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Organizator / Organizer: Uniwersytet Wrocławski / University of Wroclaw / Faculty of Law, 

Administration and Economics / Katedra Kryminalistyki / Department of Forensic Sciences / 

Polska / Poland                                                                                                                                         

ul. Uniwersytecka 22/26 PL 50-145 Wrocław                                                                                  

tel.: +48 71 375 24 02; 375 24 75; kk@uwr.edu.pl  

Konferencja w wersji hybrydowej ON-SITE i ON-LINE / www.wsbp.uni.wroc.pl/pl/                   
Hybrid version of the Conference ON-SITE and ON-LINE / www.wsbp.uni.wroc.pl/en/ 

 

 

 

 

 

Wystąpienia konferencyjne oraz ich tłumaczenia są chronione prawem autorskim. 

Kopiowanie, nagrywanie obrazu i dźwięku, udostępnianie transmisji osobom niebędącym 

uczestnikami sympozjum (XIXWSBP2020/19thWSQDE2020) oraz inne wykorzystanie zasobów 

konferencyjnych bez pisemnej zgody organizatora jest zabronione. 

 

Conference presentations and their translations are protected by copyright.                         

Copying, recording video and sound, making available to persons who are not participants of 

the symposium (XIXWSBP2020/19thWSQDE2020) and other use of conference resources 

without the written agreement of the organizer is not allowed.  

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Budynek D, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7-10, sala 2.04 i sala 2.05 

Venue: Building D of the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of 

Wroclaw, Uniwersytecka street 7-10, hall 2.04 and hall 2.05 

 

© Copyright 2020 by Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
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DZIEŃ PIERWSZY – ŚRODA, 7 października 2020 

DAY 1 – WEDNESDAY, October 7, 2020 

 

 

10.00 – 10.30 Otwarcie Sympozjum                                                                                              

10.00 a.m. – 10.30 a.m. (PL/CET) Opening of the Symposium  

dr Rafał Cieśla (Polska/Poland), prof. dr hab. Zdzisław Kegel (Polska/Poland) 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

Department of Forensic Sciences of the Faculty of Law, Administration and Economics of the 

University of Wroclaw 

 

Wystąpienia / Presentations  

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (Polska/Poland) 

JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego   

Rector of the University of Wroclaw  

 

prof. dr hab. Karol Kiczka (Polska/Poland) 

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  

Dean of the Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw 

 

mgr Maciej Biernat (Polska/Poland)                    

Prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie  

President of the Board of the Polish Security Printing Works in Warsaw                                  
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DZIEŃ PIERWSZY – ŚRODA, 7 października 2020 

DAY 1 – WEDNESDAY, October 7, 2020 

 

10.30 – 14.00 Część 1 / 10.30 a.m. – 2.00 p.m. (PL/CET) Part I  

Część 1 / Part I  

Prowadzący / Chairman  

- prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Polska/Poland) 

  

1.prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Polska/Poland), prof. dr hab. Piotr Girdwoyń 

(Polska/Poland), prof. dr hab. Mieczysław Goc (Polska/Poland) 

Co już wiemy, a czego jeszcze nie wiemy o piśmie ręcznym wielkiego kompozytora (na 

kanwie badań rękopisów z Kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina). 

What we already know, and what we do not know yet about the handwriting of the great 

composer (based on the research of manuscripts from the Collection of the Fryderyk Chopin 

Museum). 

 

2.dr Raymond Marquise (Szwajcaria/Switzerland), dr Tacha Hicks (Szwajcaria/Switzerland), 

dr Williams Mazella (Szwajcaria/Switzerland)  

Uwzględnianie maskowania w ocenie wyników porównania podpisów. 

Accounting for disguise in the assessment of signature comparison results. 

 

3.dr Yun Chin Chang (Taiwan/Taiwan)  

Metodologia kryminalistycznych badań pisma ręcznego w Chinach. 

The methodology of forensic handwriting examination in Chinese. 

