Goc– prezes 

2. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski– wiceprezes 

3. dr hab. prof. UWM Jarosław Moszczyński– wiceprezes  

4. dr Waldemar Krawczyk – skarbnik 

5. mgr Kamila Nowicka-Kiliś– sekretarz 

6. inż. Marek Miron– członek 

7. dr hab. prof. UŚ Marek Leśniak- członek 

8. prof. dr hab. Ewa Gruza – członek 

9. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – członek 

 

 

mailto:biuro@kryminalistyka.pl
file:///C:/Users/Sekretariat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/dr%20Mieczysław%20Goc/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/24B0GURX/www.kryminalistyka.pl
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RADA NAUKOWA PTK 

 

1. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - przewodniczący 

2. prof. dr hab. Tadeusz Widła – zastępca przewodniczącego 

3. prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski – zastępca przewodniczącego 

4. prof. dr hab. Ewa Gruza 

5. dr hab. prof. UWM Jarosław Moszczyński 

6. dr hab. prof. WSB GD Mieczysław Goc 

7. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń  

8. prof. dr hab. Maciej Trzciński 

9. dr Aleksandra Tucholska-Lenart 

10. prof. dr hab. Janina Zięba-Palus 

11. dr Waldemar Krawczyk 

12. prof. dr hab. Jolanta Wąs-Gubała 

13. dr hab. prof. UKW Anna Koziczak 

14. dr hab. prof. UŚ Marek Leśniak 

15. dr Dorota Semków 

16.  prof. dr hab. Jerzy Kasprzak – członek 

 

CZŁONKOWIE KONSULTANCI RADY NAUKOWEJ PTK 

1. dr. hab. prof. IES Zuzanna Brożek-Mucha 

2. mgr Emil Buduj 

3. dr hab. Monika Całkiewicz prof. ALK 

4. dr hab. prof. UWM Piotr Chlebowicz 

5. mgr Eugeniusz Grzechnik 

6. dr hab. prof. UP Kazimiera Juszka 

7. prof. dr hab. Hubert Kołecki 

8. prof. dr hab. Paweł Kościelniak 

9. dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz prof. UMK 

10. mgr Dariusz Laskowski 

11. prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz 

12. prof. dr hab. Grzegorz Zadora  

KOMISJA REWIZYJNA PTK 

1. mgr Roman Łuczak – przewodniczący 

2. dr Rafał Cieśla – zastępca przewodniczącego 

3. dr Wacław Brzęk – sekretarz 

4. dr hab. prof. UWM Denis Sołodov – członek 

5. mgr inż. Marta Bykas-Strękowska – członek 

SĄD KOLEŻEŃSKI PTK 

1. mgr Emil Buduj – przewodniczący 

2. dr Jerzy Jakubczak – wiceprzewodniczący 

3. mgr Renata Chyra – sekretarz 

4. mgr Dariusz Jerzewski – członek 

5. dr Karol Bajda – członek 
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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. 

5. Reprezentowanie, informowanie, promowanie i występowanie w interesie członków 

społeczności kryminalistycznej lub wyodrębnionych grup przed różnymi podmiotami, 

organami i instytucjami. 
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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 2020 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.  

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. 
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3. Wykonywanie badań specjalistycznych, ekspertyz kryminalistycznych, wydawanie 

opinii, nadzorowanie i nadawanie uprawnień 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. 

Ze względu na pandemię COVID 19 działalność Towarzystwa, zwłaszcza w sferze 

organizacji i uczestnictwa w konferencjach naukowych, w 2020 roku uległa istotnym 

ograniczeniom. Głównym przedsięwzięciem PTK w roku sprawozdawczym było 

przeprowadzenie wyborów delegatów na XI Zjazd PTK oraz organizacja samego Zjazdu. 

Zjazd został zwołany na dzień 29 czerwca 2020 r. Z powodu pandemi COVID 19 – podjęto 

decyzję o przeprowadzeniu XI Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego w trybie zdalnym. W zjeździe uczestniczyło łącznie uczestniczyło 43 

delegatów, reprezentujących 517 członków PTK. Zjazd otworzył Prezes Zarządu Głównego 

PTK prof. Bronisław Młodziejowski. Porządek XI Zjazdu przewidywał realizację 

następujących punktów obrad: 

1. Otwarcie Zjazdu w I terminie – Prezes PTK (godz. 17.00-17.15) 

 powitanie delegatów  

2. Otwarcie Zjazdu w II terminie (opcjonalnie w przypadku braku kworum  

w I terminie)  – Prezes PTK (godz. 17.30) 

3. Wybór przewodniczącego, prezydium zjazdu i protokolanta  (godz. 17.45-18.00)  

4. Przyjęcie porządku Zjazdu i regulaminu Zjazdu (godz. 18.00-18.10) 

5. Powołanie komisji zjazdowych (godz. 18.10-18.30), tj.: 

 komisji mandatowo-wyborczej (3 osoby), 

 komisja uchwał i wniosków (3 osoby),  

6. Sprawozdanie Zarządu Głównego i Rady Naukowej PTK – Prezes PTK, 

Przewodniczący RN (godz. 18.30-19.00) 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Komisji, mgr Grażyna Pieniążek 

(godz. 19.00-19.10) 

8.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – Przewodniczący Sądu, dr Jerzy Jakubczak 

(godz. 19.10-19.15) 

9.  Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej (godz. 19.15-19.30) 

10.  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom statutowym PTK 

(godz. 19.30-19.45) 

11.  Wybory nowych władz statutowych PTK - głosowanie (godz. 19.45-20.00) 

12.  Dyskusja, wolne wnioski (godz. 20.00-20.30) 
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13.  Przedstawienie projektu uchwały końcowej XI Zjazdu Delegatów PTK przez 

przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjecie uchwały (godz. 20.30-

20.45) 

14.  Ogłoszenie wyników wyborów (godz. 20.45-21.00) 

15.  Ukonstytuowanie nowych władz PTK i ogłoszenie wyników wyboru na funkcje we 

władzach (godz. 21.00-21.30) 

16.  Zamknięcie Zjazdu (godz. 21.30) 

Do władz statutowych Towarzystwa kandydowały łącznie 73 osoby zgłaszanie (zgodnie z 

przyjętym regulaminem Zjazdu) w trybie online na specjalnie przygotowanych kartach 

zgłoszeniowych. Zgłoszeń mogli dokonywać zarówno delegaci, jak i pozostali członkowie 

PTK. W wyniku tajnego głosowania, które odbyło się online przy wykorzystaniu specjalnie 

przygotowanej w tym celu aplikacji wybrano .nowe władze Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego w składzie przedstawionym na wstępie niniejszego sprawozdania  

(z późniejszymi uzupełnieniami składu Rady Naukowej). 

