
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO 

TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO ZA ROK 2021 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

Liczba członków Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego na dzień 31.12.2021 r. 

wynosiła: 

Oddział Warszawski – 266 członków, 

Oddział Warmińsko-Mazurski – 37 członków, 

Oddział Kujawsko-Pomorski – 53 członków, 

Oddział Śląski – 51 członków, 

Oddział Krakowski – 114 członków, 

Oddział Gdański – 23 członków, 
 

Razem – 544 członków. 

 

W 2021 roku zmarło 6 członków PTK. 

 

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 

 

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

2. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – wiceprezes 

3. dr Waldemar Krawczyk – wiceprezes 

4. inż. Marek Miron – skarbnik 

5. mgr Kamila Nowicka-Kiliś – sekretarz  

6. dr hab. prof. UŚ Marek Leśniak – członek 

7. prof. dr hab. Ewa Gruza – członek 

8. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – członek 

9. dr Małgorzata Żołna 

 

 

 

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. Maciej Trzciński – zastępca przewodniczącego 

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

4. dr Aleksandra Tucholska-Lenart – sekretarz 

5. dr hab. prof. ALK Monika Całkiewicz – członek 

6. prof. dr hab. Ewa Gruza – członek 

7. dr hab. prof. UR Mieczysław Goc – członek 

8. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – członek 

9. prof. dr hab. Janina Zięba-Palus – członek 

10. dr Waldemar Krawczyk – członek 

11. dr hab. prof. IES Jolanta Wąs-Gubała – członek 

12. dr hab. prof. UKW Anna Koziczak – członek 

13. dr hab. prof. UŚ Marek Leśniak – członek 

14. dr Dorota Semków – członek 

15. 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. Dr hab. prof. UWM Ireneusz Sołtyszewski 

12. prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz 

13. 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 /21.03.2021 r. złożyła rezygnację/ 
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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 

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. 

1. 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 

 

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. 

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. 

2. 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 
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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. 

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 2021 roku uległa istotnym 

ograniczeniom. Niemniej udało się w podstawowym zakresie, zarówno na poziomie 

centralnym jak i poszczególnych Oddziałów PTK zrealizować wiele przedsięwzięć i zadań 

statutowych, co zostanie przedstawione w dalszej części sprawozdania. 

 

Wybrane konferencje, sympozja i seminaria naukowe   

organizowane przez PTK 

 15 lutego 2021 r. - seminarium naukowe w formie webinarium, podczas którego wykład pt. 

Przestępczość kryptowalutowa wygłosił dr Paweł Opitek Liczba uczestników – 48. 

(Paweł Opitek - doktor nauk prawnych, prokurator w Prokuraturze Krajowej, ekspert 

Instytutu Kościuszki ds. Cyberbezpieczeństwa, członek Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain; 

Związany z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury).   

1. 17 marca 2021 r. - seminarium naukowe w formie webinarium, podczas którego 

wykład pt. Kryptowaluty w aspekcie czynności procesowo-kryminalistycznych 

wygłosił dr Paweł Opitek.  Liczba uczestników – 42. 

2. 21 kwietnia 2021 r. - seminarium naukowe w formie webinarium, podczas którego 

wykład pt. Pranie pieniędzy a waluty wirtualne, wygłosił dr Paweł Opitek. Liczba 

uczestników – 58. 

11 maja  2021 r.  - seminarium naukowe w formie webinarium, podczas którego 

wykład pt. Standardy RODO w pracy biegłych, wygłosił Zbigniew Miczek. Liczba 

uczestników – 62. 

Zbigniew Miczek –  Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie (od 1998 roku), W latach 

2006 – 2007 oddelegowany do pracy asystenta sędziego w Izbie Cywilnej Sądu 

Najwyższego. Aktualnie jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 

oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2017 jest również 
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wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa karnego gospodarczego 

oraz z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowanego. 

3. czerwca  2021 r.  - seminarium naukowe w formie webinarium, podczas którego 

wykład pt. Podpisy biometryczne jako przedmiot badań kryminalistycznych, wykład 

wygłosiła  mgr Anna Przewor. Liczba uczestników – 85. 
 

Anna Przewor – kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, doktorantka seminarium 

LKatedry Kryminalistyki UW, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

4. 18 listopada 2021 r. - seminarium naukowe, podczas którego wykład pt. „Prawno-

kryminalistyczne aspekty poszukiwania ukrytych zwłok” wygłosił prof. dr hab. Maciej 

Trzciński. Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej, tj. zarówno zdalnie jak i 

stacjonarnie w Sali 117 Collegium Iuridicum I (Wydział Prawa i Administracji UW). 

Liczba uczestników – 69.  

 

Edukacja kryminalistyczna 

Działalność szkoleniowo-edukacyjna przyczynia się w sposób bezpośredni do popularyzacji 

wiedzy kryminalistycznej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji szkolonych.  

W 2021 r. mimo ograniczeń pandemicznych zorganizowano i przeprowadzono m.in. takie 

przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, jak: 

 

1. Cykl wykładów połączonych z zajęciami praktycznymi dla pracowników naukowo-

dydaktycznych Pracowni Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 

(łącznie 36 godz): 

 28 czerwca 2021 r. – szkolenie nt. Wykorzystanie programu komputerowego 

KOMPARATOR w kryminalistycznych badaniach autentyczności dokumentów. 

Prowadzący - mgr Roman Łuczak (PTK). 

 12 lipca 2021 r. – szkolenie nt. Metody identyfikacji użytkownika obuwia oraz 

wykorzystanie programu KOMPARATOR w badaniach identyfikacyjnych śladów 

traseologicznych. Prowadzący - dr Krzysztof Borkowski (CLKP). 

