
 

 

 

 

Marcin Berent & Andrzej Machowski 

I Ogólnopolska Konferencja Popularnonaukowa  

„Współczesne problemy polskiej detektywistyki” 

– SYLWETKI CZŁONKÓW RADY PROGRAMOWEJ PFD-SP®  – 

 

PROF. BRUNON HOŁYST - PRZEWODNICZĄCY 

prof. zw., prawnik, kryminolog, współtwórca Polskiego Towarzystwa 
Kryminalistycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Od 
ponad 30 lat współpracuje z renomowanymi ośrodkami naukowymi, 
zapraszany jako visiting-profesor m.in. do Anglii, Indii, Belgii, Chin, Japonii, 
Kanady, Niemiec, Szwajcarii i USA. Również od ponad 30 lat aktywnie 
uczestniczy w kongresach i seminariach międzynarodowych, m.in. ONZ 

i Rady Europy. Autor ponad 1100 publikacji, w tym wielokrotnie wznawianych opracowań 
specjalistycznych. Jego książki ukazywały się także w USA, Japonii, Chinach, Niemczech, w Rosji i na 
Ukrainie. Znakomity naukowiec i dydaktyk, wypromował 25 doktorów. Był kierownikiem 
projektów naukowych: Terroryzm w opinii społeczeństwa polskiego; Kondycja psychiczna 
społeczeństwa polskiego; Metody kryminalistyczne w pracy służb specjalnych i służb porządku 
publicznego; Prognozowanie kryminologiczne. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia krajowe oraz 
zagraniczne, w tym w 2010 r. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2011 r. tytuł 
doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. 

 

GEN. ADAM RAPACKI 

generał Policji (nadinspektor w stanie spoczynku), współtwórca 
systemowych rozwiązań w pracy Policji i innych służb porządku prawnego, 
wykładowca stowarzyszony PAN, wykładowca przedmiotu zarządzanie 
bezpieczeństwem. Autor artykułów poświęconych problematyce 
przestępczości ekonomicznej, narkotykowej, zorganizowanej. Od 2012 r. 
jako wspólnik zarządza Kancelarią Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp. 

K., firmą doradczą w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesu. Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. Odbył 
specjalistyczne szkolenia w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii. Ukończył Wyższy Kurs 
Obronny w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP  
w Akademii Obrony Narodowej. 
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PROF. MIECZYSŁAW GOC 

doktor habilitowany nauk prawnych, biegły sądowy i ekspert Polskiego 
Towarzystwa Kryminalistycznego, autor licznych publikacji z dziedziny 
badań dokumentów. Od 1995 r. pełni funkcję wiceprezesa PTK i jako 
dyrektor Biura Zarządu Głównego organizuje pracę tego stowarzyszenia. 
Pełni również funkcję prezesa Instytutu Kryminalistyki PTK. Od 2016 r. jest 
zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Wyższej Szkoły 

Bankowej w Gdańsku. Przez cały okres pracy zawodowej, naukowej i dydaktycznej związany  
z kryminalistyką. Autor monografii Współczesny model ekspertyzy pismoznawczej. Wykorzystanie 
nowych metod i technik badawczych (2015). Redaktor naukowy i współautor wielu książek, m.in. 
Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie; Kryminalistyka, czyli rzecz  
o metodach śledczych; Terroryzm w poglądach społeczeństwa polskiego; Polska bibliografia 
kryminalistyczna. Kierował pionem kryminalistyki w strukturach policyjnych – najpierw  
w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a następnie w skali całego kraju jako dyrektor 
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Organizator wielu 
konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych. Brał udział i kierował pracami naukowymi  
w projektach badawczo-rozwojowych finansowanych przez MNiSW oraz NCBiR. 

PROF. JOLANTA JABŁOŃSKA - BONCA 

prof. zw. dr hab. nauk prawnych, autorka książek z zakresu teorii i filozofii 
prawa oraz z dziedziny bezpieczeństwa, członek Komitetu Polityki 
Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2014 r.). 
Autorka licznych publikacji naukowych, w tym ostatnio monografii: 
Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje – podmioty – zadania – 
normy – konteksty (Warszawa 2017), a także wielu innych książek, m.in.: 

Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko (Warszawa 2013), Prawnik a sztuka retoryki  
i negocjacji (wraz z K. Zeidlerem, Warszawa 2016), Prawo w kręgu mitów (Gdańsk 1995). Autorka 
ekspertyz i opinii dla organów władzy publicznej  i praktyki prawniczej. Redaktor naczelny 
kwartalnika „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem”. 