Poza XI Zjazdem PTK członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w realizacji 

następujących  przedsięwzięć: 

Wybrane konferencje, sympozja i seminaria naukowe   

z udziałem przedstawicieli PTK 

1. Konferencja pt."XIX Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma”, zorganizowana przez 

Katedrę Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 7-8 października 2020 r. Z ramienia PTK podczas konferencji 

zostały zaprezentowane następujące referaty: 

 Co już wiemy, a czego jeszcze nie wiemy o piśmie ręcznym wielkiego 

kompozytora (na kanwie badań rękopisów z Kolekcji Muzeum Fryderyka 

Chopina - prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski prof. dr hab. Piotr Girdwoyń dr 

hab. Mieczysław Goc; 

 Komparator – aplikacja do badań porównawczych pisma i nie tylko - dr hab. 

Mieczysław Goc, dr Piotr Jastrzębski , dr Dorota Semków; 

 Zastosowanie technik mikroskopowych w kryminalistycznych badaniach 

dokumentów (Application of microscopic techniques in forensic examination of 

documents) - mgr inż. Urszula Konarowska, dr hab. Mieczysław Goc. 

 

W konferencji (oprócz wyżej wymienionych) uczestniczyło liczne grono członków 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, a informacja o konferencji została 

zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa. Konferencja odbyła się w trybie 

hybrydowym (stacjonarnym i zdalnym). 

Więcej: https://wsbp.uni.wroc.pl/pl/ 

2. IX Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej pt. Co nowego w 

psychiatrii i psychologii sądowej? Kazuistyka, Spała 23-24.10.2020 r. W konferencji 

uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, a informacja 

https://wsbp.uni.wroc.pl/pl/
https://kryminalistyka.pl/ix-ogolnopolska-konferencja-oddzialow-psychiatrii-sadowej-spala-23-24-10-2020-r-tematyka-co-nowego-w-psychiatrii-i-psychologii-sadowej-kazuistyka/
https://kryminalistyka.pl/ix-ogolnopolska-konferencja-oddzialow-psychiatrii-sadowej-spala-23-24-10-2020-r-tematyka-co-nowego-w-psychiatrii-i-psychologii-sadowej-kazuistyka/
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o konferencji została skierowana do członków PTK i zamieszczona na stronie 

internetowej Towarzystwa. 

Więcej: https://ptps.com.pl/2019/12/17/ix-ogolnopolska-konferencja-z-psychiatrii-

sadowej-13-14-03-2020-spala/ 

 

3. Szkolenie z psychiatrii i psychologii sądowej – opinie testamentowe. Wrocław 20-

21.11.2020. Informacja o szkoleniu została skierowana do członków PTK i zamieszczona 

na stronie internetowej Towarzystwa. 

Więcej: https://ptps.com.pl/2020/07/02/szkolenie-z-psychiatrii-i-psychologii-sadowej-

opinie-testamentowe-20-21-11-2020-wroclaw/ 

4. Sympozjum Ekspertów organizowane przez Centrum Szkoleń i Ekspertyz PWPW S.A. 

pt. Bezpieczeństwo dokumentów publicznych, Warszawa 16 grudnia 2020 r. W 

sympozjum brali 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. Sympozjum odbyło się w 

trybie zdalnym. 

 

5. Cykl seminariów w formie webinarium zorganizowanych w 2020 r. przez Centralne 

Laboratorium Policji. W seminariach uczestniczyli przedstawiciele Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego, a informacja na ten temat została zamieszczona na 

stronie internetowej Towarzystwa. 

Konferencje, spotkania naukowe i inne przedsięwzięcia kryminalistyczne organizowane 

przez Odziały Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

ODDZIAŁ GDAŃSKI
1
 

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią aktywność Oddziału Gdańskiego została 

znacznie ograniczona. Oddział Gdański wspierał aktywność Studenckiego Koła Naukowego 

Kryminalistyki „Modus Operandi” działającego na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Gdańskiego.  
 

W ramach działalności Oddziału Gdańskiego PTK oraz Studenckiego Koła Naukowego 

Kryminalistyki „Modus Operandi” w obszarze naukowo-kryminalistycznej aktywności miały 

miejsce następujące wydarzenia: 

 8 stycznia 2020 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Modus Operandi” 

wzięli udział w zajęciach, które poprowadził mł. chor. Marcin Dobrzyński – technik 

kryminalistyki Żandarmerii Wojskowej w Gdyni. Przedmiotem zajęć były oględziny, 

technika i taktyka ich realizacji;   

                                                 
1
  Opracowano na podstawie informacji dr Małgorzaty M. Żołny, wiceprezesa Oddziału Gdańskiego Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego. 

 

https://ptps.com.pl/2019/12/17/ix-ogolnopolska-konferencja-z-psychiatrii-sadowej-13-14-03-2020-spala/
https://ptps.com.pl/2019/12/17/ix-ogolnopolska-konferencja-z-psychiatrii-sadowej-13-14-03-2020-spala/
https://ptps.com.pl/2020/07/02/szkolenie-z-psychiatrii-i-psychologii-sadowej-opinie-testamentowe-20-21-11-2020-wroclaw/
https://ptps.com.pl/2020/07/02/szkolenie-z-psychiatrii-i-psychologii-sadowej-opinie-testamentowe-20-21-11-2020-wroclaw/
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 10 marca 2020 r. członkowie SKNK „Modus Operandi” przeprowadzili otwarte 

warsztaty z zakresu kryminalistyki oraz działania organów procesowych na miejscu 

zdarzenia; 

 3 grudnia 2020 r. odbył się wykład online na platformie MS Teams pt. "Dlaczego 

niektórzy są dobrymi kłamcami? Rzecz o tym jak skutecznie mówić nieprawdę", który 

poprowadziła dr Magdalena Kasprzak. 

 

ODDZIAŁ KRAKOWSKI
2
 

W 2020 roku Oddział Krakowski PTK zrealizował tylko niewielką część z zaplanowanych 

przedsięwzięć kryminalistycznych, z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa 

SARS-CoV-2. W związku z tym nie udało się też zorganizować żadnego z zebrań naukowych 

Oddziału Krakowskiego. Natomiast, przeprowadzono online wybory delegatów na XI Zjazd 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. W jego trakcie do Rady Naukowej PTK 

wybrano 2 członków Oddziału Krakowskiego (Wąs-Gubała J., Zięba-Palus J.), a do Sądu 

Koleżeńskiego PTK – 1 członka tegoż Oddziału (Chyra R.). W skład Członków 

Konsultantów Rady Naukowej PTK powołano 5 członków Oddziału Krakowskiego (Brożek-

Mucha Z., Juszka K., Kościelniak P., Wójcikiewicz J., Zadora G.). 

