
Tematyka seminariów doktorskich w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW 2004-2014 

12 maja 2014 r. wykład: "Postępowanie dowodowe w procesach poszlakowych" 
przedstawił Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Pan Marek Celej. 
W dniu 14 kwietnia 2014 roku autoreferat swojej pracy doktorskiej pt. Przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy - krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania 
pieniędzy w Polsce zaprezentował Pan mgr Michał Kaczmarski. 
17 marca 2014 r. autoreferat swojej pracy doktorskiej pt. Rozwój przestępczości 
zorganizowanej we Włoszech oraz jej wpływ na przestępczość zorganizowaną na 
świecie przedstawił Pan Maciej Zaleski. 
17 lutego 2014 roku prezentację na temat prawnych aspektów zastosowania technik 
biometrycznych przedstawiła mgr Magdalena Tomaszewska. 
13 stycznia 2014 r. autoreferat swojej pracy doktorskiej pt. ”Bezpieczeństwo imprez 
masowych. Wybrane aspekty prawne i kryminalistyczne.” przedstawił Pan Wojciech 
Jasiakiewicz. 
16 grudnia 2013 r. wykład pt. FBI wczoraj i dzisiaj przedstawiła: Oficer Łącznikowy FBI w 
Polsce Legal Attache Monika Wasiewicz. 
W dniu 18 listopada 2013 roku referat pt.: "Przestępczość personelu na przykładzie branży 
restauracyjnej. Modus operandi sprawców oraz profilaktyka kryminalistyczna przedstawił 
mgr Wojciech Macutkiewicz. 
W dniu 17 czerwca 2013 r. założenia swojej pracy doktorskiej pt. „Wybrane aspekty 
wykorzystania dowodu naukowego w sprawach związanych z użyciem broni oraz 
urządzeń 
pneumatycznych.” przedstawił Pan mgr Daniel Mańkowski doktorant w Katedrze 
Kryminalistyki 
13 maja 2013 r. referat nt. procesów poszlakowych przedstawił Pan Prokurator dr Józef 
Gurgul 
W dniu 15 kwietnia 2013 r. autoreferat swojej pracy doktorskiej pt. Opinia biegłego 
psychologa w przedmiocie zdolności spostrzegania lub odtwarzania spostrzeżeń 
świadka[w 
trybie art. 192 k.p.k. - wybrana problematyka procesowa i kryminalistyczna przedstawił 
Pan 
mgr Rafał Rogalski 
4 marca 2013 r. autoreferat swojej pracy doktorskiej pt. Zastosowanie osiągnięć 
archeologii w 
pracy technika kryminalistyki przedstawił Pan Adam Grajewski 
W dniu 11 lutego 2013 r. autoreferat swojej pracy doktorskiej pt. Dowód z DNA w polskim 
systemie prawnym przedstawiła Pani Katarzyna Furman-Łajszczak. W drugiej części 
seminarium autoreferat swojej pracy doktorskiej pt. Wykorzystanie luk prawnych w 
działalności zorganizowanej przestępczości w Polsce w latach 1989-2010 na przykładzie 
oszustw związanych z mieniem przesiedleńczym i obrotem paliwami silnikowymi wygłosił 
Pan Marek Bełdzikowski. 
W dniu 14 stycznia 2013 r. prezentację pt. "Metodyka oględzin miejsc przestępstw o 
charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał ofiar" przedstawił insp. 
Dariusz 
Deptała, b. radca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyrektor regionalny w 
Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych 
10 grudnia 2012 r.referat pt.: Crime Without Borders/Przestępczość bez granic Forensic 
and 
Legal Challenges of (in)Famous Canadian Criminal Investigations wygłosił dr Peter Bilous 
z 
Eastern Washington University3 grudnia 2012 r. na dodatkowym seminarium 



referat pt. Taking the Pulse of Forensic Science in the US przedstawiła Soraya M. 