PROF. JERZY KONIECZNY 

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 
Opolskiego, Kierownik Pracowni Kryminalistyki na Wydziale Prawa  
i Administracji UO, nauczyciel akademicki i funkcjonariusz publiczny, 
 w l. 1995-1996 minister spraw wewnętrznych. Autor książek J. Konieczny 
(red.), T. R. Aleksandrowicz, A. Konik, Analiza informacji w dziedzinie 
bezpieczeństwa państwa (2014) i  Usługi detektywistyczne. Prawo, taktyka, 

moralność (2007)  a także Wprowadzenie do bezpieczeństwa biznesu (2004), współautor książek 
Kryminalistyka (2008) i Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku  
w Polsce (1987). Uzyskał tytuł magistra chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1990 r. na podstawie dorobku naukowego oraz 
rozprawy Pojęcia prawdopodobieństwa ze stanowiska procesu karnego i kryminalistyki uzyskał na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego stopień doktora habilitowanego nauk 
prawnych. 
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PROF. BRONISŁAW MŁODZIEJOWSKI 

profesor dr hab. nauk przyrodniczych, generał brygady Wojska Polskiego, 
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, 
biegły PTK i Sądu Okręgowego w Warszawie, profesor nadzwyczajny  
w Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa 
w Bielsku-Białej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej  
i Kryminologii oraz Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Recenzent 

grantów dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 1978 r. stale współpracuje z Katedrą  
i Zakładem Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Warszawie, zajmując się problematyką 
identyfikacji człowieka i jego szczątków. Uczestniczył w największych pracach Zakładu przy 
likwidacji skutków katastrof masowych w ruchu lotniczym i kolejowym, a także przy wybuchu 
przestrzennym gazu w Rotundzie PKO w Warszawie. Wykonał samodzielnie ok. 3000 ekspertyz  
z osteologii sądowo-lekarskiej, z problematyki identyfikacji człowieka na podstawie śladów 
biologicznych i badań ekshumacyjnych oraz ustalania tożsamości osób żywych z monitoringów. 
Kierował wieloma ekipami badawczymi i ekshumacyjnymi w sprawie Katyńskiej, m.in.  
w Charkowie i Miednoje. Przeprowadzał badania upamiętniające obrońców Lwowa, Grodna  
i uczestników operacji „Ostra Brama” Armii Krajowej w Wilnie. 

PROF. TADEUSZ TOMASZEWSKI 

prawnik, profesor zwyczajny nauk prawnych, kierownik Katedry 
Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Współredaktor specjalistycznych wydawnictw Polskiego 
Towarzystwa Kryminalistycznego, m.in.: Kryminalistyka – Jedność nauki  
i praktyki; Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu 
zwalczania przestępczości; Polska Bibliografia Kryminalistyczna, rocznika 
„Problemy Współczesnej Kryminalistyki”. W 1978 ukończył  

z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Na tej samej uczelni uzyskał 
stopień doktora nauk prawnych (1983; I nagroda czasopisma „Państwo i Prawo”), w 1993 r. na 
podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Alibi. Problematyka kryminalistyczna otrzymał 
stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Odbył staże naukowe m.in. na Capital University 
(1986) i University of Iowa (1993/1994). W 1995 r. otrzymał tytuł naukowy profesora, w 2003 r. 
został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. 