Nieliczni członkowie Oddziału brali udział w konferencjach, spotkaniach  i seminariach 

naukowych, celem popularyzacji kryminalistyki: 

 AFORE (Accreditation of Forensic Laboratories in Europe) Kick-Off Meeting, Oslo,  

Norwegia, 13-14.02.2020 (Wąs-Gubała J., Zadora G., Zuba D.), 

 CLOTECH 2020, Drezno,  Niemcy, 7-11.09.2020 (online), 

Wąs-Gubała J., Migdał M., Differentiation of regenerated cellulose fibres appearing 

in clothing available on the market (prezentacja ustna), 

 V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED, Lublin, 22.11.2019 

Śmigiel-Kamińska D., Stepnowski P., Wąs-Gubała J., Kumirska J., Wykorzystanie 

w kryminalistyce metod chromatograficznych w celu identyfikacji barwionych 

włókien poliestrowych poddanych działaniu środków dezynfekujących (prezentacja 

ustna). 

Członkowie Oddziału prowadzili zajęcia, tj. wykłady, seminaria i ćwiczenia (online) 

popularyzujące kryminalistykę wśród studentów: 

 Akademii Górniczo-Hutniczej, Kierunek: Chemia w kryminalistyce - Wąs-Gubała J., 

Zadora G.; 

 Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierunek: Chemia, Specjalność: Chemia Sądowa - 

Brożek-Mucha Z., Kościelniak P., Wąs-Gubała J., Zięba-Palus J.; 

 Studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Biologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego: Biologia sądowa - Wąs-Gubała J., Zadora G., Zięba-Palus J.; 

 Studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prawo dowodowe - Brożek-Mucha Z., Wąs-Gubała 

J., Wilk D., Zadora G.; 

                                                 
2
 Opracowano według informacji sporządzonej przez p. dr hab. Jolanta Wąs-Gubała, prof. IES, sekretarza 

Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 
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 Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON 

w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu, Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne - 

Wąs-Gubała J. 

 

ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI
3
 

 

Rok 2020 r. był rokiem nietypowym za względu na pandemię, gdzie duża część aktywności 

musiała być zredukowana lub zawieszona w ogóle. Udało się zorganizować i przeprowadzić 

wybory delegatów na XI Zjazd PTK,  choć i tutaj występowały trudności techniczne. 
 

W szczególności działalność Prezesa Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego 

koncentrowała się na działaniach wspierających osoby zainteresowanych problematyką 

kryminalistyki. Angażowano się i wspierano studentów działających w kołach naukowych na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki 

oraz Koło Naukowe Biologii Sądowej - Corpus Delicti. Współpracowano też na rzecz tych 

kół z pracownikami naukowymi innych placówek naukowych, tak by studenci mogli rozwijać 

się naukowo. 
 

Na początku 2020 r. odbyły się następujące naukowe spotkania i warsztaty, które zostały 

zawieszone wiosną, ze względu na pandemię; 

 warsztaty daktyloskopijne prowadzone przez dr Leszka Stępkę, 

 wykład - Muchówki nekrofagiczne w entomoskopii przeprowadzony przez prof. UMK 

dr hab. Krzysztofa Szpilę, 

 wykład - Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia drogowego przeprowadzony y 

przez technika kryminalistyki asp. Mariusza Gierę, 

 wykład  - Identyfikacja pasożytów człowieka w ekspertyzach sądowych prowadzony 

przez prof. UMK dr hab. Elżbietę Żbikowską. 

 

W okresie 3 miesięcy - X-XII. 2020 r. aktywność naukowa i dydaktyczna mogła 

odbywać się wyłącznie w formie zdalnej. Stąd w formie tej zorganizowano następujące 

wydarzenia: 

 4 listopada 2020 r. - spotkanie inauguracyjne i informacyjne na platformie MS Teams 

zrealizowane przez Prezesa Zarządu dla zainteresowanych studentów UMK, 

 2 grudnia 2020r. - wykład otwarty na Teams z dr R. Krawczykiem pt. Przestępstwa 

zorganizowane: gangi motocyklowe, 

 16 grudnia 2020r. - wykład otwarty na Teams prof. UMK dr hab. pt. Kryminalistyka w 

Biblii. 

                                                 
3
 Opracowano na podstawie informacji dr hab. prof. UMK Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, prof. UMK, Prezesa 

Oddziału Kujawsko Pomorskiego PTK. 
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Ponadto, Prezes Zarządu konsultowała naukowo działalność Koła Naukowego Biologii 

Sądowej - Corpus Delicti, w ramach Nocy Biologów, którzy pod Jej kierunkiem 

przygotowywali grę-symulację online – pt. „Kto zabił Jana Kowalskiego?”, a dotyczącą 

oględzin miejsca zabójstwa. Gra była przeznaczona dla uczniów klas VII i VIII szkół 

podstawowych i młodzieży licealnej. Uczniowie mieli za zadanie, na podstawie 

zabezpieczonych śladów ustalić: kto zabił tytułowego Jana Kowalskiego. Przedsięwzięcie 

zrealizowano w styczniu 2021 r. Gra ta promowała kryminalistykę, w szczególności 

znaczenie prawidłowych działań procesowych i kryminalistycznych dla działań 

wykrywczych. Gra miała też oderwać uczniów od ich codziennych zajęć szkolnych i skłonić 

do myślenia, a być może, w przyszłości, do zainteresowania się kryminalistyką i zawodami, w 

których jest wykorzystywana. 

 

ODDZIAŁ ŚLĄSKI
4
 

Sytuacja epidemologiczna ograniczyła aktywność Oddziału Śląskiego Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego w zakresie organizowania spotkań. Członkowie Oddziału 

skoncentrowali się na działalności popularyzatorskiej w Internecie oraz publikowaniu prac 

naukowych. 
 

Działalność popularyzatorska w Internecie 
 

Działalność popularyzatorska członków Oddziału Śląskiego PTK opiera się na 

administrowaniu i moderowaniu dyskusji na forum zamkniętej grupy dyskusyjnej Fani 

Kryminalistyki, na portalu Facebook, przez młodszego inspektora w stanie spoczynku 

Zbigniewa Szachnitowskiego. Liczba członków grupy po dziewięciu latach działalności w 

2020 roku obejmowała ponad 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. 

