
Protokół z posiedzenia Jury 

XVII  Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska  

na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki  
 

W dniu 14.10.2016 r. odbyło się posiedzenie Jury XVII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza 

Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. 

Skład Jury: 

 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - przewodniczący 

 prof. nadzw. dr hab. Jarosław Moszczyński 

 dr Waldemar Krawczyk 

 dr Aleksandra Tucholska- Lenart 

 mgr Kamila Nowicka-Kiliś 

Na konkurs wpłynęło 14 zgłoszeń  prac z różnych środowisk kryminalistycznych. Nadesłane 

prace charakteryzował wysoki poziom merytoryczny. Oceniając prace – Jury kierowało się  

ich poziomem naukowym, aktualnością poruszanej tematyki, nowatorstwem w podejściu do 

tematyki, jak również szczególnym znaczeniem dla praktyki i oparciem wniosków na 

wynikach badań empirycznych. Wszystkie zgłoszone prace były opublikowane lub obronione 

w roku 2015.  

Po dyskusji - Jury postanowiło zgłosić Radzie Naukowej i Zarządowi Głównemu Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień autorom n/w 

prac: 

Prace nagrodzone i wyróżnione: 

Kategoria - prace monograficzne 

 „Współczesny model ekspertyzy pismoznawczej. Wykorzystanie nowych metod 

i technik badawczych” - autor: Mieczysław Goc, rekomendacja prof. dr hab. 

Tadeusz Tomaszewski Uniwersytet Warszawski - nagroda  w wysokości 3500 zł. 

 „Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych” – autorzy: Piotr 

Chlebowicz, Joanna Kamińska, rekomendacja prof. dr hab. Jerzy Kasprzak 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – nagroda w wysokości 2000 zł. 

 „Nielegalny handel bronią” – autor: Piotr Chlebowicz, rekomendacja prof. dr hab. 

Jerzy Kasprzak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – wyróżnienie. 
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Kategoria  - prace magisterskie  

 „Upadki z wysokości – aspekty kryminalistyczne” – autor: Marta Zduniak WPiA 

Uniwersytet Warszawski. Promotor prof. dr hab. Ewa Gruza -  nagroda  w wysokości 

500 zł. 

 „Postępowanie dowodowe w sprawach o przestępstwa internetowe” – autor: 

Mieczysław Mieczkowski WPiA Uniwersytet Warszawski.  Promotor  dr Katarzyna 

Girdwoyń – nagroda w wysokości 500 zł. 

  „Deformacja pisma ręcznego w piśmie starczym” – autor: Agnieszka Szweda, 

WPiA Uniwersytet Śląski. Promotor prof. dr hab. Tadeusz Widła – nagroda  

w wysokości 500 zł. 

 „Wpływ świadomego zakłócania przez osobę badaną zapisu w testach CIT na 

efektywność badania poligraficznego” – autor: Anna Czupryna, WPiA Uniwersytet 

Śląski.  Promotor dr hab. Marek Leśniak – nagroda w wysokości 500 zł. 

 „Palinologia kryminalistyczna” – autor: Natalia Mucha SWPS Uniwersytet 

Humanistyczno-Społeczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Promotor dr Piotr 

Werbowski – nagroda w wysokości 500 zł. 

 „Entomologia sądowa – zastosowania kryminalistyczno-prawne” – autor: Joanna 

Brzóska, WPiA Uniwersytet Warszawski Promotor prof. dr hab. Tadeusz 

Tomaszewski – nagroda w wysokości 500 zł. 

Kategoria – artykuły i prace naukowe  

 Cykl artykułów oraz programów komputerowych wspomagających ekspertyzę 

pisma ręcznego – autorzy: Krystyn Łuszczuk, Andrzej Łuszczuk, rekomendacja  

dr. hab. Mieczysław Goc, wiceprezes PTK – nagroda w wysokości 1500 zł. 

Jury konkursu postanowiło przyznać również wyróżnienie prof. dr hab. Wiesławowi 

Pływaczewskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za trzy, wydane pod 

jego redakcją, prace zbiorowe: 

 „Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywnościowym” – red. Wiesław 

Pływaczewski , Agata Lewkowicz  (rekomendacja prof. dr hab. Jerzy Kasprzak); 

 „Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych. Od edukacji po 

prawnokarne środki oddziaływania” – red. Wiesław Pływaczewski 

(rekomendacja prof. dr hab. Jerzy Kasprzak); 
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 „Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna  

i kryminologiczna” – red. Wiesław Pływaczewski, Bartłomiej Gadecki  

(rekomendacja prof. dr hab. Jerzy Kasprzak). 

Wszyscy laureaci Konkursu otrzymają także okolicznościowe dyplomy. 

Na zakończenie obrad upoważniono przewodniczącego Jury do przedstawienia Radzie 

Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego wniosków z niniejszego posiedzenia. 

Zarząd Główny i Rada Naukowa zaaprobowała przedstawione wnioski i przyznała nagrody  

i wyróżnienia zgodnie z przedstawionym protokółem Jury Konkursu.  

  

                                                                            Przewodniczący Jury 

                                                                      Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski 

 

Warszawa, 14.10.2016  r. 