McClung, 
M.S. Dyrektor Laboratorium West Virginia State Police 
W dniu 12 listopada 2012 r. wystąpienie nt. przygotowywanych badań w ramach projektu 
dot. 
opracowania metodyki śledczej ws. zabójstw przygotował dr Paweł Waszkiewicz z Katedry 
Kryminalistyki WPiA UW 
15 października 2012 r. wykład inaugurujący nowy rok akademicki na seminarium 
doktorskim przedstawił Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński 
25 czerwca 2012 roku prezentację założeń swojej pracy doktorskiej pt.: Dowód 
poszlakowy 
w procesie karnym. Studium kryminalistyczno-karne. Analiza sprawy Gorgonowej 
przedstawił Pan Bogusław Cichowicz 
21 maja 2012 r. prezentację pt: The Functional Bankruptcy of Forensic Science: 
International 
Cooperation to Fix a Beleaguered System przedstawiła Profesor Jessica D. Gabel z 
Georgia 
State University College of Law 
W dniu 16 kwietnia 2012 r. autoreferat swojej pracy doktorskiej pt. "Kryminalistyczna 
identyfikacja śladów stóp" przedstawił podinsp. mgr Krzysztof Borkowski - ekspert 
traseologii w Zakładzie Daktyloskopii CLKP. 
12 marca 2012 r. referat pt. "Ocena wartości badań poligraficznych z perspektywy 
psychologicznej" połączony z prezentacją wykorzystania aparatury do badań 
poligraficznych 
przedstawili: mgr Jerzy Wojciechowski z Wydziału Psychologii UW oraz mgr Magdalena 
Tomaszewska z Centrum Nauk Sądowych UW 
20 lutego 2012 r. referat pt. "Registratura fonoskopijna - nowe narzędzie w walce z 
terroryzmem" wygłosili: Kierownik Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium 
Kryminalistycznego Policji mł. insp. mgr inż. Krzysztof Tomaszycki, oraz eksperci badań 
fonoskopijnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Waldemar Maciejko i dr Jacek 
Rzeszotarski. 
W dniu 16 stycznia autoreferat swojej pracy doktorskiej pt. "System ochrony prawnej 
funkcjonariuszy Policji na tle prawodawstwa krajowego" przedstawił Pan Mariusz 
Michalski. 
12 grudnia 2011 r. autoreferat swojej pracy doktorskiej pt."Wykorzystanie luk prawnych w 
działalności zorganizowanej przestępczości w Polsce w latach 1989-2010 r. na przykładzie 
oszustw związanych z mieniem przesiedleńczym i obrotem paliwami silnikowymi" 
przedstawił Pan Marek Bełdzikowski. 
Na spotkaniu w dniu 14 listopada 2011 r. prezentację pt. "Techniczno-kryminalistyczne 
badanie dokumentów"przedstawił Pan Krzysztof Brzozowski. 
10 października 2011 wykład inaugurujący nowy rok akademicki nt. wyzwań dotyczących 
bezpieczeństwa wewnętrznego związanych z członkostwem w Unii Europejskiej wygłosił 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji gen. Adam 
Rapacki 
13 czerwca 2011 r. prelekcję pt. "Badania osmologiczne i badania genetyczne - porażka 
czy 
przyszłość polskiej kryminalistyki?" przedstawiła dr Monika Całkiewicz, prokurator i adiunkt 
w Katedrze Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego. 
W dniu 16 maja 2011 r. referat pt. "Kryminalistyczna analiza śladów krwawych " 
przedstawił 
p. Kacper Choromański z Wydziału Chemii UW. 
11 kwietnia 2011 referat pt. "Przestrzeń innowacyjna w laboratorium kryminalistycznym" 



wygłosił Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Paweł 
Rybicki 
14 marca 2011 r. referat pt. "Identyfikacja kryminalistyczna na podstawie wniosków opinii 
biegłego z zakresu badań genetycznych. Prezentacja części badawczej rozprawy 
doktorskiej." 
przedstawił p. mgr Wojciech Achrem 
W dniu 14 lutego 2011 autoreferat pracy doktorskiej pt.: "EURO 2012 - kryminalistyczne 
aspekty organizacji oraz zapobiegania zagroźeniom bezpieczeństwa publicznego" 
przedstawił 
p. mgr Marcin Sabat. 
