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W dniach 21–22 kwietnia 2021 r. Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szko-
ły Policji w Szczytnie zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową e-CRIME SCENE 
„Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępczości na tle seksualnym”. W przed-
sięwzięciu wzięło udział blisko 600 osób reprezentujących największe ośrodki naukowe 
z całej Polski.

Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

post. Dominik Szewczyk post. Katarzyna Król post. Damian Gładek 

W gremium Komitetu Honorowego zasiedli Komen-
dant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 
– insp. dr hab. Iwona Klonowska, która objęła funkcję 
przewodniczącego, Zastępca Komendanta-Prorektor 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – insp. dr An-
drzej Żyliński, Dyrektor Centralnego Laboratorium 
Kryminalistycznego Policji – insp. dr n. med. Rado-
sław Juźwiak i Naczelnik Laboratorium Kryminali-
stycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olszty-
nie – mł. insp. Mariusz Kopczyński.
W konferencji wzięło udział około 600 osób, reprezen-
tujących ponad 80 ośrodków naukowych z całej Pol-
ski, w tym m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uni-
wersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Łódzki, 
Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Wrocławski, 
Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski w Olsztynie.
W przedsięwzięciu uczestniczyli również funk-
cjonariusze Komendy Głównej Policji, komend 
wojewódzkich, miejskich i powiatowych Policji, 
przedstawiciele Instytutu Ekspertyz Sądowych 
im. prof. Jana Sehna w Krakowie, pracownicy są-
dów, prokuratur, biur detektywistycznych oraz pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z zakre-
su prawa, kryminalistyki, kryminologii oraz nauk 
pokrewnych, m.in.: dr hab. inż. Renata Włodarczyk 
– profesor Szczecińskiej Wyższej Szkoły Collegium 
Balticum, mł. insp. dr Kornelia Stępień – adiunkt Insty-
tutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczyt-
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Fot. 1. Baner konferencji zorganizowanej przez Studenc-
kie Koło Nauk Kryminalistycznych (SKNK).
Źródło: https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/1490- 
-konferencja-sknk-pt-kryminalistyczno-kryminologicz-
ne-aspekty-przestepczosci-na-tle-seksualnym [dostęp:  
7.06.2021 r.]. 
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nie, nadkom. dr inż. Magdalena Jabłońska-Milczarek 
– starszy specjalista Zakładu Biologii Centralnego La-
boratorium Kryminalistycznego Policji, mgr Kacper 
Choromański – Pracownik Wydziału Prawa i Admi-
nistracji oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu 
Warszawskiego.

otwarcie konferencjiotwarcie konferencji

Konferencję otworzyła Komendant-Rektor Wyższej  
Szkoły Policji w Szczytnie, która powitała gości oraz 
członków Komitetu Naukowego Konferencji i jej 
uczestników. Podkreśliła, że dzięki takim wydarze-
niom możliwa jest wymiana informacji pomiędzy na-
ukowcami z różnych ośrodków akademickich a przed-
stawicielami organów ścigania, w których istotne 
miejsce zajmuje Policja. Współpraca między wspo-
mnianymi podmiotami jest niezwykle ważna, bowiem 
stanowi podstawę do wypracowania nowych rozwią-
zań badawczo-technicznych, które mogą zostać zaim-
plementowane w przyszłości.

wykład inauguracyjnywykład inauguracyjny

Wykład inauguracyjny konferencji przeprowadziła 
dr hab. inż. Renata Włodarczyk. Przedstawiła prelek-
cję nt. „Ofiara niemym świadkiem przestępstwa na tle 
seksualnym”. W swoim wystąpieniu zaprezentowa-
ła studium przypadku dotyczące zabójstwa z 2006 r. 
mającego miejsce w Sulikowie, w którym doszło do 
zgwałcenia i uduszenia 13-letniej dziewczynki. Pani 
profesor przedstawiła modus operandi sprawcy oraz 
przebieg procesu sądowego. Poruszyła ponadto istotne 
kwestie dotyczące oględzin miejsca zbrodni, a także 
medycyny sądowej. 