PROF. JAN WIDACKI 

prof. zw. dr hab., profesor nauk prawnych w zakresie kryminalistyki, 
adwokat, publicysta, od 2001 r. profesor Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wiceprzewodniczący Komisji Nauk 
Prawnych PAN, oddział w Krakowie. Członek wielu towarzystw krajowych 
i zagranicznych, członek honorowy Euroazjatyckiego Stowarzyszenia 
Poligrafologów (Kazachstan) i Ukraińskiego Kolegium Poligrafologów. Jest 
autorem 17 monografii, współautorem 1, redaktorem i współautorem 

kolejnych 13.  Redaktor i współautor podręcznika Kryminalistyka C.H. Beck (6 wydań od 1999, 
ostatnie 2016). Autor 240 artykułów i studiów, ponad 50 innych publikacji naukowych (recenzje, 
glosy) oraz ponad 400 prac publicystycznych (artykuły prasowe, felietony, eseje), opublikowanych 
na łamach czasopism polskich oraz zagranicznych. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim O.O.P., Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz 
odznaczeniami zagranicznymi: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Wielkiego Księcia 
Gedymina (Litwa), Gwiazdą Dyplomacji (Litwa). 
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DR KATARZYNA CHMIELEWSKA 

ekspert badań identyfikacyjnych pisma ręcznego, podpisów oraz badań 
językowych, adiunkt uniwersytetu, doktor nauk humanistycznych. 
Specjalizuje się w analizie opinii pismoznawczych (grafologicznych), co 
umożliwia sformułowanie uwag (tzw. zarzutów) mogących wykazać 
merytoryczną wartość opinii oraz ujawnić poziom kompetencji autora. 
Współpracuje z organami wymiaru sprawiedliwości, prawnikami  

i ekspertami, wspiera językową precyzję formułowania m.in. celu i zakresu badań, wniosków  
z ekspertyzy, pytań do biegłego, odpowiedzi na zarzuty do opinii pismoznawczych. Od 2017 roku 
biegły spoza list sądowych. Ma bieżący obraz zróżnicowanego poziomu opinii sporządzanych przez 
firmy prywatne, pomaga ujawnić poziom wiedzy i kompetencji reprezentowany przez 
biegłego/eksperta w danej opinii pisemnej bądź ustnej. Od 2002 roku opracowuje dla wymiaru 
sprawiedliwości oraz kancelarii prawnych opinie z zakresu badań identyfikacyjnych podpisów, 
rękopisów, odcisków pieczątek, analizy tekstów. Biegły sądowy w zakresie badania pisma ręcznego 
i dokumentów z bogatą praktyką (l. 2002-2016 - biegła przy Sądzie Okręgowym w Kielcach). 
Uczestniczy w sympozjach badań pisma, prezentując zagadnienia związane z praktyką 
pismoznawstwa i troską o utrzymanie odpowiednio wysokich standardów badań i opiniowania. 

ADW. LUDWIK ŻUKOWSKI 

radca prawny, wspólnik Kancelarii GESSEL (kieruje działem prawa 
sportowego), specjalizuje się również w obsłudze inwestycji komercyjnych 
w Polsce oraz w prawie autorskim i ochronie dóbr osobistych; czynny 
wykładowca prawa sportowego i prawa autorskiego. Doradza m.in. przy 
projektach wielkich, wielofunkcyjnych centrów handlowo-usługowych, 
developerskich projektach osiedli mieszkaniowych oraz stacji 
turystycznych. Jest twórcą wielu wzorów umów funkcjonujących  

w obrocie prawami autorskimi, np. pomiędzy wydawcami prasy i producentami audio-video  
a autorami utworów audiowizualnych i dystrybutorami. Tworzy projekty rozwiązań dotyczących 
dóbr osobistych i praw majątkowych sportowców, szczególnie w relacjach z klubami i federacjami 
sportowymi (polskimi związkami sportowymi). Od 2006 r. jest arbitrem Trybunału Arbitrażowego 
ds. Sportu przy PKOL oraz arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych. Założyciel Izby Wydawców Prasy oraz Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP), 
przewodniczy Sądowi Koleżeńskiemu tej organizacji od momentu powstania (1994). W 2015 r. 
powołany na kolejną kadencję arbitra Komisji Prawa Autorskiego przy MKiDN. Absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 r. prowadził kancelarię 
specjalizującą się m.in. w inwestycjach komercyjnych, ochronie własności intelektualnej i dóbr 
osobistych. Uczestniczył w wielu kongresach, seminariach i szkoleniach w kraju i za granicą jako 
panelista. 

 

 

 

 

 