 12 lipca 2021 r. – warsztaty z zakresu posługiwania się programem 

KOMPARATOR w różnych dziedzinach badań kryminalistycznych. Prowadzący - 

dr Piotr Jastrzębski (UWM), dr hab. Mieczysław Goc (PTK). 

 13 lipca 2021 r. – szkolenie nt. Metody weryfikacji autentyczności dokumentów 

publicznych z uwzględnieniem niektórych funkcji programu KOMPARATOR. 

Prowadzący - mgr Roman Łuczak (PTK). 

 13 lipca 2021 r. – szkolenie nt. Wykorzystanie programu komputerowego 

KOMPARATOR w badaniach identyfikacyjnych śladów na łuskach i pociskach. 

Prowadzący prof. dr hab. Jerzy Kasprzak. 
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 13 lipca 2021 r. – Wykorzystanie programu komputerowego KOMPARATOR w 

badaniach identyfikacyjnych śladów mechanoskopijnych. Prowadzący mgr inż. 

Marek Woźniak (LK KSP).  

 15 lipca 2021 r. - szkolenie nt. Wykorzystanie programu komputerowego 

KOMPARATOR w badaniach identyfikacyjnych śladów daktyloskopijnych. 

Prowadzący – Eustachy Łabaj (PTK).  

 14 sierpnia 2021 r. - szkolenie nt. Wykorzystanie programu komputerowego 

KOMPARATOR w kryminalistycznych badaniach identyfikacyjnych pisma i 

podpisów. Prowadząca – mgr Kamila Nowicka-Kiliś. 

 23 września 2021 r. - szkolenie nt. Wykorzystanie cheiloskopii i otoskopii w 

badaniach kryminalistycznych. Prowadzący - prof. dr hab. Jerzy Kasprzak (UWM). 

 
2. Warsztaty dla ekspertów PTK i CLKP połączone z testami profilometru 3D Keyence serii 

VR-5000, przeprowadzone w siedzibie PTK 18 lutego 2022 r. przez przedstawicieli firmy 

KEYENCE INTERNATIONAL SA. 

 

3. Dwa szkolenia pt. Biegły w Sądzie (19 czerwca i 23 października 2021 roku) – szkolenie 

online przeprowadziła prof. dr. hab. Ewa Gruza z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego. W szkoleniach uczestniczyły łącznie 36 osoby. 

 

Konferencje, spotkania naukowe i inne przedsięwzięcia kryminalistyczne organizowane 

przez Odziały Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

ODDZIAŁ GDAŃSKI
1
 

W 2021 r. grono członków powiększyło się o cztery osoby.  Z uwagi na obowiązujące 

ograniczenia związane z pandemią aktywność Oddziału Gdańskiego została również 

ograniczona. Oddział Gdański wspierał aktywność Studenckiego Koła Naukowego 

Kryminalistyki „Modus Operandi” działającego na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Gdańskiego oraz współuczestniczył w aktywności Laboratorium  

Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.  

Działalność ta przejawiała się w uczestnictwie w prowadzeniu wykładów z zakresu 

techniki kryminalistycznej, kryminologii, medycyny sądowej, śledczego badania miejsca 

zdarzenia, problematyki wybranych ekspertyz kryminalistycznych. Tego rodzaju wykłady 

odbywały się w siedzibie LK KWP w Gdańsku od stycznia do końca czerwca 2021 r. W 

lutym odbyły się dwa wykłady: pt. „Analiza plam krwawych” oraz „Daktyloskopia”, a w 

kwietniu 2021 r. odbyło się szkolenie pt. „Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia jako 

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

Towarzystwa Kryminalistycznego. 
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źródło informacji o nieznanym sprawcy przestępstwa” oraz „Tajniki pracy w policyjnym 

laboratorium kryminalistycznym”. 

 

ODDZIAŁ KRAKOWSKI
2
 

W 2021 roku Oddział Krakowski PTK nie organizował niezależnych, stacjonarnych 

zebrań naukowych, z uwagi na wciąż niepewną sytuację związaną z epidemią koronawirusa 

SARS-CoV-2. Niemniej członkowie Oddziału brali udział w licznych konferencjach, 

spotkaniach i seminariach naukowych, celem rozpowszechniania osiągnięć kryminalistyki. W 

tym m.in.: 

1. Organizacja i udział w międzynarodowych spotkaniach naukowych, odbywających się 

w ramach projektu UE 875746 — AFORE — ISFP-2018-AG-IBA-ENFSI, 

zatytułowanego: Accreditation of Forensic Laboratories in Europe, tj.: 

 1
st
 AFORE Work Package 3:2 webinar on The Validation of Analytical Methods in 

Forensic Science, 31.05.202, online (Zadora G.), 

 2
nd

 AFORE Work Package 3:2 webinar on The Validation of Analytical Methods in 

Forensic Science, 1-2.12.202, online (Zadora G.),  

 łącznie 10 wideokonferencji zorganizowanych w ramach Work Package 5, BPM 2 — 

Best Practice Manual for the Forensic Examination of Fibres, online (Wąs-Gubała J., 

Zuba D.), 

 łącznie 2 wideokonferencje w ramach Work Package 5, BPM 3 — Best Practice 

Manual for the Forensic Examination of Gunshot Residue by SEM/EDS, online 

(Brożek-Mucha Z., Zuba D.).  