panel prawnokarnypanel prawnokarny

Panel prawnokarny został zainaugurowany przez 
Kacpra Choromańskiego, który wygłosił prelekcję 
nt. „Problematyka rekonstrukcji przestępstw na tle 
seksualnym w oparciu o ślady krwawe”. Omówił 
materiał dowodowy w postaci śladów biologicznych. 
Zwrócił uwagę na to, że ślady te wymagają dużego 
reżimu sanitarnego podczas ich ujawniania i zabez-
pieczania, jak również ostrożności w trakcie ich ana-
lizy oraz interpretacji. Wskazał, co można ustalić, 
badając ślady kryminalistyczne w przypadku prze-
stępstw o charakterze seksualnym, w szczególności 
ślady krwawe. Zapoznał uczestników z tematyką pra-
cy biegłego sądowego z zakresu analizy śladów krwa-
wych z punktu widzenia naukowca, a także technika 
kryminalistyki. 
Czynni uczestnicy panelu prawnokarnego poruszyli 
w swoich wystąpieniach tematykę m.in.: przestępstw 
okołoprostytucyjnych, zgwałcenia, prawnokarnej ana-
lizy seksualnego wykorzystania bezradności lub nie-
poczytalności, karnoprawnej i podatkowej analizy wy-
korzystywania Internetu do prostytucji, kazirodztwa, 
a także elektronicznego uwodzenia. 

panel kryminologicznypanel kryminologiczny

Panel kryminologiczny otworzyła mł. insp. dr Kor-
nelia Stępień z prelekcją nt. „Przemoc seksualna wo-
bec dziecka i jej konsekwencje”. Zwróciła szczególną 
uwagę na fenomenologię zjawiska przemocy seksu-
alnej wobec dziecka z punktu widzenia tych, których 
wołanie o pomoc nie jest dostrzegane, oraz wskazała 
na istotę szybkiego przerwania zaistniałego procederu, 
a także zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla ofiar 
tego przestępstwa.
Inni uczestnicy panelu kryminologicznego poruszyli 
m.in. tematykę uwarunkowań psychospołecznych ko-
biet, ich podatności na stanie się ofiarą przestępstwa 
seksualnego oraz wiktymizacji wtórnej ofiar przestęp-
stwa zgwałcenia. Prelegenci omówili również zjawi-
sko child groomigu i prakseologii zapobiegania elek-
tronicznej korupcji seksualnej małoletniego.

panel kryminalistyczno-kryminologicznypanel kryminalistyczno-kryminologiczny

Panel kryminalistyczno-kryminologiczny został za-
inaugurowany wykładem plenarnym nt. „Sprawy 
ze starych archiwów kontra nowoczesne technolo-
gie biologii kryminalistycznej” autorstwa nadkom. 
dr inż. Magdaleny Jabłońskiej-Milczarek. W swoim 
wystąpieniu wspomniała, że podjęcie czynności pro-
cesowych w trybie art. 327 § 3 Kodeksu postępowania 
karnego, na mocy którego umorzone postępowanie 
przygotowawcze może być podjęte na nowo, jeżeli 
pojawią nowe fakty lub dowody, możliwe jest dzięki 
działaniu m.in. zespołów ds. przestępstw niewykry-
tych (tzw. archiwów x). Funkcjonują one w struk-
turach komend wojewódzkich Policji (Komendy 
Stołecznej Policji) i współpracują w przedmiotowej 
materii z właściwymi miejscowo i rzeczowo prokura-
torami. W dalszej części wyjaśniła, z jakiego powodu 
wraca się do spraw archiwalnych, oraz przedstawiła 
historię badań genetycznych w zakresie identyfikacji 
indywidualnej, w tym badań poliformizmu DNA przy 
użyciu techniki PCR (z ang. polymerase chain reac-
tion – reakcja łańcuchowa polimerazy). Wykład ple-
narny panelu kryminalistyczno-kryminologicznego 
został uzupełniony o zagadnienia dot. analizy DNA 
w zakresie polimorficznych układów typu STR (z ang. 
short tandem repeats – krótkie powtórzenia tandemo-
we), kwalifikacji profilu DNA do rejestracji w bazie, 
międzynarodowej wymiany informacji o profilach 
DNA oraz genealogicznych baz danych. Prelegent-
ka poświęciła także uwagę przyszłości profilowania 
DNA, a w szczególności sekwencjonowaniu nowej 
generacji i rozwiązaniom technicznym typu Illumi-
na MiSeq FGx™ Forensic Genomics System i Rapid 
DNA. Myślą przewodnią wykładu było stanowisko, 
iż badania DNA nie tylko pomagają w wyjaśnianiu 
zbrodni sprzed lat poprzez identyfikację sprawców 
przestępstw, lecz także pozwalają na oczyszczenie 
osób skazanych z zarzutów.
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Czynni uczestnicy panelu kryminalistyczno-krymino-
logicznego w swoich wystąpieniach poruszyli tematy-
kę m.in. współpracy międzyinstytucjonalnej w zakre-
sie zapobiegania i zwalczania przemocy seksualnej, 
feministycznej perspektywy kryminologicznej, cha-
rakterystyki zabójstw na tle homoseksualnym i profili 
seryjnych sprawców przestępstw seksualnych. 