 

4.prof. dr hab. Mirosław Owoc (Polska/Poland) 

Weryfikacja kontekstowa dokumentu jako rodzaj identyfikacji grupowej. 

In-text verification of the document as a kind of group identification. 

 

 

 



5 
 

5.dr Saleh Mansour (Liban/Lebanon), dr Shipra Rohatgi (Indie/India) 

Rola wbudowanych w papier funkcji zabezpieczeń w skutecznej kontroli granicznej. 

The role of paper-embedded security features in effective border control. 

 

6.dr Remigiusz Lewandowski (Polska/Poland)     

Innowacyjne zastosowania biometrii i inteligentnej analizy obrazu.                                                                                                                                                                           

Innovative applications of biometrics and intelligent image analysis. 

 

7.dr Magdalena Tomaszewska-Michalak (Polska/Poland)  

Wykorzystanie w dokumencie technologii biometrycznej w postaci rozpoznawania twarzy. 

The use of biometric technology in the form of facial recognition in the document. 

 

8.mgr inż. Anna Przewor (Polska/Poland) 

Możliwość opiniowania w zakresie biometrycznych podpisów elektronicznych. 

Possibility of giving opinions on biometric electronic signatures. 

 
9. mgr Aleksandra Grynkiewicz (Polska/Poland), mgr Jacek Barwicki (Polska/Poland) 

Edukacyjna rola Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w świetle Ustawy o 

dokumentach publicznych.  

Educational role of the Polish Security Printing Works of the Act on Public Documents. 

 

10.mgr Piotr Dymała (Polska/Poland)                                                                                             

Druk testowy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych „POLSKIE ŻUBRY” – trwałość i 

unikalne zabezpieczenia.           

Polish Security Printing Works test print "POLSKIE ŻUBRY" - durability and unique protection. 
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11.dr Tomasz Dziedzic (Polska/Poland) 

Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej w badaniach biometrycznych podpisów 

elektronicznych. 

Principles of good laboratory practice in biometric research of electronic signatures. 

 

12.dr Tomasz Dziedzic (Polska/Poland), mgr inż. Anna Ferenc (Polska/Poland) 

Ocena przydatności danych biometrycznych podpisów zarejestrowanych w programie 

Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru do badań identyfikacyjnych. 

Assessment of the usefulness of biometric data of signatures registered in the Electronic 

Confirmation of Receipt programme for identification tests. 

 

13.mgr Ewa Grzeszyk-Kiliańska (Polska/Poland) 

Leworęczność jako proces lateralizacji człowieka na przełomie ontogenezy. 

Left-handedness as a process of human lateralization at the turn of ontogenesis. 

 

14.00 – 14.30 Przerwa / 2.00 p.m. – 2.30 p.m. (PL/CET) Break 

 

14.30 – 18.00 Część 2 / 2.30 p.m. – 6.00 p.m. (PL/CET) Part II 

Część 2 / Part II  

Prowadzący / Chairman  

- prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Polska/Poland) 

 

1.prof. Valery Shepitko (Ukraina/Ukraine), dr Michael Schepitko (Ukraina/Ukraine) 

Badanie dokumentów w kryminalistyce i naukach sądowych: nowe drogi rozwoju. 

Document examination in criminalistics and forensic sciences: new ways of development. 

 

2.dr Grzegorz Rusek (Polska/Poland), dr Rafał Cieśla (Polska/Poland)  

Fałszerstwo doskonałe. Ciąg dalszy rozważań.  

A perfect forgery. Continuation of considerations. 
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3.mgr Ruslan Izyumov (Rosja, Russia) 

Tendencje w rozwoju komputerowych badań pisma ręcznego. 

Trends in the development of computerization of forensic handwriting examination. 

 

4.dr Denise Rivera (Brazylia/Brazil) 

Badanie wydolności grafomotrycznej u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i 

neuropsychiatrycznymi. 

Graphomotor performance investigation in neurological and neuropsychiatric patients. 