 

 

                                                 
4
 Opracowano na podstawie informacji dr hab. prof. UŚ Maraka Leśniaka, Prezesa Oddziału Śląskiego PTK. 
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Publikacje 

Członkowie Oddziału Śląskiego w 2020 r. opublikowali: 

Tadeusz Widła 

- Indicating Authorial Contribution in the Signatures of the Old Master / Tadeusz Widła. 

// Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Prawa Własności Intelektualnej. - 2020, nr 3, s. 5-25 

- Odpowiedzialność biegłego za wydanie nieprawidłowej opinii : glosa do wyroku s.apel. z 

dnia 29 listopada 2019 r., V ACa 266/18 / Tadeusz Widła. // Glosa - 2020, nr 2, s. 128-134 

 Maciej Trzciński 

- Interdisciplinary Examination of Documents of Historical Significance/ Rafał Cieśla, 

Maciej Trzciński, Krzysztof Szwagrzyk, Marta Drawc// International Journal of 

Conservation Science – 2020, nr 11, 3, s. 669-678 

- Krytycznie o niektórych metodach prowadzenia poszukiwań ukrytych zwłok/Maciej 

Trzciński// Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 2020 -  56, s. 101-118 

- Oględziny zwłok zakopanych i oględziny miejsca ujawnienia zwłok w przypadku 

podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci : propozycja organizacji czynności 

procesowych: studium przypadku/ Maciej Trzciński // Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 

2020 – 56, s. 119-133 

- Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu : uwagi wstępne/ Maciej 

Trzciński//Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 2020 - 42, 3, s. 83-97 

Rafał Cieśla 

- Interdisciplinary Examination of Documents of Historical Significance/ Rafał Cieśla, 

Maciej Trzciński, Krzysztof Szwagrzyk, Marta Drawc// International Journal of 

Conservation Science – 2020, nr 11, 3, s. 669-678 

- Questioned document examination with the use of alternative and complementary non-

destructive methods/ Rafał Cieśla// Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 2020 - 57, s. 149-

167 

Olivia Rybak-Karkosz 

- Forensic science methods used in environmental crimes investigations / Sylwia 

Ławrentjew, Olivia Rybak-Karkosz. // W: Aktualne problemy gospodarowania odpadami : 

wybrane zagadnienia. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2020. - s. 85-98 

- Ochrona przysługująca twórcom grafiki artystycznej u mistrzów dawnych / Olivia Rybak-

Karkosz. // Santander Art Cult. Law Rev. (Print). - 2020, nr 1, s. 83-96 

- Badanie autentyczności grafiki artystycznej : aspekty kryminalistyczne / Olivia Rybak-

Karkosz. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2020 

Sylwia Ławrentjew 

- Forensic science methods used in environmental crimes investigations / Sylwia 

Ławrentjew, Olivia Rybak-Karkosz. // W: Aktualne problemy gospodarowania odpadami : 

wybrane zagadnienia. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2020. - s. 85-98 

Marek Leśniak 

- Gotowość do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w kontekście sytuacji 

psychologicznej osoby pokrzywdzonej / Barbara Leśniak, Marek Leśniak. // Nowa 

Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 55 (2020), s. 83-103 
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ODZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI
5
  

W 2020 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): 
 

1. Spotkania z praktykami w ramach współpracy z SKN Kryminalistyki w zakresie 

- badań śladów cyfrowych i kryminalistyki cyfrowej,  

- poszukiwania osób zaginionych, 

- kryminalistycznych badań broni palnej i amunicji, 

- kryminalistyczne badania pisma ręcznego. 
 

2. Publikacje artykułów badawczych w czasopismach punktowanych oraz pozycji zwartych, 

m. in. 

 Moszczyński Jarosław, Rozważania o nowym paradygmacie kryminalistyki, Studia 

Prawnoustrojowe, 2020, 50, s. 345-360; 

 Gruza Ewa, Goc Mieczysław, Moszczyński Jarosław, Kryminalistyka, czyli o 

współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 

2020; 

 Gawliński Andrzej, Sołtyszewski Ireneusz, Wiergowski Marek, Epidemiology of 

suicides in Poland in 1990-2018 - changes and new trends, Archiwum Medycyny 

Sądowej i Kryminologii, 2020, 70 (4), s. 1-13; 

 Wiergowska Gabriela, Wiergowski Marek, Sołtyszewski Ireneusz, Zagrożenie dla 

życia i zdrowia przez wprowadzanie do legalnego obrotu w Polsce płynów do 

dezynfekcji o zmniejszonym stężeniu alkoholu w stosunku do zawartości 

odpowiadającej za skuteczne działanie bakterio- i wirusobójcze, III Poznańska 

Konferencja "Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie 

zdrowia", Poznań, 2020, s. 22-23; 

 Dzikowski Andrzej, Sołtyszewski Ireneusz, Karaźniewicz Justyna, Szarek Józef, 

Felsmann Mariusz Z., Kosiba Beata, Owners' informed consent for a necropsy of a 

companion animal as a conflict-reducing mean in the veterinary practice, Journal of 

Modern Science, 2020, 2 (45), s. 227-240; 

 Solodov Denis A., Sołtyszewski Ireneusz, The search for missing persons in the 

Eastern European Countries: a legal procedure and organizational framework, 

Journal of Modern Science, 2020, 2 (45), s. 201-220; 

 Chlebowicz Piotr, Śledztwo dziennikarskie jako źródło wiedzy kryminologicznej, 

Granice prawa, w: Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki /pod red. 

Pawła Ostaszewskiego i Konrada Buczkowskiego/, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru 

Sprawiedliwości, Warszawa 2020, s. 127-141; 

 Kąkol Cezary, Chlebowicz Piotr, Bezpieczeństwo imprez masowych: komentarz  

/recenzent: Piotr Chlebowicz/, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020; 

                                                 
5
 Opracowano według informacji sporządzonej przez dr hab. prof. UWM Denisa Solodova, wiceprezesa 

Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 
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 Solodov Denis A., Zębek Elżbieta, Environmental forensic inquiries in investigating 

environmental crimes in Poland and Russia, Environmental Forensics, 2020, s. 1-10. 
 

3. Opracowanie projektu pt.: „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i 

informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparcia bliskich 

osób zaginionych” – wspólnie z częścią „kryminologiczną” Katedry Kryminologii i 

Kryminalistyki WPiA UWM. 

Pracownicy Katedry Kryminologii i Kryminalistyki, reprezentujący PTK, 

uczestniczyli czynnie w konferencjach naukowych na poziomie krajowym i 

międzynarodowym w formie zdalnej.  