W dniu 17 stycznia 2011 r. referat pt. "Zastosowanie doświadczeń archeologii w pracy 
technika kryminalistyki" zaprezentował p. mgr Adam Grajewski 
13 grudnia 2010 r. autoreferat pracy doktorskiej pt. "Odpowiedzialność biegłych w polskim 
systemie prawnym" przedstawił p. mgr Karol Pachnik 
29 listopada 2010 r.referat nt. "Problematyka przestępczości kibiców piłkarskich" 
przedstawił 
Pan mgr Karol Borchólski. W drugiej części seminarium zaprezentowany został autoreferat 
pracy doktorskiej p. mgr Wojciecha Pasko-Porysa 
W dniu 25 października 2010 r. referat pt. "Kryminalistyka w Archiwach X, czyli wczoraj i 
dziś techniki kryminalistycznej" przedstawił Dyrektor Centralnego Laboratorium 
Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji mł. insp. Paweł Rybicki 
W dniu 7.06.2010 wystąpił p. Wojciech Pasko-Porys, który przedstawił najważniejsze tezy 
przygotowywanej pracy doktorskiej 
Na seminarium w dniu 24.05.2010 referat nt. praktycznego prowadzenia skomplikowanych 
miejsc oględzin, takich jak np. groby masowe na ternie Kosowa przedstawi Pan Ed 
Addach, 
doświadczony oficer z Wydziału Kryminalistyki Policji w Toronto, który uczestniczył także 
w misjach w Kosowie i Afganistanie. 
W dniu 26 kwietnia 2010 autoreferat pracy doktorskiej pt.: Cele śledztwa finansowego a 
system odzyskiwania mienia sprawców przestępstw" przedstawił Pan Krzysztof Wiciak 
22 marca 2010 r. referat nt. praktycznego wykorzystania informatyki kryminalistycznej 
wygłosił Pan Maciej Broniarz. 
22 lutego 2010 r. referat pt. "Technologie informatyczne w zwalczaniu zjawiska pornografii 
dziecięcej" przedstawił Pan Krystian Dobrzyński 
18 stycznia 2010 referat pt. METODYKA ZWALCZANIA HANDLU "ŻYWYM 
TOWAREM" ORAZ PRZESTĘPSTW TOWARZYSZĄCYCH ZJAWISKU PROSTYTUCJI 
NA PRZYKŁADZIE SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ CENTRALNE BIURO 
ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI przedstawili Panowie Paweł Łabuz i Mariusz 
Michalski 
14 grudnia 2009 referat pt. "Opinia z badań genetycznych jako środek dowodowy w 
postępowaniu karnym" przedstawił Pan Wojciech Achrem 
W dniu 9 listopada 2009 r. referat pt. "Przestępczość pracownicza w sklepach. 
Kryminalistyczne aspekty modus operandi i profilaktyki na przykładzie osiedlowych 
sklepów 
spożywczych w Warszawie" wygłosił Pan Wojciech Macutkiewicz. 
W dniu 26 października 2009 r. dr hab. Andrzej Witowski z Wydzialu Fizyki UW, 
przedstawił referat pt.: Fizyka w kryminalistyce - badania spektroskopowe. Co swiatlo 
moze 
powiedziec o materii? 