 

5.dr Tomasz Czaja (Dania/Denmark, Polska/Poland), dr Grzegorz Rusek (Polska/Poland),  

dr Barbara Łydżba-Kopczyńska (Polska/Poland), dr Rafał Cieśla (Polska/Poland) 

Badania dokumentów. Czy może być inaczej? 

Document examination. Could it be otherwise? 

 

6.dr Vishal Sharma (Indie/India) 

Chemometria w badaniach dokumentów. 

Chemometrics in questioned document examination. 

 

7.dr Vladimir Kochemirovsky (Rosja/Russia), dr Natalia Kirillova (Rosja/Russia), dr Svetlana 

Kochemirovskia (Rosja/Russia), dr Ksenia Ershova (Rosja/Russia) 

Nowe możliwości matematycznego przetwarzania widm Ramana w celu datowania 

dokumentów. 

Investigation of the new possibility of mathematical processing of Raman spectra for dating 

documents. 

 

8.prof. Om Parkash Jasuja (Indie/India), dr Priya Sharma (Indie/India), dr Mohinder Singh 

(Indie/India) 

Badania podpisów elektronicznych – badania porównawcze. 

Forensic examination of electronic signatures – a comparative study. 
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9.dr Anita Rani (Indie/India), dr Mohinder Singh (Indie/India), prof.Om Parkash Jasuja 

(Indie/India) 

Autorstwo ukrytego pisma ręcznego napisanego niewprawną ręką: badanie wstępne 

Authorship of disguised handwriting written by an unaccustomed hand: A preliminary study. 

 

10.prof.Om Parkash Jasuja (Indie/India), mgr Suryakant Mishra (Indie/India), dr Mohinder 
Singh (Indie/India) 

Wpływ typów kserokopiarek na cechy jakościowe pisma ręcznego w kserokopiach 

wielozadaniowych. 

Effect of photocopier types on line quality features of handwriting in multi-generational 

photocopies. 

 

11.prof.OP Jasuja (Indie/India), dr Mohinder Singh (Indie/India) 

„Tańczące pióro”. Podstawowy test dojrzałego graficznie pisarza. 

„Dancing pen”. The ultimate test of graphically matured skilled writer. 

 

12.mgr Aysegul Sen Yilmaz (Turcja/Turkey), Ozge Genc (Turcja/Turkey), prof. Faruk 
Asicioglu (Turcja/Turkey) 

Czynniki powodujące błędną ocenę w badaniu kwestionowanego dokumentu: zewnętrzne 

ślady i czynniki pogarszające. 

The factors that cause the misjudgement in questioned document examination: Extraneous 

marks and deteriorating factors. 

 

13. mgr Oana Florescu (Rumunia/Romania), mgr Monica Nanescu (Rumunia/Romania),    
dr Viorica Vasilache (Rumunia/Romania), prof. Ion Sandu (Rumunia/Romania) 

Analiza podłoża papierowego oraz zapisu na starych dokumentach. 

Analysis of paper support and writing of the old documents. 
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14.dr Miroslav Busarčević (Serbia), dr Branislav Simonović (Serbia)  

Określenie wieku dokumentów na podstawie pieczątki i odcisku pieczęci. 

Determining the age of documents based on the stamp and seal impression. 

 

 

 

DZIEŃ DRUGI – CZWARTEK, 8 października 2020 

DAY 2 – THURSDAY, October 8, 2020 

 

9.00 – 12.30 Część 1 / 9.00 a.m. – 12.30 p.m. (PL/CET) Part I 

Część 1 / Part I  

Prowadzący / Chairman  

- prof. dr hab. Tadeusz Widła (Polska/Poland), prof. dr hab. Marek Leśniak (Polska/Poland) 

 

1.prof. dr hab. Ewa Gruza (Polska/Poland) 

Odpowiedzialność biegłego za wydaną opinię a granice sędziowskich ustaleń.  

Responsibility of an expert for the issued opinion and the limits of judge's findings. 

 

2.dr hab. Dorota Zienkiewicz (Polska/Poland) 

Reakcje na opinie biegłych 

Reactions to expert opinions. 