2. Prezentacje członków Oddziału na pozostałych konferencjach i spotkaniach naukowych: 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryminalistyka XXI wieku”, 9.04.2021, 

Kraków, online,  

Wilk D., Szymański W., Fałszerstwa współczesnych banknotów z perspektywy prawa 

karnego i kryminalistyki (prezentacja ustna); 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryminalistyka i zmieniająca się rzeczywistość 

miejsc przestępstw”, 17.04.2021, Radom, online, 

Brożek-Mucha Z., Wyzwania w identyfikacji pozostałości po wystrzale z broni palnej 

(prezentacja ustna); 

 LVIII CICA – XVI SECURITY FORUM KRAKOW 2021, 13-14.05.202, Kraków, 

online, 

Wąs-Gubała J., The role of the forensic sciences in a safety society (prezentacja 

ustna);  

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Co można zrobić z dziełem sztuki?, 14-

15.05.202, Warszawa, online, 

Wilk D., Modus operandi fałszerzy dzieł sztuki (prezentacja ustna); 

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

Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 
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 V Konferencja Młodych Chemików Sądowych, 10-11.06.202, Kraków, online, 

 Wilk D., Badania identyfikacyjne nietypowych śladów i przedmiotów w 

procesie karnym, (prezentacja ustna); 

 Pendziałek J., Brożek-Mucha Z., Badania śladów kryminalistycznych metodą 

mikrospektrometrii fluorescencji rentgenowskiej, (prezentacja ustna); 

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

Identyfikacja barwników dyspersyjnych ekstrahowanych z włókien poliestru 

przy użyciu technik HPLC-DAD oraz UPLC-QTOF-MS do celów sądowych – 

analiza porównawcza, (prezentacja ustna); 

 28
th

 ENFSI European Textile and Hair Group Annual Meeting, 17.06.2021, 

Monachium, online, Wąs-Gubała J., Introduction to 3rd Textile Fibre Best Practice 

Manual (prezentacja ustna); 

 27
th 

Annual Meeting EWG for Firearms and Gunshot Residues, 6-7.10.2021, Paryż, 

online, Brożek-Mucha, Z., Michalska A., Główczyk I., How gunshot residue 

examinations, handkerchief and road traffic control enlightened a homicide behind 

locked door? A case study (prezentacja ustna); 

 Traditional international conference New Methods, 3-4.11.2021, Praga, Wilk D., 

Unusual art fakes and crimes against works of art – case studies (prezentacja ustna), 

 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze 

w kryminalistyce i medycynie sądowej,  26.11.2021, Lublin, online, Śmigiel-

Kamińska D., Wąs-Gubała J., Kumirska J., Wykorzystanie metod 

chromatograficznych do identyfikacji barwników reaktywnych stosowanych do 

barwienia bawełny dla celów sądowych (prezentacja ustna). 

 

Członkowie Oddziału prowadzili zajęcia, tj. wykłady, seminaria i ćwiczenia  

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., Zuba D.; 

 studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Biologii Uniwersytetu 

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

 Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji, Przedmiot: 

Ekspertyza sądowa - Brożek-Mucha Z., Wąs-Gubała J., Wilk D., Wójcikiewicz J., 

Zuba D.; 

  zrzeszonych w studenckich kołach naukowych: 

Koło Naukowe Historyków Sztuki UJ - Wilk D.,  

Koło Naukowe Kryminalistyki przy Centrum Nauk Sądowych UW - Wilk D., 

Koło Naukowe Kryminalistyki UJ im. T. Hanauska - Wilk D..  
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  Członkowie Oddziału publikowali prace naukowe z zakresu szerokorozumianej 

kryminalistyki.  Wybrane z nich, które ukazały się w czasopismach międzynarodowych, 

posiadających Impact Factor, z datą 2021, zestawiono poniżej: 

 Wąs-Gubała J., Skóra K., Brożek-Mucha Z., Characterisation and discrimination of so-

called metallised fibres found in clothing and decorative materials originating from the 

consumer market, Science and Justice 2021, 6, 535-541. 

 Machnowski W., Wąs-Gubała J., Thermal changes in textile materials arising in the 

wake of the impact of the heat radiation, Applied Sciences-Basel 2021, 11, 6989.  

 Borusiewicz R., Martyna A., Zadora G., Zahrebelna A., Differentiation of oleoresin 

capsicum sprays based on their capsaicinoid profiles, Forensic Science International 

2021, 328, 111031. 

 Salomone A., Oliveri P., Zadora G., Editorial: new approaches in forensic analytical 

chemistry, Frontiers in Chemistry 2021, 8, 638460. 

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

Development and comparison of two chromatographic systems: HPLC-DAD and 

UPLC-QTOF-MS for the identification for forensic purposes of disperse dyes of 

polyester Measurement 2021, 174, 108994.  

 Inne formy popularyzacji kryminalistyki: Wilk D., Prawdziwe fałszerstwa, 

„Poczytalnia”, wywiad dla TVP3, 25.11.2021. 

 

 

ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI
3
 

 

Rok 2021, podobnie jak 2020 r., był rokiem nietypowym za względu na pandemię, 

gdzie duża część aktywności musiała być zredukowana czy też odbywała się w trybie 

zdalnym. 

W szczególności działalność Prezesa Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego 

koncentrowała się na działaniach wspierających osoby zainteresowanych problematyką 

kryminalistyki, w szczególności studentów. 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. W szczególności to ostatnie Koło zorganizowało w styczniu 2021 r., w ramach Nocy 

Biologów, pod kierunkiem Prezes Zarządu, 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. Gra ta 

promowała kryminalistykę, w szczególności znaczenie prawidłowych działań procesowych i 

kryminalistycznych dla działań wykrywczych. Gra miała za zadanie nie tylko oderwać 

uczniów od ich codziennych zdalnych zajęć dydaktycznych, ale i zainteresować nauką 

kryminalistyki. 