15 czerwca 2009 r. referat pt.: "Wykorzystanie analizatora głosu (poligrafu-wariografu 
głosowego) w postępowaniu karnym i w stosunkach pracy" wygłosił p. dr Jarosław 
Pietruszka 



18 maja 2009 roku gościem seminarium był prof. Soumyo D. Moitra który przedstawił 
referat 
nt. przestępczości komputerowej 
20 kwietnia 2009 roku gościliśmy na seminarium p. mgr Patryka Królikowskiego, który 
zaprezentował wystąpienie nt.: "Ślady elektroniczne i ich zabezpieczanie" 
23 lutego 2009 referat pt. "Szkolne strzelaniny. Czy możemy zapobiec masowym 
zabójstwom?" przedstawi dr Kacper Gradoń z Katedry Kryminalistyki WPiA UW 
19 stycznia 2009 na seminarium gościł mgr Piotr Lewandowski z referatem pt.: 
"Przestępczość przeciwko zabytkom techniki militarnej" 
W dniu 8 grudnia 2008 naszym gościem był prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski z Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił wystąpienie nt. związków 
toksykologii z prawem karnym. 
Dnia 17 listopada 2008 r. naszym gościem była Pani mgr Kamila Nowicka-Kiliś, ekspert 
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, która przedstawiła referat pt.: "Anonim w 
pracy 
wykrywczej" 
W dniu 20 października 2008 r. naszym gościem był prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut z 
Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz Naukowej i 
Akademickiej Sieci Komputerowej, który przedstawił referat o biometrii i automatycznej 
identyfikacji na podstawie cech biometrycznych. 
Na seminarium w dniu 9 czerwca 2008 referat prezentujący pracę doktorską wraz z 
wynikami 
badań prowadzonymi w jej ramach przedstawił mgr Paweł Waszkiewicz z Katedry 
Kryminalistyki WPiA UW. 
W dniu 5 maja 2008 r. referat połączony z prezentacją specjalistycznego sprzętu pt.: 
Problemy związane z oceną autentyczności w warunkach obrotu rynkowego - 
Kompleksowe 
działania zwiększające bezpieczeństwo obrotu dokumentami publicznymi wygłosili 
przedstawiciele firmy TopArh. 
W dniu 17 marca 2008 roku referat na temat: Analiza porównawcza identyfikacji 
daktyloskopijnej,traseologicznej i pisma ręcznego przedstawił p. dr Jarosław Moszczyński 
z 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
Na lutowym spotkaniu w dniu 25 lutego 2008 roku p. Robert Wójcicki przestawił 
wystąpienie 
pt.: "Wybrane aspekty zwalczania kradzieży samchodów" 
W dniu 21 stycznia 2008 r. referat nt. wykorzystania metody profilowania kryminalnego w 
ściganiu seryjnych zabójców przedstawił p. mgr Kacper Gradoń 
Na seminarium w dniu 10 grudnia 2007 referat dotyczący kryminalistycznej analizy nagrań 
audio przedstawił p. mgr Jacek Rzeszotarski z Biura Badań Kryminalistycznych ABW. 
W dniu 19 listopada wstępną wersję autoreferatu pracy doktorskiej nt. kryminalistycznych 
aspektów bójki i pobicia zaprezentowała p. mgr Karolina Olszak. 
W dniu 22 października 2007r. naszym gościem i prelegentem był dr hab. Adam Taracha z 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie który przedstawił referat pt. Procesowe 
wykorzystanie informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia czynności operacyjnych. 
18 czerwca 2007 prelegentem był doktorant Katedry Kryminalistyki, mgr Paweł 
Waszkiewicz, który wygłosił referat nt. wykorzystania monitoringu wizyjnego 
7 maja 2007 referat - główne tezy swojej rozprawy doktorskiej na temat wiarygodności 
zeznań świadka na podstawie rozpoznawania barw - przedstawił mgr Rafał Rogalski z 
Katedry Kryminalistyki uniwersytetu Warszawskiego. 
23 kwietnia 2007 roku referat na temat nowych badań autentyczności zapisu cyfrowego 



dżwięku wygłosił dr Catalin Grigoras z Narodowego Instytutu Badań Sądowych 
Ministerstwa 
Sprawiedliwości Rumunii. Współorganizatorem spotkania był Zakład Kryminalistyki i 
Chemii Specjalnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
19 marca 2007 r. mgr Marcin Iskra przedstawił referat dotyczący grup 
psychomanipulacyjnych 
26 lutego 2007 referat pt.: "Specyfika ataków terrorystycznych przy użyciu materiałów 
wybuchowych. Problemy związane ze śledztwem powybuchowym na przykładzie 
zamachów 
terrorystycznych w Londynie w dniu 7.07.2005r." wygłosił insp. D. Deptała 
15 stycznia 2007 r. mgr Karolina Olszak zaprezentowała referat pt.: "Aspekty 
kryminalistyczne bójki i pobicia" . 