 

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
6
 

W 2020 r. działania Zarządu i członków Oddziału Warszawskiego PTK obejmowały: 

 

 przeprowadzenia on line wyboru delegatów na XI Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego; 

 udzielenia konsultacji sześciu dyplomantom Centrum Nauk Sądowych UW w zakresie 

doboru literatury dotyczącej tematyki "Innocence Project" /2 osoby/ identyfikacji ofiar 

katastrof masowych /2 osoby/ możliwości analizy materiału genetycznego pobranego 

ze szczątków ludzkich odkrytych w trakcie wykopalisk archeologicznych /1 osoba/, 

identyfikacji ofiar katastrof masowych /1 osoba/ oraz identyfikacji ofiar ataków 

terrorystycznych; 

 udziału w przygotowaniu dokumentów i organizacji XI Zjazd Delegatów Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego; 

 współuczestnictwa członków PTK Oddziału Warszawskiego w realizacji 

przedsięwzięć statutowych organizowanych i prowadzonych przez Zarząd Główny i 

Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

 
 

XXI Edycja Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska  

na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki 

Protokół z posiedzenia Jury XXI  Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku  

z Dziedziny Kryminalistyki, Warszawa, dn. 20.10.2020 r. 

 
W dniu 20.10.2020 odbyło się posiedzenie Jury XXI Edycji Konkursu - wybranego, zgodnie z 

§ 6 jego regulaminu, przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Jury 

                                                 
6
 Opracowano na podstawie informacji dr Aleksandry Tucholskiej-Lenart Prezesa Oddziału Warszawskiego 

PTK. 
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zostało wybrane jednomyślnie, po przeprowadzonym głosowaniu zaproponowanych 

kandydatur. Jak przewiduje regulamin - funkcję przewodniczącego Jury Konkursu objął 

Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

Skład Jury: 

Przewodniczący: 

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski  

Członkowie: 

prof. dr hab. Piotr Girdwoyń  

dr hab. prof. UWM Jarosław Moszczyński 

dr hab. prof. UR Mieczysław Goc  

mgr Kamila Nowicka-Kiliś 

inż. Marek Miron  

mgr Emil Buduj 

dr Aleksandra Tucholska-Lenart (zdalnie) - sekretarz 
 

Do udziału w konkursie zgłoszono 22 prace wykonane w różnych ośrodkach 

kryminalistycznych: w tym 7 prac doktorskich, 7 prac magisterskich, 1 pracę dyplomową, 6 

prac w kategorii artykuły i publikacje oraz 1 pracę w kategorii - inne prace.  

Wszystkie prace zgłoszone do udziału w konkursie charakteryzowały się tematyką 

kryminalistyczną spełniając tym samym wymóg § 7 Regulaminu Konkursu; 21 prac było 

opublikowanych lub obronionych w roku 2019, co spełniało kryterium regulaminu 

sprecyzowane w § 7 Regulaminu Konkursu, natomiast praca magisterska Pani Kamili 

Szczepańskiej-Górnej pt. „Krajowa baza odontologiczna – możliwości i zagrożenia”, 

rekomendowana przez dr hab.  prof. WSB Marka Stefańskiego z Wyższej Szkoły Bankowej 

w Gdańsku, została obroniona w 2020 r. i z tego względu będzie mogła być poddana ocenie  

dopiero w przyszłorocznej edycji Konkursu. 

Jury zwróciło również także uwagę, że praca magisterska p. Jerzego Engelkinga pt. „Śledcze 

oględziny zwłok w kontekście serialu Hannibal", obroniona  na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Śląskiego, nie posiada rekomendacji i została zgłoszona przez 

samego zainteresowanego, co jest niezgodne z § 9 Regulaminu Konkursu. Z tego powodu nie 

może ona brać udziału w konkursie.  Ostatecznie do konkursu zakwalifikowano 20 prac. 
 

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. 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: 
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   Kategoria prac doktorskich 

 Piotr Lewulis „Kryminalistyczne i procesowe aspekty dowodów cyfrowych w 

postępowaniu karnym” - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 

 Rekomendacja: prof. dr hab. Ewa Gruza /Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego/ 

Nagroda w wysokości 2000 PLN 

 Olivia Rybak-Karkosz „Badania autentyczności grafiki artystycznej – aspekty 

kryminalistyczne” - Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji 

 Rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Widła /Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach/ 

Nagroda w wysokości 2000 PLN 

 Karolina Sekuła „Wykorzystanie metody LC-ESI-QTOFMS do identyfikacji 

nowych substancji psychoaktywnych z grupy syntetycznych kannabinoidów oraz 

pochodnych fenetyloaminy na podstawie sposobu ich fragmentacji” - Instytut 

Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

Rekomendacja: dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES, p.o. Dyrektora Instytutu Ekspertyz 

Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie  

Nagroda w wysokości 2000 PLN 

 Beata Spejchert – Zalewska WK KWP Gdańsk „Portret hybrydowy – 

perspektywy predykcji wyglądu nieznanego sprawcy zabójstwa” -  Uniwersytet 

Warmińsko - Mazurski, Wydział Prawa i Administracji 

 Rekomendacja: prof. dr hab. Jerzy Kasprzak /Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego/ 

Nagroda w wysokości 2000 PLN 

 Bogumiła Byrska „Badania składu jakościowego i ilościowego substancji 

psychoaktywnych dostępnych w Polsce w latach 2008 – 2015” - Instytut Ekspertyz 

Sądowych w Krakowie 

Rekomendacja: dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES 

 Wyróżnienie – dyplom 

 Edyta Mucha „Nielegalna produkcja alkoholu – problematyka prawno-

kryminalistyczna” - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa  

i Administracji 

Rekomendacja: dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB /Wydział Prawa/ 

Wyróżnienie - dyplom 

 Rafał Wielki „Analiza informacji w zwalczaniu przestępstw korupcyjnych" - 

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytet Opolski przygotowana pod opieką prof. Jerzego 

Koniecznego 

Rekomendacja: dr hab. Piotr Stec prof. UO Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych 
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Wyróżnienie - dyplom 

Kategoria prac magisterskich  

 Sabina Jędrzejewska „Czynniki wpływające na zniekształcenie podpisu” - 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 

Rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Widła /Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Śląskiego/ 

Wyróżnienie - dyplom 

Michalina Boryczko-Wąsik „Wpływ wieku starczego na wartość dowodową 

ekspertyzy pismoznawczej” - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego  

Rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Widła /Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Śląskiego/ 

Wyróżnienie – dyplom 

 Joanna Sulińska „Analiza śladów krwawych ujawnionych na miejscu zdarzenia” 

- Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego 

Rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski /Wydział Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego/ 

Wyróżnienie - dyplom 

 Natalia Pieniek-Gniadek "Wnioskowanie o osobie sprawcy na podstawie obrażeń 

klatki piersiowej ofiar" - Wydział Prawa i Administracji Zakład Kryminalistyki 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Katedra Postępowania Karnego w Toruniu   

Rekomendacja: dr hab. Violetta Kwiatkowska – Wójcikiewicz prof. UMK 

Wyróżnienie - dyplom 

  Mariusz Kozian "Ujawnianie i zabezpieczanie śladów krwawych na potrzeby 

opiniowania z zakresu mechanizmu powstawania plam krwawych – aspekt 

praktyczny" - Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Bezpieczeństwo 

Wewnętrzne, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 

Rekomendacja: dr Wojciech Wosek, Katedra Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i 

Administracji WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni 

Wyróżnienie - dyplom 

Kategoria prac dyplomowych  

 Michał  Rączkiewicz "Kryminalistyczne ślady biologiczne w aspekcie ich 

przydatności do badań identyfikacyjnych DNA" – Podyplomowe 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/ 

Wyróżnienie – dyplom 
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Kategoria - artykuły i publikacje 

 Zuzanna Brożek – Mucha IES 

„Scanning Elektron Microscopy in Forensic Sensing” – Published by the Royal 

Society of Chemistry 2019 

„Towards a robust interpretation of forensic analysis of phosphorus and calcium 

traces in gunshot residue”  - Journal of Analytical Atomic Spectrometry 2019 

Rekomendacja: dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES, p.o. Dyrektora Instytutu Ekspertyz 

Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie  

Nagroda w wysokości 2000 PLN 

 Anna Łasińska  

"Analiza SEM czarnego tonera na wydrukach. Część I" - praca opublikowana w 

czasopiśmie „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 21(11) 2019 str. 211-246 / 

jawne/  

“Szkolenie z zakresu reagowania na zdarzenia z udziałem czynnika CBRN” - 

praca opublikowana w czasopiśmie „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 20(11) 

2019 str. 209-229 /jawne/ 

Rekomendacja: płk dr Dariusz Laskowski, Dyrektor Biura Badań Kryminalistycznych 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Wyróżnienie – dyplom 

 Tomasz Szczepański „Daktyloskopia na przestrzeni wieków” – praca 

opublikowana w czasopiśmie Problemy Kryminalistyki 303 (10 2019, str. 13 – 20 

/jawne/ 

Rekomendacja: płk dr Dariusz Laskowski, Dyrektor Biura Badań Kryminalistycznych 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Wyróżnienie - dyplom 

 Maciej Fabiszak „Wet Powder White – zawiesina proszku nie tylko na klejące 

strony taśm samoprzylepnych” - praca opublikowana w czasopiśmie Problemy 

Kryminalistyki 304/2019 str. 37 – 63 

Rekomendacja: mł. insp. Tomasz Imiela, Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego 

KWP w Szczecinie  

Wyróżnienie - dyplom 

Kategoria - inne prace 

 Jacek Kudła „System czynności operacyjno-rozpoznawczych w Rzeczypospolitej 

Polskiej” – praca w wersji elektronicznej 

 Rekomendacja: dr hab. prof. UR Mieczysław Goc (członek Rady Naukowej i Zarządu 

Głównego PTK) oraz Wydawnictwo Wolter Kluwer Polska Sp. z o.o. 

Wyróżnienie - dyplom 
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Na zakończenie posiedzenia - Jury upoważniło Przewodniczącego - prof. dr. hab. Tadeusza 

Tomaszewskiego 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 o przyznaniu nagród  

i wyróżnień zaproponowanych przez Jury, a następnie przedstawiła powyższe propozycje 

Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, który zaakceptował 

powyższe wnioski.   

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 XXIV tom, który ukazał się w 2020 r. 

zawiera 9 artykułów polskich i zagranicznych  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, błędów 

w postępowaniu śledczym, przestępczości nieletnich, molestowania seksualnego dzieci, 

kryminalistycznych ekspertyz materiałów wybuchowych i badań dokumentów. Pełny tekst 

XXIVI tomu PWK, oprócz tradycyjnej formy książkowej, został także zamieszczony na 

stronie http://kryminalistyka.pl/pwk/ 
 

Podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do poprzedniego tomu, również prace 

opublikowane w XXIV 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 Karol Bajda 

 dr Wacław Brzęk,  

 dr Sylwia Gwoździewicz 

 dr Waldemar Krawczyk 

 prof. dr Vidmantas Egidijus Kurapka (Litwa) 

 prof. dr Snieguole Matuliene (Litwa) 

 dr Dorota Semków 

 dr Artur Steckiewicz 

http://kryminalistyka.pl/pwk/
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Funkcję redaktora naczelnego pełni prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski, Redakcję Naukową 

tworzą: 

 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 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. 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. 
 

Czasopismo „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” jest indeksowane w bazach 

Copernicus i BAZHUM. Aktualnie trwają prace nad rejestracją czasopisma w bazach (Scopus 

lub innych) umożliwiających wpis na listę czasopism punktowanych. Dokonano wpisu 

Problemów Współczesnej Kryminalistyki do sądowego rejestru dzienników i czasopism 

(postanowienie Sadu Okręgowego w Warszawie z dn. 13 listopada 2020 r., sygn. akt VII Ns 

Rej PR 447/20). Złożono także wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o wpis 

Wydawnictwa PTK na listę wydawnictw punktowanych prowadzoną przez MEiN. W 2020 

roku Wydawnictwo PTK uzyskało wsparcie finansowe od Firmy JAS Technologie sp. z o.o.  
 

Kontynuowano, podjęte w 2018 r. prace nad przygotowaniem kolejnych (VI i VII) tomów 

Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej obejmującej okres od 2009 do 2020 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.  

W roku 2020 nakładem wydawnictwa PTK ukazały się następujące monografie: 

 Mieczysław Goc, Współczesny model ekspertyzy Pismoznawczej. Wykorzystanie 

nowych metod i technik Badawczych, wyd. III uzupełnione (wyd. książkowe) 

 Piotr Słowiński, Internet rzeczy. Kryminalistyczna analiza aspektów dowodowych oraz 

studia przypadków (wyd. PDF), 

 Magdalena Tomaszewska-Michalak,  Implementacja norm prawa unijnego w zakresie 

zabezpieczeń biometrycznych do polskiego porządku prawnego. Perspektywa 

historyczna (wyd. PDF), 

 Elżbieta Żywucka – Kozłowska, Paznokcie człowieka w perspektywie badań 

kryminalistycznych 

 Kamila Zofia Szczepańska-Górna, Wykorzystanie odontologii w procesie identyfikacji 

osób (wyd. PDF, z 2018 r., opublikowane na stronie PTK w 2020 r.). 
 W  
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Edukacja kryminalistyczna 

Działalność szkoleniowo-edukacyjna przyczynia się w sposób bezpośredni do popularyzacji 

wiedzy kryminalistycznej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji szkolonych.  