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

Oddziału Kujawsko Pomorskiego PTK. 
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Na początku 2021 i w semestrze letnim 2021 r. odbyły się następujące naukowe 

spotkania w trybie zdalnym: 

 spotkanie na platformie Teams, na którym członek koła Marcin Sikora przedstawił 

referat na temat prognozy kryminologicznej (13 stycznia 2021 r.), 

 spotkanie z właścicielką kanału na serwisie Youtube „Stanowo.com” na platformie 

Discord (6 marca 2021 r.), 

 warsztaty z pisania apelacji karnej prowadzone przez doktor Maję Klubińską w 

ramach XVI Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych; spotkanie współorganizowane 

z organizacją ELSA Toruń (10 marca 2021 r.), 

 wykład pod tytułem „Przestępczość a ochrona zabytków. Wybrana problematyka 

prawna, kryminalistyczna i kryminologiczna” prowadzony przez doktora Ryszarda 

Krawczyka adiunkta w Katedrze Kryminalistyki WPiA UJ na platformie Teams (14 

kwietnia 2021 r.), 

 wykład pod tytułem „Przepisy i wartości. Wybrane problemy ochrony zabytków w 

świetle prawa administracyjnego” prowadzony przez magister Aleksandrę 

Główczewską na platformie Teams; spotkanie współorganizowane z Kołem 

Naukowym Prawa Administracyjnego UMK (20 kwietnia 2021 r.),  

 wykład pod tytułem „Zabezpieczanie miejsca zbrodni” prowadzony przez doktora 

Leszka Stępkę na platformie BigBlueButton (28 kwietnia 2021 r.),  

 wykład pod tytułem „Współczesne barbarzyństwo. Wybrane przypadki przestępstw 

przeciwko zabytkom w Polsce” prowadzony przez doktora Piotra Chrzczonowicza na 

platformie Teams (12 maja 2021 r.); 

 wykład stacjonarny pt. „Toruńska” kryminalistyka - przeprowadzony przez dr hab. 

Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK (20 października 2021 r.), 

 wykład stacjonarny Tzw. sekty destrukcyjne w Polsce - realne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego"czy wiele hałasu o nic"? przeprowadzony 

przez dra Piotra Chrzczonowicza (24 listopada 2021 r.), 

 wykład stacjonarny pt. „Wariograf” – przeprowadzony przez dra Leszka Stępkę (1 

grudnia 2021 r.), 

 wykład Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych - na platformie Teams 

przeprowadzony przez dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK (15 

grudnia 2021 r.). 

Ponadto dr Leszek Stępka o dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz 

opublikowani poniższe artykuły i rozdziały w monografii: 

 Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Jacek Tylicki, Józef Wójcikiewicz, Sztuka 

autopsji – autopsja w sztuce, (w:) Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka. Księga 

pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Widle, Dorota Zienkiewicz (red.),  

Dom Organizatora TNOiK, Toruń, 2021 r., s. 607- 626. 

 Wieloautorska monografia pt. Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych (Wydawnictwo 

Naukowe UMK), której dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK i dr Leszek 

Stępka są współredaktorami, a także napisali rozdziały: 
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 Lech Książczak, Leszek Stępka, Znaczenie oględzin miejsca zdarzenia z 

użyciem broni palnej, s. 207-226; 

 Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Józef Wójcikiewicz, Fałszywe 

przyznanie jako przyczyna pomyłki sądowej, s. 227-245; 

 Leszek Stępka, Postrzał na polowaniu zbiorowym. Czy sąd popełnił pomyłkę 

skazując „sprawcę”?, s. 399-416. 

 

ODDZIAŁ ŚLĄSKI
4
 

Sytuacja epidemiologiczna ograniczyła aktywność Oddziału Śląskiego Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego w zakresie organizowania spotkań. Członkowie Oddziału 

skoncentrowali się na działalności popularyzatorskiej w Internecie oraz publikowaniu prac 

naukowych. 

1. 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 dziesięciu latach działalności  

w 2021 roku obejmowała około 800 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. 

2. Wybrane publikacje 

 Maciej Trzciński, Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania 

ukrytych zwłok, Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 331 s., ISBN 978-83-8246-

177-0. 

 Maciej Trzciński, Kryminalistyka w walce o zabytki W: Wokół kryminalistyki : 

nauka i praktyka : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Widle 

/ red. Dorota Zienkiewicz, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji 

i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2021, s. 663-668, ISBN 978-83-7285-986-0. 

 Maciej Trzciński, Ochrona prawna grobów wojennych: uwagi de lege lata 

postulaty de lege ferenda Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze Vroclavs'ko-

L'vìvs'kij Ûridičnij Zbìrnik, 2021, 12, s. 53-70. 

 Maciej Trzciński, Skarby w muzealnych zbiorach: trudne początki, W: Skarby 

Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu / red. Krzysztof Demidziuk, Maciej 

Trzciński, Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2021, s. 299-307. 

                                                 
4
 Opracowano na podstawie informacji dr hab. prof. UŚ Maraka Leśniaka, Prezesa Oddziału Śląskiego PTK. 
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 Łydżba-Kopczyńska Barbara, Czaja Tomasz, Cieśla Rafał, Rusek Grzegorz, 

Application of chemometric methods for the determination of fading and age 

determination of blue ballpoint inks, Journal of Raman Spectroscopy, 2021, 52, 1, 

s. 159-169. 

 Rafał Cieśla, Badania dokumentów : współczesne wyzwania, W: Współczesne 

wyzwania wobec badań dokumentów, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. 

Wydawnictwo, 2021, s. 11-12, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 4065) 

ISBN 978-83-229-3762-4. 

 Małgorzata Mickoś, Marek Leśniak: On the influence of sleep deprivation on the 

results of polygraph testing, European Polygraph, 2021, 2(54), 31-40. 

 Marek Leśniak, Chosen problem in forensic examining of signatures placed on 

paintings, Nowe Kodyfikacje Prawa Karnego, 2021, 59, 83-94. 