18 grudnia 2006 r. referat pt.: "Profilaktyka kryminalna w prowadzeniu działalności 
gospodarczej w branży restauracyjnej" wygłosił mgr W. Macutkiewicz. 
27 listopada 2006 r. mgr J. Pietruszka przedstawił referat na temat wybranych aspektów 
badań wariograficznych. 
23 paźdzernika 2006 referat pt.: "Wybrane aspekty wiarygodności identyfikacji 
kryminalistycznej wygłosił dr Jarosław Moszczyński 
20 czerwca 2006 r. referaty nt. wartości dowodowej ekspertyzy z pisma ręcznego i 
standardów dopuszczalności dowodów naukowych przedstawili prof. dr hab. Tadeusz 
Tomaszewski i dr hab. Piotr Girdwoyń z Katedry Kryminalistyki WPiA UW 
22 maja 2006 r. podstawiwe tezy swojej pracy doktorskiej prezentował p. Wojciech Pasko- 
Porys 
W dn. 3 kwietnia 2006 r. główne tezy rozprawy doktorskiej przedstawił p. Tomasz 
Bednarek, 
dyrektor Laboratorium Kryminalistycznego KSP w Warszawie 
20. marca 2006 referat pt.: Fotograficzne techniki ujawniania ingerencji konserwatorskich, 
fałszerstw dokumentów i dzieł sztuki przedstawił p. R. Sobolewski 
W dniu 27. lutego 2006 r. p. dr J. Moszczyński zaprezentował referat pt.: Wykorzystanie 
automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej w Polsce". 
23. stycznia 2006 referat pt.: "Zarys procesowo-kryminalistycznej taktyki obrony" wygłosił 
mgr R. Rogalski, doktorant Katedry Kryminalistyki UW 
5 grudnia 2005 roku referat pt.: " Prewencja kryminalna przez monitoring " wygłosił mgr P. 
Waszkiewicz, doktorant w Katedrze Kryminalistyki UW. 
7 listopada 2005 r. referat przedstawił p. Jerzy Wojciech Wójcik. 
W dniu 24 października 2005 r. działalność Laboratorium Kryminalistycznego KSP w 
Warszawie przedstawił jego dyrektor, nadkom. Tomasz Bednarek 
16. maja 2005 r. wystąpienie pt.: "Recent Developments in Forensic Science and Practice 
Regarding Serial Murder" przedstawił prof. Elliot Leyton 
W dniu 18. kwietnia referat nt.: "Kryminalistyka przed sądem. Metody identyfikacyjne w 
polskim orzecznictwie" wygłosił dr Piotr Girdwoyń z Katedry Kryminalistyki UW 
Dnia 21. marca 2005 r. referat pt.: "Zmiana zeznań świadków w procesie karnym" 
przedstawiła p. Marzena Piekarska-Drążek, Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce. 
28. lutego 2005 r. gościem seminarium był p. W. Pasko-Porys przedstawiający referat nt.: 
"Profil sprawcy kradzieży z włamaniem" 
Dnia 17. stycznia 2005 r. referat pt.: "Kryminalistyczne aspekty identyfikacji mówcy" 
wygłosił p. Jacek Rzeszotarski z Zakładu Kryminalistyki i Chemii Specjalnej Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
W dniu 13. grudnia 2004 r. referat pt.: "Ciemna i złota liczba przestępstw" przedstawił p. 
Jerzy Wojciech Wójcik 
W dniu 29. listopada 2004 r. gościliśmy nadkom. lek. med. Pawła Rybickiego, Zastępcę 
Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego CLK KGP