 
 
3.prof. dr hab. Marek Leśniak (Polska/Poland) 

Przykłady błędów w opiniach biegłych. 

Examples of errors in expert opinions. 
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4.dr Małgorzata Hrehorowicz (Polska/Poland) 

Przyczyny odmowy wpisu na listę biegłych sądowych i zwolnienia z funkcji biegłego. 

Reasons for refusal to be entered on the list of court experts and dismissal from the function 

of an expert. 

 

5.prof. dr hab. Dariusz Jagiełło (Polska/Poland) 

Nieumyślnie fałszywa opinia. 

Inadvertently false opinion. 

 

6.prof. Pavlos Kipouras (Grecja/Greece) 

Grafopatologiczne zestawienia w testamentach. 

Graphopathological compiliations in testaments. 

 

7.mgr Liliana Solarz (Polska/Poland) 

Niedozwolona pomoc osób trzecich przy sporządzaniu testamentu holograficznego 

Unauthorized assistance of third parties in drawing up a holographic will. 

 

8.prof. dr hab. Antoni Feluś (Polska/Poland) 

Forma logiczno-leksykalna wstępem do metody identyfikacyjnej struktury graficznej pisma 

ręcznego. 

The logical-lexical form as an introduction to the identification method of the graphic 

structure of handwriting. 

 

9.dr Adam Buczek (Polska/Poland), dr Krzysztof Groń (Polska/Poland), dr Bogdan Turanyi 

(Węgry, Hungary) 

Mikrofilmy jako potencjalny przedmiot fałszerstw dokonywanych przy użyciu sieci 

neuronowych. 

Microfilms as a potential subject of forgeries made with the use of neural networks. 
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10.dr Yury Chernov (Szwajcaria/Switzerland), prof.Vali Engalychev (Rosja/Russia)  

Badania pismoznawcze w ocenie sądowej i psychologicznej. 

Handwriting analysis in legal and forensic psychological assessment. 

 

11.mgr Jagoda Dzida (Polska/Poland) 

Klasyfikowanie próby pisma ręcznego według jej typu. 

Classification of handwriting samples by their types. 

 

12.mgr Dan Freeman (Anglia/England) 

Urządzenia do badań dokumentów. 

Questioned document devices. 

 

12.30 – 13.00 Przerwa / 12.30 p.m. – 1.00 p.m. (PL/CET) Break 

 

13.00 – 16.30 Część 2 / 1.00 p.m. – 4.40 p.m. (PL/CET) Part II 

Część 2 / Part II  

Prowadzący / Chairman  

- prof. dr hab. Tadeusz Widła (Polska/Poland), prof. dr hab. Marek Leśniak (Polska/Poland) 

 

1.prof. dr hab. Adam Taracha (Polska/Poland) 

Utrwalanie przebiegu czynności w procesie karnym za pomocą urządzeń służących do 

rejestracji obrazu lub dźwięku. 

Recording the course of activities in the criminal trial with the use of video or sound recording 

devices. 

 

2.dr Dmitry Bakhteev (Rosja, Russia) 

Proces fałszowania podpisów podczas tworzenia systemu weryfikacji podpisów offline. 

Signature forgery process during development of offline signature verification system. 
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3.prof. dr hab. Mieczysław Goc (Polska/Poland), dr Piotr Jastrzębski (Polska/Poland),         
dr Dorota Semków (Polska/Poland) 

Komparator – aplikacja do badań porównawczych pisma i nie tylko. 

Comparator - application for comparative handwriting research and more. 

 

4.mgr inż. Urszula Konarowska (Polska/Poland), prof. dr hab. Mieczysław Goc 

(Polska/Poland) 

Zastosowanie technik mikroskopowych w kryminalistycznych badaniach dokumentów. 

Application of microscopic techniques in forensic examination of documents. 

