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Najnowsze osiągnięcia w technice kryminalistycznej - Targi CrimeLab 2015
4. Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab odbędą się w dniach 18-20 marca
br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. Branżowe instytucje, takie jak:
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji - Instytut Badawczy, Polskie Towarzystwo
Kryminalistyczne, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna oraz Komenda Główna
Straży Granicznej poprowadzą merytoryczne konferencje.
Targi CrimeLab to wydarzenie dedykowane profesjonalistom zajmującym się na co dzień zagadnieniami
związanymi

z

techniką

kryminalistyczną.

W

tegorocznym

programie

merytorycznym

znajdą

się konferencje, które zainteresują teoretyków i praktyków kryminalistyki, przedstawicieli sądownictwa
i prokuratury, techników kryminalistyki, policjantów, a także studentów prawa i szkół policyjnych. Będzie
to okazja do wysłuchania ekspertów, poznania osiągnięć i rozwoju technik badawczych.
„Miejsce zdarzenia”
18 i 19 marca odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Miejsce zdarzenia”.
Jej organizatorami są Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji - Instytut Badawczy oraz Polskie
Towarzystwo Kryminalistyczne. Celem spotkania jest omówienie nowelizacji Kodeksu postępowania
karnego i wynikających z tego zmian w procesie dowodowym oraz porównanie polskiego prawodawstwa
z systemem prawa karnego w krajach anglosaskich. Omówione zostaną korzyści wynikające z nowelizacji
oraz rola osób zaangażowanych w czynności procesowe od miejsca zdarzenia po rozprawę sądową.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony zostanie roli technika kryminalistyki. Porównane zostaną
technologie i standardy wykorzystywane w procesie zabezpieczania miejsca zdarzenia przez ekspertów
z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo technicy kryminalistyki z Polski i Wielkiej Brytanii
zainscenizują oględziny miejsca zdarzenia.

Drugi dzień konferencji poświęcony zostanie roli biegłego oraz organów procesowych, a także
zagadnieniom prawidłowego obiegu materiału dowodowego od momentu zabezpieczenia go na miejscu
zdarzenia do przedstawienia na sali sądowej.
Badanie mikrośladów
20 marca prelegenci z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie poprowadzą
bezpłatną

konferencję

przestępczego”.

Postęp

pt.

„Mikroślady
w

zakresie

kryminalistyczne
technik

w

badawczych,

odtwarzaniu

przebiegu

nowoczesnej

czułej

zdarzenia
aparatury

i zaawansowanego oprogramowania umożliwia wykrywanie i identyfikację nawet mikrogarmowych ilości
substancji w śladach, które są analizowane dla celów sądowych. W czasie konferencji przedstawione
zostaną działania, jakie wykonują eksperci z zakresu fizykochemii sądowej. W pięciu referatach zostaną
poruszone następujące zagadnienia: „Ślady lakieru a identyfikacja pojazdu sprawcy wypadku
komunikacyjnego”, „Fragmenty przeniesionych włókien i ich znaczenie w ustalaniu kontaktu sprawcy
z ofiarą”, „Ślady powystrzałowe - ujawnianie okoliczności zdarzenia”, „Badanie pozostałości po pożarze
celem ustalenia jego przyczyny” oraz „Ślady krwawe w rekonstrukcji zdarzenia”.
Na tropie fałszerzy dokumentów
19 marca odbędzie się cykl bezpłatnych wykładów zorganizowany przez Komendę Główną Straży
Granicznej. Przedstawiciele Straży Granicznej w trzech prelekcjach odniosą się do problematyki
związanej z zabezpieczeniami dokumentów i ich fałszerstwami. Wykład pt. „Fałszerstwa dokumentów
publicznych i wynikające z tego zjawiska zagrożeń w aspekcie funkcjonowania instytucji państwowych
i obywatela” wzbogacone będą przykładami posługiwania się fałszywmi i sfałszowanymi dokumentami.
W trakcie spotkania pt. „Implementacja nowych zabezpieczeń w dokumentach podróży” będą
prezentowane najciekawsze zabezpieczenia. Ostatnią część stanowić będą warsztaty, na których będzie
można obejrzeć zabezpieczenia implementowane w dokumentach podróży, z wykorzystaniem mobilnego
sprzętu badawczego.
Prestiż targów
Patronat Honorowy nad Targami EuroLab 2015 i CrimeLab 2015 objęli: Janusz Piechociński - Wiceprezes
Rady Ministrów i Minister Gospodarki; Stanisława Prządka - Przewodnicząca Sejmowej Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka; prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska - Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego; Cezary Grabarczyk - Minister Sprawiedliwości; prof. dr hab. Michał Kleiber - Prezes Polskiej
Akademii Nauk oraz Komenda Główna Policji.

Warunki uczestnictwa
Wstęp na targi oraz udział w wydarzeniach towarzyszących Targów CrimeLab są bezpłatne, wymagana
jest natomiast wcześniejsza rejestracja online lub na miejscu. Wyjątkiem jest konferencja naukowa
pt. „Miejsce zdarzenia” (rejestracja na stronie www.miejscezdarzenia.edu.pl, koszt uczestnictwa to 300 zł).

Rejestracja

na

Targi

CrimeLab

obejmuje

również

wstęp

na

odbywające

się

równolegle

17. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab.
Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie www.crimelab.pl.
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---------------------------------MT Targi Polska to jeden z wiodących w Polsce i największy na rynku warszawskim organizator imprez
targowych. Firma organizuje 8 imprez wystawienniczych, które rocznie gromadzą ponad 2000 wystawców
i 80 000 zwiedzających. W kalendarium znajdują się targi, które bardzo dobrze znane są za granicą,
a w Polsce zyskały miano najważniejszych wydarzeń targowych. Są to: EuroGastro, EuroLab, CrimeLab,
TT Warsaw, Lato, WorldHotel, Dziedzictwo oraz Infrastruktura.