 

ODZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI
5
  

W 2021 r. działania Zarządu i członków Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTK obejmowały 

następujące formy działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej:   

 warsztaty z traseologii (wspólnie z SKN Kryminalistyki UWM)  w dniu 11 03.2021 r.; 

 wywiad na temat możliwości współczesnej kryminalistyki w radiu UWM FM w dniu 

6 kwietnia 2021 r.; 

 organizacja spotkania z Panem dr W. Kirvelem (Akademia Spraw Wewnętrznych 

Republiki Białoruś, Mińsk, online) w dniu 16.04.2021 r.; 

 organizacja dyskusji poświęconej kryminalistycznej problematyce broni palnej 

(wspólnie z SKN Kryminalistyki UWM) w dniu 10.05.2021 r.; 

 organizacja dyskusji poświęconej problematyce oszustw ubezpieczeniowych 

(wspólnie z SKN Kryminalistyki UWM) w dniu 17.09.2021 r.; 

 działalność publikacyjna członków: 8 artykułów w czasopismach punktowanych, 7 

rozdziałów w monografiach wieloautorskich. 

Członkowie PTK również brali udział w licznych konferencjach krajowych i  

międzynarodowych   

 

 

 

 

 

 

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

Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 
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ODDZIAŁ WARSZAWSKI
6
 

Ze względu na pandemię COVID-19 działalność Oddziału była znacząco ograniczona i w 

zasadzie sprowadzała się do współuczestnictwa członków Zarządu w realizacji przedsięwzięć 

statutowych organizowanych i prowadzonych przez Zarząd Główny i Radę Naukową 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

Prezes Oddziału przygotowała rekomendację pracy dyplomantki Studium Podyplomowego 

Centrum Nauk Sądowych UW Pani mgr Anny Dziuban pt. "The Innocence Project i jego rola 

w reformie sądownictwa w USA" do udziału w XXII edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza 

Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.   

Członkowie Oddziału brali udział w organizowanych przez Katedrę Kryminalistyki UW oraz 

Radę Naukową i Zarząd Główny PTK  wykładach on-line mających na celu pogłębianie 

poziomu wiedzy kryminalistycznej. 

Ponadto udzielano konsultacji on-line  osobom kompletującym piśmiennictwo do prac 

dyplomowych oraz udzielano rekomendacji absolwentom specjalizującym się w toksykologii 

i kryminalistycznych badaniach DNA,  aplikującym na staże krótkoterminowe w 

renomowanych laboratoriach. 

Na wniosek Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego 

Warszawy, Prezydentowi Miasta przekazano dokumentację z przebiegu obrad ostatniego 

Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PTK. 
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XXII Edycja Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska  

na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki 

5 listopada 2021 roku miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników XXII Edycji Konkursu 

im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. Ze względu 

na obowiązujące w przestrzeni publicznej ograniczenia związane z pandemią  

Covid - 19, spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w siedzibie Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie przy ul. Zgoda 11 lok. 300 oraz online 

na platformie Join Zoom Meeting.  
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Uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego – dr hab. prof. UR Mieczysław Goc. W tym roku spotkanie miało 

szczególny charakter, gdyż gościliśmy na nim przedstawicieli władz Litewskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego w osobach prof. Snieguolė Matulienė – prezesa LTK, 

prof. Henryka Malewskiego – przewodniczącego Rady Naukowej LTK oraz prof. Vidmantas 

Egidijus Kurapki – członka Zarządu LTK. Wizyta ta wiązała się z podpisaniem tzw. aktu 

charkowskiego – KHARKIV FOUNDATION ACT OF EUROPEAN FEDERATION OF 

NATIONAL ASSOCIATIONS OF CRIMINALISTS, będącego kolejnym krokiem w realizacji 

koncepcji Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Kryminalistycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisanie aktu charkowskiego – KHARKIV FOUNDATION ACT OF EUROPEAN 

FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF CRIMINALISTS 
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Akt charjowski - KHARKIV FOUNDATION ACT OF EUROPEAN FEDERATION OF 

NATIONAL ASSOCIATIONS OF CRIMINALISTS, 

 

W dalszej części uroczystości prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, jako przewodniczący Rady 

Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego ogłosił wyniki XXII Edycji 

Konkursu, odczytując protokół z posiedzenia Jury z dnia 9 listopada 2021 r. Do udziału 

w konkursie zgłoszono 13 prac wykonanych w różnych ośrodkach kryminalistycznych: w tym 

2 prace doktorskie, 2 prace w kategorii – monografie, 5 prac magisterskich, 1 pracę 

dyplomową oraz 3 prace w kategorii artykuły i publikacje. Oceniając nadesłane prace – Jury 

kierowało się ich poziomem naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością 

i nowatorstwem przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki 

kryminalistycznej. Wysoko oceniano również prace zawierające część empiryczną 

oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Poniżej protokół Jury. 

 

 

 

. 
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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 
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 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/ 
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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 
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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 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym darczyńcą nagród w Konkursie była Polska 

Wytwórnia Papierów Wartościowych, członek wspierający Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego. 
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Wręczenie nagród i wyróżnień w XXII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska 

Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki 

Program uroczystości uświetnił wykład okolicznościowy Pani nadkom. mgr Anny Przewor, 

kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego 

Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zatytułowany Podpisy biometryczne jako 

przedmiot badań kryminalistycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład okolicznościowy pt. „Podpisy biometryczne jako przedmiot badań 

kryminalistycznych”, wygłoszony przez Panią nadkom. mgr Annę Przewor 
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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 XXV tom, który ukazał się w 2021 r. 

zawiera 10 artykułów polskich i jednego zagranicznego autora. W tym tomie znalazły się 

opracowania o dość rozległej tematyce, głównie z zakresu prawa karnego, taktyki i techniki 

kryminalistycznej oraz psychiatrii sądowej i medycyny, w tym dotyczących problematyki 

zachowań suicydialnych. badań dokumentów, badań fizykochemicznych, przestępstw 

internetowych, oszustw, kradzieży z włamaniem, błędów medycznych. Pełny tekst XXV 

tomu PWK (podobnie jak i pozostałych tomów), oprócz tradycyjnej formy książkowej, został 

także zamieszczony na stronie http://kryminalistyka.pl/pwk/ 
 

Analogicznie jak to miało miejsce w odniesieniu do poprzednich tomów, również prace 

opublikowane w XXV tomie zostały przedłożone do oceny przez dwóch recenzentów, przed 

ich zakwalifikowaniem do druku. Recenzentami byli wybitni przedstawiciele nauki, 

dydaktyki i praktyki kryminalistycznej.  