zamknięcie konferencjizamknięcie konferencji

Zamknięcia konferencji dokonała Dziekan Wydziału 
Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Po-
licji w Szczytnie mł. insp. dr Agnieszka Choromańska, 
która objęła funkcję przewodniczącego Komitetu Na-
ukowego konferencji. Podsumowała konkurs na naj-
lepszy abstrakt tematyczny. Nadesłane abstrakty były 
oceniane pod względem: zgodności tematyki z przed-
miotem konferencji, poprawności merytorycznej, ak-
tualności i innowacyjności, a także oryginalności po-
dejścia do tematu. Wyróżnieni zostali: mgr Karolina 
Zajdel (1. miejsce), Piotr Grab (2. miejsce), Roksana 
Rutkowska (3. miejsce ex aequo), post. mgr Katarzyna 
Król (3. miejsce ex aequo) i post. mgr Damian Gła-
dek (3. miejsce ex aequo). Pani Dziekan podziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili się do zapewnienia wy-
sokiego poziomu merytorycznego konferencji.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa e-CRIME SCE-
NE „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty prze-
stępczości na tle seksualnym” miała na celu wymianę 
wiedzy i doświadczeń przez doktorantów, specjalistów 
i studentów z całej Polski zajmujących się przedmio-
tową tematyką. Stanowiła ponadto swoisty dyskurs 
mający zainicjować nowe poszukiwania badawcze 
w tej dziedzinie. Dzięki możliwości zadawania py-
tań, komentowania wystąpień uczestników wydarze-

nia oraz uszczegółowiania najistotniejszych aspektów 
wypowiedzi prelegentów osiągnięto założone cele 
konferencji.

Informacje na temat konferencji opublikowano na 
stronach:
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/202478,Zakonczenie-
-konferencji-SKNK-pt-Kryminalistyczno-kryminologiczne-
-aspekty-przeste.html;
http://gazetasledcza.pl/2021/04/kryminologiczna-ocena-zja-
wiska-przestepczosci-na-tle-seksualnym/;
https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/1490-konferen-
cja-sknk-pt-kryminalistyczno-kryminologiczne-aspekty-
-przestepczosci-na-tle-seksualnym;
http://www.sknk.e-wspol.edu.pl/nasza-dzialalnosc/konferen-
cje-naukowe/94-ogolnopolska-konferencja-naukowa-e-cri-
me-scene.

Fot. 2. Organizatorzy konferen-
cji (autorzy artykułu) podczas 
zakończenia wydarzenia. 

Zdj. Jacek Konieczny.

Summary

National Scientific Conference e-CRIME SCENE 
“Criminological aspects of sexual crime”

On 21–22 April 2021, the Student Association of Forensic 
Sciences of the Police Academy in Szczytno organised the 
National Scientific Conference e-CRIME SCENE “Foren-
sic-criminological aspects of sexual crime”. The event was 
attended by nearly 600 people representing the largest 
scientific centres from across Poland. The conference en-
abled the exchange of experience between the scientific 
community and representatives of law enforcement bod-
ies, and also constituted a kind of discourse aimed at initi-
ating research in the discussed field and the development 
of new solutions that can be implemented in the future. 

Tłumaczenie: Autorzy