W 2020 r. ze względu na pandemię działalność PTK w tym zakresie była znacznie 

ograniczona. Zorganizowano i przeprowadzono m.in. takie przedsięwzięcia o charakterze 

edukacyjno-szkoleniowym, jak: 

1. Cykl wykładów połączonych z zajęciami praktycznymi (łącznie 56 godz.) nt. Podstawy 

identyfikacji pisma ręcznego i podpisów (forma hybrydowa w okresie styczeń – wrzesień 

2020 r.). Szklenie zamknięte dla pracowników naukowo-dydaktycznych Pracowni 

Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzone przez dr. hab. 

Mieczysława Goca. 

2. 10 listopada 2020 r. - szkolenie 8 godz. nt. Najnowsze techniki ujawniania  

i badania śladów daktyloskopijnych. Szklenie zamknięte dla pracowników naukowo-

dydaktycznych Pracowni Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 

prowadzone przez dr. hab. Jarosława Moszczyńskiego. 

 

 

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, z uwzględnieniem duplikatów liczą 2142 pozycji (książki: 965 wol., 

czasopisma: 1177 wol.), których wykaz znajduje się na stronie internetowej PTK. W 2020 

pozyskano kilkadziesiąt nowych pozycji książkowych, które ze względu na pandemię nie 

zostały jeszcze wprowadzone do ewidencji. 

Działalność o charakterze naukowo-badawczym 

Działalność naukowo-badawcza PTK w 2020 r., chociaż nieco ograniczona ze względu na 

pandemię była wzorem ubiegłych lat 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) Zakończono projekt  badań naukowych opartych na analizie pismoznawczej 
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rękopisów Fryderyka Chopina przechowywanych w Muzeum Fryderyka 

Chopina. Badania te obejmowały:  

 wybór rękopisów, 

 określenie oryginalności rękopisów, 

 ocenę stanu podłoża i znajdujących się na nich naniesień, 

 badania pismoznawcze i techniczne rękopisów, 

 opis i dokumentację badań w postaci raportów cząstkowych. 

Wyniki badań zostały opracowane 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. Ponadto w 

systemie CollectionsIndex+ zostały zamieszczone fotografie dokumentacyjne 

obiektów poddanych badaniom, wykonanych na potrzeby sporządzenia raportu. 

 

2) Zakończono realizację projektu własnego PTK pt. „Komparator”, którego 

rezultatem było opracowanie polskiej wersji językowej 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. Aktualnie trwają prace 

nad przygotowaniem wersji angielskojęzycznej tego programu. 

 

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 został pozytywnie rozpatrzony przez komisję 

konkursową i aktualnie jest w trakcie realizacji na podstawie umowy nr DOB-

SZAFIR/06/A/042/2020 o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego na rzecz 

obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 1/SZAFIR/2020, 

zawartej w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 

zwanym dalej „NCBR”, a Liderem Konsorcjum (CLKP), działającym na rzecz i w 

imieniu własnym oraz pozostałych Partnerów. 

 

   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 rekrutujących się ze środowisk 
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naukowych, laboratoriów policyjnych i innych służb państwowych oraz specjalistów o 

olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu kryminalistycznym. Regulamin Biura 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 PTK nadaje Rada Naukowa. Aktualnie uprawnienia ekspertów PTK 

posiadają 120 osoby, z czego czynnych zawodowo jest 76 ekspertów. Łącznie eksperci PTK 

wykonali na rzecz sądów, prokuratorów, policji i innych zleceniodawców ponad 20 000 

ekspertyz, z czego w 2020 r. 432 (w 2019 r. - 556 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;  
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 badania fizyko-chemiczne, w tym m.in. badania mikrośladów, badania substancji 

łatwopalnych; badania lakierów, szkła, środków kryjących; 

 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 
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projektów. Z niektórymi instytucjami podpisano umowy formalizujące różne aspekty 

bilateralnego współdziałania. W tym zakresie zrealizowano m.in. takie przedsięwzięcia, jak:  

1. 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.  

Przykładem realizacji postanowień umowy był m.in. udział przedstawicieli Litewskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego w Radzie Naukowej „Problemów Współczesnej 

Kryminalistyki” (prof. dr Henryk Malewski) oraz w recenzowaniu artykułów 

zgłoszonych do publikacji w tym czasopiśmie (prof. dr Vidmantas Egidijus Kurapka, 

prof. dr Snieguole Matuliene). 

2. 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 sympozjach i innych formach popularyzacji wiedzy kryminalistycznej. 

Przedstawiciele PTK uczestniczą w pracach Rady Redakcji kwartalnika „Człowiek i 

Dokumenty” wydawanego przez PWPW.  

3. 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. 

4. 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 

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. 



25 

 

Do najważniejszych wspólnych przedsięwzięć, które zrealizowano w ramach tej umowy  

w 2020 r. należy zaliczyć: 

 udział przedstawicieli obu instytucji w przygotowaniu i realizacji projektu badawczo-

rozwojowego pt. „Inteligentny system do identyfikacji fałszerstwa cech 

biometrycznych pisma ręcznego” DOB-SZAFIR/06/A/042/01/2020 („Rękopis”) w 

ramach konkursu nr 1/SZAFIR/2020 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju; 

 udział przedstawicieli obu instytucji w organizowanych przez nie seminariach 

naukowych i konferencjach; 

 umożliwienie biegłym CLKP korzystania ze spektrometru Ramana w zakresie analiz 

chemicznych narkotyków, środków kryjących, lakierów i innych materiałów.  

5. Kontynuowano współpracę z Uniwersytetem Warszawskim. Wyrazem tej współpracy w 

2020 r. było m.in. wspólne redagowanie czasopisma „Problemy Współczesnej 

Kryminalistyki”, udział przedstawicieli PTK w seminariach doktoranckich UW, wspólna 

realizacja badań naukowych opartych na analizie pismoznawczej rękopisów Fryderyka 

Chopina. W ramach tej współpracy przekazano nieodpłatnie Bibliotece Uniwersytetu 

Warszawskiego 26 archiwalnych tomów (VI-XXIII) Problemów Współczesnej 

Kryminalistyki. 