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. UR Mieczysław Goc 

W skład Rady Naukowej i Redakcji aktualnie wchodzą:  

 Rada Naukowa: prof. dr Rolf Ackermann (Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik / 

Germany); prof. dr Peter Bilous (Professor & Director of Forensic Science Program at 

Eastern Washington University / USA); prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Faculty of Law 

and Administration, University of Warsaw / Poland) ID SCOPUS ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-6341-3978; prof. Jose Gonzalez-Rodriguez (Faculty of 

Chemistry, University of Lincoln: Lincoln, Lincolnshire, GB) ID SCOPUS ORCID: 

https://orcid.org/0000-0003-2059-3571; dr Philip Joris (Katholieke Universiteit 

Leuven / Belgium); prof. dr hab. Jerzy Kasprzak (Faculty of Law, University of 

Warmia and Mazury in Olsztyn / Poland) ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-

0001-8634-7088;dr Grażyna Kędzierska (Faculty of Law, University of Warmia and 

Mazury in Olsztyn / Poland) ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8825-

9644; prof. Henry C. Lee (University of New Haven: West Haven, CT / USA) ID 

SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9449-4774; dr Sangyoon Lee 

(SungKyunKwan University/ South Korea)ID SCOPUS 

ORCID:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218619046; dr hab. 

Marek Leśniak, prof. UŚ (Faculty of Law and Administration, University of 

Silesia/Poland) ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1204-0988; prof. dr Shengbin Li 

(Xi’an Jiaotong University, Xi’an/ China); prof. dr Henryk Malewski (Litwa)(Faculty 

of Law, Mykolo Romerio Universitetas, Lithuania)ID SCOPUS ORCID: 

http://kryminalistyka.pl/pwk/
https://orcid.org/0000-0001-6341-3978
https://orcid.org/0000-0003-2059-3571
https://orcid.org/0000-0001-8634-7088
https://orcid.org/0000-0001-8634-7088
https://orcid.org/0000-0002-8825-9644
https://orcid.org/0000-0002-8825-9644
https://orcid.org/0000-0001-9449-4774
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218619046;%20
https://orcid.org/0000-0002-1204-0988
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https://orcid.org/0000-0002-0124-2242; dr hab. Bronisław Młodziejowski, 

prof. WSIiP (Bielsko-Biala School of Finance and Law / Poland) SCOPUS ORCID: 

https://orcid.org/0000-0003-1725-4659; prof. dr hab. Valery Shepitko (Ukraina) 

(National University Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine: Kharkiv, Ukraine) 

ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0719-2151; dr hab. Maciej Szostak, 

prof. Uwr (Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław / 

Poland) ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9880-0529; prof. dr hab. 

Józef Wójcikiewicz (Department of Criminalistics, Jagiellonian University / Poland) 

ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7291-2074; dr. hab. Dorota 

Zienkiewicz (Faculty of Law and Administration, University of Silesia/Poland) ID 

SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7955-8896. 

 Redaktorzy tematyczni: dr Piotr Lewulis, dr Magdalena Tomaszewska-Michalak  

i dr hab. Paweł Waszkiewicz. 

 Redaktor statystyczny: mgr inż. Krystyn Łuszczuk. 

 Redaktor językowy: Rafał Starosielec 

 Sekretarz redakcji: mgr Kacper Choromański. 

 Opracowanie redakcyjne: Anna Kaniewska 
 

Czasopismo „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” jest indeksowane w bazach w bazach 

referencyjnych: ERIH PLUS, Index Copernicus International oraz  BazHum, CEJSH. 

Aktualnie trwają prace nad rejestracją czasopisma w bazach (Scopus i innych). W 2020 i 2021 

r. podjęto intensywne działania na rzecz uzyskania punktacji na liście czasopism 

punktowanych, w wyniku których nasze czasopismo znalazło się w wykazie ministerialnym 

punktowanych czasopism naukowych (20 pkt.), natomiast Wydawnictwo Polskie 

Towarzystwo Kryminalistyczne został wpisane na listę wydawnictw naukowych z liczbą 120 

punktów.  
 

Kontynuowano 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. Aktualnie VI tom PBK 

jest gotowy do druku. 
 

W roku 2021 nakładem wydawnictwa PTK ukazała się monografia autorstwa: 

Jan Widacki, History of Polygraph Examination, Warszawa 2021 (wydanie książkowe). 
 

W 2021 roku Wydawnictwo PTK uzyskało wsparcie finansowe od Firmy JAS Technologie 

sp. z o.o. 4 listopada 2021 r. złożyliśmy wniosek o wsparcie finansowe  

w ramach programu de minimis czasopism naukowych (brak rozstrzygnięcia). 

 

 

 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-0124-2242;
https://orcid.org/0000-0003-1725-4659
https://orcid.org/0000-0002-0719-2151
https://orcid.org/0000-0002-9880-0529
https://orcid.org/0000-0001-7291-2074
https://orcid.org/0000-0002-7955-8896
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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 2224 pozycji (książki: 995 wol., 

czasopisma: 1229 wol.), których wykaz znajduje się na stronie internetowej PTK. W 2021 

pozyskano w wyniku darowizn i zakupów 82 nowe pozycje 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) Kontynuowano pracę nad upgrade programu komputerowego „Komparator” oraz 

przygotowaniem jego wersji angielskojęzycznej. Jest to aplikacja 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. 
 