 

5.dr inż. Roman Ptak (Polska/Poland), mgr inż. Paulina Szczerbak (Polska/Poland),               
dr Grzegorz Rusek (Polska/Poland), dr Rafał Cieśla (Polska/Poland) 

Heterogeniczna baza danych widmowych kryjących materiałów pisarskich. 

Heterogeneous ink spectra database. 

 

6.dr Olivia Rybak-Karkosz (Polska/Poland), prof. dr hab. Tadeusz Widła (Polska/Poland)  

Stabilność i labilność w sygnaturach Carlo Wostry'ego.  

Stability and lability in Carlo Wostry’s signatures. 

 

7.prof. Gennaro Mazza (Włochy/Italy) 

Ruch i pismo. Czynniki graficzne i pozagraficzne. 

Movement and writing. Graphical and non-graphical factors. 

 

8.dr Jolanta Grębowiec-Baffoni (Włochy/Italy), dr Rafał Cieśla (Polska/Poland), dr Komal 
Saini (Indie/India), prof. Sorin Alamoreanu (Rumunia/Romania) 

Szerokość literowa w grafologii Girolamo Morettiego. Weryfikacja metody grafologicznej.  

Letter width in Girolamo Moretti's graphology. Verification of the graphological method. 
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9.prof. Vincenzo Tarantino (Włochy/Italy) 

Pismo ukazujące uszkodzenia mózgu. 

Handwriting shows damaged brain. 

 

10.prof. Marisa Aloia (Włochy/Italy), dr Graziella Galetta (Włochy/Italy), dr Elena D. Gallo 
(Włochy/Italy), dr Roberta Cresto Gambarova (Włochy/Italy) 

Od pisma analogowego do cyfrowego. 

From analogous to digital writing. 

 

11.prof. Teresa Addis (Włochy/Italy)  

Ten wspaniały graficzny gest obejmujący całą naszą osobowość, patologie i mutacje pisma. 

This wonderful graphic gesture encompasses our entire personality, pathologies and 

mutations of the script. 

 

12.dr Elio Carlos Tarantino Mendoza Garofani (Włochy/Italy) 

Najpowszechniejsze błędy w analizie fotograficznej dokumentów. 

The most common errors in photo detection on documents. 
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Posters: 

 

1.dr hab.Adrian Szumski (Polska/Poland) 

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie kryminalistycznych badań dokumentów na 

przykładzie Interpolu. 

International cooperation in the field of forensic document examination. The example of 

Interpol. 

 

2.prof. dr hab.Maciej Szostak (Polska/Poland), dr Katarzyna Gott (Polska/Poland) 

Formalno-proceduralny nadzór nad bezpieczeństwem obiegu dokumentów w systemie 

zarządzania sądów administracyjnych. 

Formal and procedural supervision over the security of document flow in the management 

system of administrative courts. 

 

3.prof.dr hab.Maciej Szostak (Polska/Poland), dr Grzegorz Kopczyński (Polska/Poland) 

Konfrontacja biegłych pismoznawców. Pomiędzy teorią a praktyką. 

Confrontation of handwriting experts. Between theory and practice. 

 

4.dr Iwona Zieniewicz (Polska/Poland)  

Impuls pisma we współczesnych zapisach ręcznych. 

Handwriting impulse in contemporary documents. 

 

5.dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk (Polska/Poland) 

Motoryka zapisów patologicznych na przykładzie impulsu pisma.  

Motor features in pathological handwriting on an example handwriting impulse. 
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Konferencja w wersji hybrydowej 

ON-SITE i ON-LINE 

www.wsbp.uni.wroc.pl/pl/         

Hybrid version of the Conference 

ON-SITE and ON-LINE  

www.wsbp.uni.wroc.pl/en/ 

 

Miejsce obrad: Budynek D, Wydział 

Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego,           

ul. Uniwersytecka 7-10, sala 2.04        

i sala 2.05 

Venue: Building D of the Faculty of 

Law, Administration and Economics 

of the University of Wroclaw, 

Uniwersytecka street 7-10, hall 2.04 

and hall 2.05     
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