6. 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. 

7. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne od 7 marca 2014 r. jest członkiem Komitetu 

Zadaniowego nr 505 ds. Procesów Kryminalistycznych Polskiego Komitetu 

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 w 2020 r. uczestniczyli: dr hab. prof. UWM Jarosław 

Moszczyński, dr hab. Mieczysław Goc oraz inż. Marek Miron. 

8. 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. 
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Przedstawiciele PTK uczestniczą w sympozjach kryminalistycznych organizowanych 

regularnie przez Instytut Kryminalistyki MSW Słowacji i Czech. 

9. Wydano kilkanaście opinii w związku z ubieganiem się członków PTK o wpis na listę 

biegłych sądowych. 

10. W ramach wspierania przedsięwzięć o charakterze naukowym z obszaru kryminalistyki  

i nauk pokrewnych Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne objęło honorowym 

patronatem wydanie publikacji naukowej pt. Wybrana problematyka badań pożarów z 

uwzględnieniem ich przyczyn i skutków pod redakcją Renaty Włodarczyk, Tomasza 

Lewandowskiego i Mateusza Szcześniaka. Wcześniej patronatem PTK objęto monografie 

autorstwa Renaty Włodarczyk pt. Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania 

śladów biologicznych oraz Brunona Hołysta pt.  Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza 

i praktyka. 

11. 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.  

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 2020 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 kopie (zanonimizowane) 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. 
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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 2021 r. Wyrazem tego była uchwała końcowa XI Zjazdu 

Delegatów PTK z 29 czerwca 2020 r. (tekst uchwały – zał. 1) oraz kierunki pracy PTK 

przyjęte na Posiedzeniu Zarządu Głównego i Rady Naukowej w dniu 10 lutego 2021 r. (tekst 

na stronie: https://kryminalistyka.pl/glowne-kierunki-pracy-i-wyklady-ptk-w-2021-r/). 
 

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. 
 

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 

https://kryminalistyka.pl/glowne-kierunki-pracy-i-wyklady-ptk-w-2021-r/
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działania i inicjatywy naszych członków pełniących funkcje biegłych, zmierzające do 

poprawy ich sytuacji zawodowej związanej z niekorzystnymi rozwiązaniami prawnymi i 

podatkowymi. 
 

 

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 

Warszawa 29 czerwca 2020 r. 

Uchwała końcowa XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

1. Zjazd pozytywnie ocenia działalność Zarządu Głównego, Rady Naukowej, Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz Oddziałów Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego. W okresie sprawozdawczym Polskie Towarzystwo 

Kryminalistyczne realizowało zadania statutowe i podejmowało najistotniejsze dla 

środowiska sprawy i problemy, co znalazło swoje odzwierciedlenie 

w przedstawionych sprawozdaniach. 

2. Za znaczące osiągnięcia Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Zjazd uznaje: 

 działania na rzecz integracji środowiska kryminalistycznego, zarówno 

przedstawicieli nauki jak i praktyki kryminalistycznej, 

 działania na rzecz podniesienia rangi i statusu prawnego biegłych 

i rzeczoznawców, dbałości o wysokie standardy działalności opiniodawczej  

oraz konsolidacji środowiska polskich ekspertów, 

 zaangażowanie Towarzystwa w pracach opiniodawczych i legislacyjnych 

związanych z przygotowaniem ustawy o biegłych oraz ustawy o dokumentach 

publicznych i innych aktów prawnych, 

 różnorodne formy działań szkoleniowych, naukowo-badawczych  

i popularyzatorskich Towarzystwa, 

 działalność wydawniczą Towarzystwa, w tym zwłaszcza prace związane 

 z wydaniem Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej oraz Problemów 

Współczesnej Kryminalistyki, 

 konstruktywną współpracę z ośrodkami akademickimi, instytutami naukowo-

badawczymi, laboratoriami policyjnymi i innych służb oraz instytucjami 

krajowymi i zagranicznymi, których profil działalności jest zbieżny z celami 

statutowymi Towarzystwa,  

 działalność biblioteczną i informacyjną Towarzystwa, 

 znaczący wzrost aktywności terenowych struktur Towarzystwa na rzecz 

popularyzacji nauki oraz wspierania studenckich kół naukowych,  

 unowocześnianie i poszerzanie bazy aparaturowej laboratorium 

kryminalistycznego działającego w strukturach PTK oraz doskonalenie   

i wdrażanie nowych technik i metod badawczych w działalności eksperckiej. 

3. Zjazd uznaje za celowe i konieczne kontynuację dotychczasowych kierunków i form 

działalności Towarzystwa, a w szczególności uznaje, iż: 

 w dalszym ciągu należy dążyć do umocnienia popularyzacji nauki oraz funkcji 

informacyjnej Towarzystwa o najważniejszych przedsięwzięciach  

i dokonaniach w dziedzinie kryminalistyki, 
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 należy kontynuować proces unowocześniania bazy aparaturowej laboratorium 

kryminalistycznego PTK i rozszerzania możliwości eksperckich, 

 kontynuować działalność naukowo-badawczą, we współpracy z ośrodkami 

naukowymi i laboratoriami,  

 podejmować działania w celu pozyskiwania środków finansowych  

w ramach projektów krajowych i współpracy międzynarodowej, 

 działać na rzecz ochrony praw członków Towarzystwa i innych osób oraz 

udzielania pomocy,  zgodnie z celami statutowymi PTK, 

 realizować inne działania o priorytetowym znaczeniu dla środowiska 

reprezentowanego w PTK, 

 wspierać inicjatywy Oddziałów PTK, zgodne z celami statutowymi 

Towarzystwa. 
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Zał. 2 

NAJISTOTNIEJSZE UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK W 2020 r. 

 

Wyciąg 1: Uchwała z dnia 25.02.2020 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie przyjęcia 

głównych kierunków pracy PTK w roku 2020. 

 

Wyciąg 2: Uchwała z dnia 25.02.2020 r. (podjęta jednogłośnie) w sprawie organizacji XI 

Zjazdu PTK. 

 

Wyciąg 3: Uchwala z dnia z dnia 26.06.2020 r. r.(podjęta jednogłośnie) w sprawie przyjęcia 

sprawozdania finansowego PTK za rok 2019. 

 

Wyciąg 4: Uchwala z dnia z dnia 26.06.2020 r. r.(podjęta jednogłośnie) w sprawie przyjęcia 

sprawozdania merytorycznego PTK za rok 2019. 

 

Wyciąg 5:  Uchwala z dnia 20.10.20120 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 20.10.20120 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 

 