2) Realizowano w ramach konsorcjum zadania w ramach projektu 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 (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 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 
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Rozwoju, zwanym dalej „NCBR”, a Liderem Konsorcjum (CLKP), działającym na rzecz 

i w imieniu własnym oraz pozostałych Partnerów 
 

3) Opracowano nowe wersje w języku polskim i angielskim dwóch programów 

komputerowych wspomagających ekspertyzę pismoznawczą, wchodzących w skład 

pakietu GLOBALGRAF tj. programu GRAFOTYP i SCANGRAF (autorzy programu: 

Krystyn Łuszczuk. Andrzej Łuszczuk, Mieczysław Goc). 
 

4) Opracowano aplikację pod nazwą KNP (Korektor Nachylenia Pisma), umożliwiającą 

łatwą i szybką zmianę nachylenia analizowanego zapisu ręcznego (podpisu), co jest 

szczególnie przydatne przy ocenie autofałszerstwa polegającego na celowym zmianie 

kierunku nachylenia pisma oraz w innych przypadkach, gdy mamy do czynienia 

z wariantami tej cechy w rękopisach jednej osoby, np. w piśmie oburęcznym. Dodatkową 

zaletą funkcjonalną programu jest wbudowana w nim aplikacja EDYTOR (autorzy 

programu: Krystyn Łuszczuk. Andrzej Łuszczuk, Mieczysław Goc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
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zawodowe, a także uzyskanie dwóch opinii rekomendujących i potwierdzających 

przestrzeganie zasad etyki zawodowej.  
 

Uprawnienia eksperta PTK nadaje Rada Naukowa. Aktualnie uprawnienia ekspertów PTK 

posiadają 119 osoby, z czego czynnych zawodowo jest 62 ekspertów. Łącznie eksperci PTK 

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

ekspertyz, z czego w 2021 r. 401 (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;  

 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);  
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 badania broni i balistyczne, w tym m.in. badania identyfikacyjne broni, łusek, 

pocisków, badania broni gazowej i obezwładniającej, badania śladów użycia broni 

palnej;  

 badania z zakresu wypadków komunikacyjnych, w tym m.in. komputerowej analizy 

wypadków drogowych, badania uszkodzeń pojazdów mechanicznych, badania ofiar 

wypadków i ocena mechanizmu powstawania obrażeń;  

 badania audiowizualne i fotograficzne, w tym m.in. badania zapisów video (badania 

autentyczności zapisu, faktu kopiowania, montażu), antropologiczna identyfikacja 

osób na zdjęciach, taśmach video i innych nośnikach obrazu, identyfikacja 

przedmiotów zarejestrowanych na tych nośnikach;  

 badania antropologiczne, w tym m.in. identyfikacja osób żywych i zwłok (metodą 

superprojekcji komputerowej, rekonstrukcji plastycznej) oraz ustalanie spornego 

ojcostwa;  

 badania z zakresu księgowości i finansów;  

 badania wariograficzne (poligraficzne).  

 

W związku ze stworzeniem odpowiedniego zaplecza technicznego i aparaturowego  

w ostatnim okresie wykonawstwo ekspertyz przejęło zorganizowane w tym celu 

Laboratorium Kryminalistyczne Instytutu Kryminalistyki PTK. W gestii Biura Ekspertyz 

PTK pozostały natomiast sprawy związane z nadawaniem uprawnień eksperckich, ustalaniem 

norm, standardów i zasad wykonywania ekspertyz zleconych Polskiemu Towarzystwu 

Kryminalistycznemu.  
 

Aktualnie Laboratorium Kryminalistyczne PTK dysponuje wyposażeniem aparaturowym w 

zakresie badań technicznych i klasycznych dokumentów, badań chemicznych, 

daktyloskopijnych, traseologicznych, fonoskopijnych (badania odsłuchowe), 

mechanoskopijnych, komputerowych, audio-video, biologicznych, wypadków 

komunikacyjnych, włókien, szkła, lakierów i narkotyków. W zakresie innych specjalności 

Laboratorium Kryminalistyczne PTK na podstawie odpowiednich umów i porozumień 

posiada prawnie unormowaną możliwość korzystania z aparatury przez naszych ekspertów. 

Szersza informacja na ten temat znajduje się na stronie internetowej PTK.  
 

Współpraca krajowa i zagraniczna 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne współpracuje z różnymi instytucjami krajowymi  

i zagranicznymi, uczestnicząc w organizacji wspólnych przedsięwzięć, biorąc udział w 

sympozjach i konferencjach o charakterze kryminalistycznym, sprawując patronat  

i udzielając pomocy merytorycznej i organizacyjnej w realizacji innych tego rodzaju 

projektów. Z niektórymi instytucjami podpisano umowy formalizujące różne aspekty 

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

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:  
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 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) a także wspólne działania na rzecz tworzenia Europejskiej 

Federacji Stowarzyszeń Kryminalistycznych.  

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 oraz w Radzie Naukowej PWPW (prof. dr hab. 

Tadeusz Tomaszewski, dr hab. prof. UR Mieczysław Goc)..  

3. 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. 

Do najważniejszych wspólnych przedsięwzięć, które zrealizowano w ramach tej umowy  

w 2021 r. należy zaliczyć: 

 udział przedstawicieli obu instytucji w 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; 



30 

 

 udział przedstawicieli obu instytucji w organizowanych przez nie seminariach 

naukowych i konferencjach; 

 udział przedstawicieli obu instytucji w przygotowaniu projektu badawczo-

rozwojowego z zakresu automatyzacji i obiektywizacji badań pismoznawczych w 

ramach konkursu Szafir 3. 

 umożliwienie biegłym CLKP korzystania ze spektrometru Ramana w zakresie analiz 

chemicznych narkotyków, środków kryjących, lakierów i innych materiałów.  

4. 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. 

