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Warszawa, 20 stycznia 2016

Konferencja naukowa „Miejsce zdarzenia”
Głównym wydarzeniem Techniki 5. Międzynarodowych Targów Techniki Kryminalistycznej
CrimeLab będzie IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Miejsce zdarzenia”.
Jej organizatorami są Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Polskie
Towarzystwo Kryminalistyczne. Targi CrimeLab odbędą się w dniach 12-14 kwietnia 2016
roku

w

Centrum

Targowo-Kongresowym

MT

Polska

w

Warszawie

równolegle

z 18. Międzynarodowymi Targami Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab.
Targi CrimeLab skierowane są do profesjonalistów zajmujących się techniką kryminalistyczną.
Konferencja pt. „Miejsce zdarzenia” potrwa dwa dni i odbędzie się już czwarty rok z rzędu.
Gromadzi ona liczne grono słuchaczy, wykładowców i prelegentów, wśród których znajdują
się teoretycy i praktycy kryminalistyki, przedsiębiorcy, osoby prowadzące badania naukowe,
przedstawiciele świata akademickiego oraz wymiaru sprawiedliwości i policji, a także studenci
prawa, kryminalistyki i nauk pokrewnych.
Podczas konferencji odbędą się pokazy pracy polskich i niemieckich techników kryminalistyki,
którzy

dokonają

oględzin

na

zainscenizowanym

miejscu

zdarzenia.

Wykorzystując

najnowocześniejszy sprzęt i materiały ujawnią oraz zabezpieczą ślady kryminalistyczne.
Porównane zostaną zasady pracy i techniki działania zespołów z Polski i Niemiec oraz sposoby
dokumentowania czynności z oględzin miejsca zdarzenia.
Kryminalistyka - od historii do praktyki
Jedna z sesji pierwszego dnia konferencji poświęcona będzie historii kryminalistyki. Prelegenci
zaprezentują imponujący dorobek i dynamiczny rozwój tej dyscypliny, która służy wykrywaniu
przestępstw,

ustalaniu

sprawcy

oraz zapobieganiu przestępstwom.

i

sposobu

jego

działania,

gromadzeniu

dowodów

Innowacja w służbie kryminalistyki
Podczas

konferencji

podjęty

będzie

także

temat

innowacji

naukowo-technicznych,

które zwiększają skuteczność badań oraz szybkość analiz różnego rodzaju materiałów
i substancji, a tym samym wspomagają pracę biegłych. Zaproszeni wykładowcy zaprezentują
nowoczesny sprzęt, omówią zastosowanie nowych technologii oraz rozwiązań, które pozwalają
usprawnić proces zabezpieczania materiału dowodowego na miejscu zdarzenia, identyfikację
oraz badania kryminalistyczne (skanowanie przestrzenne, dalmierze laserowe itp.).
Warunki uczestnictwa
Konferencja pt. „Miejsce zdarzenia” odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2016. Udział jest
odpłatny

i

wynosi

300

zł

brutto.

Zapisu

należy

dokonać

poprzez

stronę

www.miejscezdarzenia.edu.pl, na której znajduje się również szczegółowy program. Konferencja
będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski.
Z kolei rejestracja na Targi CrimeLab jest obowiązkowa i bezpłatna. Obejmuje ona również wstęp
na odbywające się równolegle 18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych
EuroLab. Więcej informacji o Targach CrimeLab znajduje się na stronie www.crimelab.pl.

Patronaty
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Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk.
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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.