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 oraz innych projektów naukowo-badawczych. W ramach tej współpracy 

przekazano nieodpłatnie Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego 26 archiwalnych 

tomów (VI-XXIII) Problemów Współczesnej Kryminalistyki.  

6. W szerokim zakresie współpracowano z Uniwersytetem Rzeszowskim, realizując zadania 

szkoleniowe dla pracowników Pracowni Kryminologii i Kryminalistyki z różnych 

dziedzin kryminalistyki, udostępniając materiały dydaktyczne w postaci 

zanonimizowanych ekspertyz, wyposażając Uczelnię w specjalistyczne programy 

komputerowe do celów dydaktycznych (zestaw GLOBALGRAF, program 

KOMPARATOR), konsultując wyposażenie pracowni kryminalistyki UR oraz 

uczestnicząc w przygotowaniu projektów badawczych, np. z zakresu badania pisma 

dysgrafików a także materiałów konferencyjnych (referaty, prezentacje, postery).  

7. Realizowano zadania wynikające z Porozumienia o Współpracy z Zakładem Medycyny 

Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie badań DNA, wymianie 

wydawnictw i publikacji oraz realizacji innych zadań. 

8. Podjęto współpracę z Wojskową Akademią Techniczną, której przedstawiciele  

uczestniczyli w przygotowaniu projektu badawczo-rozwojowego z zakresu automatyzacji 

i obiektywizacji badań pismoznawczych w ramach konkursu Szafir 3. 

9. Od kilku lat Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, realizując cele statutowe, wspiera 

Stowarzyszenie Emerytów Policyjnych, udzielając pomocy w organizacji spotkań Koła 

Emerytów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego poprzez udostępnienie lokalu 

na ten cel. 

10. 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 
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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 2021 r. uczestniczyli: dr hab. prof. UWM Jarosław 

Moszczyński, dr Waldemar Krawczyk i dr hab. Mieczysław Goc  

11. Kontynuowano, zapoczątkowaną w 2006 r., współpracę ze stowarzyszeniem o podobnym 

profilu, działającym na terenie Republiki Czeskiej p.n. „Spolecnosti po kriminalistiku”. 

„Spolecnosti po kriminalistiku” otrzymuje na bieżąco informacje na temat przedsięwzięć 

kryminalistycznych organizowanych przez PTK oraz periodyk „Problemy Współczesnej 

Kryminalistyki”. Koledzy z Czech przysyłają nam systematycznie publikację pt. 

„Kriminalisticky sbornik”, która wzbogaca nasze zbiory biblioteczne. Dobrze rozwijają 

się kontakty z przedstawicielami nauki i praktyki kryminalistycznej na Litwie i Słowacji. 

Przedstawiciele PTK uczestniczą w sympozjach kryminalistycznych organizowanych 

regularnie przez Instytut Kryminalistyki MSW Słowacji i Czech. 

 

 

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 2021 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. Wydano kilkanaście opinii i rekomendacji w związku z ubieganiem się członków PTK  

o wpis na listę biegłych sądowych. 

9. Udzielano wsparcia projektowi upowszechniania wiedzy na temat różnego rodzaju 

przestępstw i zagrożeń w ramach Kampanii edukacyjno-informacyjnej „Ubi crimen, ibi 

victima” realizowanej przez Fundację „Ubi societas ibi ius” poprzez wyrażenie opinii na 

temat zakresu tematycznego projektowanego przedsięwzięcia. 

10. Wyrażono pozytywną opinię, złożoną na ręce Pana prof. Aleksandra Nawrata z 

Politechniki Śląskiej, na temat przygotowanego pod jego kierunkiem projektu pt: 

„Wzmocnienie efektywności struktur wymiaru sprawiedliwości poprzez stworzenie 

Polskiego Systemu Certyfikacji Biegłych Sądowych opartego o testy 

kompetencji/biegłości - PSCBS.”  do konkursu Gospostrateg VI. 

11. Objęto patronatem międzynarodową konferencję “Współczesne metody identyfikacji 

osób zaginionych”, zorganizowaną w  dniach 15 - 16 września 2022 r. przez Fundację 

Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych wraz z Uniwersytetem Warmińsko-

Mazurskim i Uniwersytetem Warszawskim. 

12. Objęto patronatem II Ogólnopolską Konferencję Naukową e-CRIME SCENE „Dowody 

w kryminalistyczno-prawnym ujęciu” zorganizowaną w dniach 14 - 15 grudnia 2022 r. 

przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych oraz Wydział Bezpieczeństwa i Nauk 

Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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 
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kontynuować te działania w 2022 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 4 lutego 2022 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 

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 wzorem lat 

ubiegłych będą realizowane w najbliższej przyszłości, ale ich urzeczywistnienie 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, 

 należy kontynuować proces unowocześniania bazy aparaturowej laboratorium 

kryminalistycznego PTK i rozszerzania możliwości eksperckich, 
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 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 2021 r. 

 

Wyciąg 1: Uchwała z dnia 4.02.2021 r. (podjęta jednomyślnie) w sprawie przyjęcia głównych 

kierunków pracy PTK w roku 2021. 

 

Wyciąg 2: Uchwala z dnia z dnia 28.06.2021 r. r.(podjęta jednomyślnie w sprawie przyjęcia 

sprawozdania finansowego PTK za rok 2019. 

 

Wyciąg 3: Uchwala z dnia z dnia 28.06.2021 r. r.(podjęta jednomyślnie) w sprawie przyjęcia 

sprawozdania merytorycznego PTK za rok 2019. 

 

Wyciąg 4:  Uchwala z dnia 9.11.2021 r. (podjęta jednomyślnie 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 9.11.2021 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.  

Członek PTK a społeczeństwo 

35. Członkowie PTK w miarę swoich możliwości powinni wykorzystywać swą wiedzę, 

intelekt i autorytet w praktycznej działalności dla dobra społecznego. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


