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Seria „Postępy kryminalistyki” zawiera informacje o ostatnich osiągnięciach tej nauki, przydatne zarówno w praktyce, jak w dydaktyce.
Każdy tom składa się z trzech części:
– artykułów,
– recenzji książek i opracowań wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych,
– nowości techniki kryminalistycznej.

Artykuły
Tajni agenci i informatorzy Policji oraz ich ochrona jako świadków (Secret service agents and Police informants
and their protection as witnesses) [7]
Japońska mafia – Yakuza i jej ekspansja w Azji, Ameryce i Europie ( Japanese mafia – Yakuza and its expansion
in Asia, America and Europe) [23]
Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
Praktyka śledczych oględzin miejsca zdarzenia (The practice of crime scene investigation) [34]
Sieci terrorystyczne i przeciw terrorowi (Netzwerke des terrors – netzwerke gegen den terror) [58]
S. Steiner, Ofiara jako partner współpracujący z dochodzeniem karnym (Das opfer als kooperationspartner
im strafverfahren) [70]
A. Kuip, Biometryczne metody i możliwości ich zastosowań (Biometrische methoden und ihre
einsatzmöglichkeiten) [74]
A. Seibt, Kryminalistyczne badania porównawcze pisma ręcznego a psychologia pisma (Forensische
schriftvergleichung und schriftpsychologie) [77]
K. Higgins, J. Walker, Możliwości zastosowania preparatu do odlewania cech o wysokiej różnorodności replikacyjnej
w badaniu dokumentów (The viability and possibile applications of high resolution mark replicator casting
compound in dokument examination) [81]
X. Xu i in., Analiza śladowa nadtlenkowych materiałów wybuchowych za pomocą wysokosprawnej chromatografii
cieczowej, jonizacji chemicznej w ciśnieniu atmosferycznym oraz masowej spektografii posobnej dla celów
kryminalistycznych (Trace analysis of peroxide explosives by high perfomance liquid chromatography, atmosferic
pressure chemical ionization, tandem mass spectromery (HPLC-APCI-MS/MS) for forensic applications) [83]
J. C. Oxley i in., Akumulacja śladów materiałów wybuchowych we włosach (Accumulation of explosives in hair) [85]
R. Rella i in., Badania kryminalistyczne w sprawie pożaru leśnego (Arush fire forensic case) [88]
T. Wolf, Drogi ucieczki i ratowania się w przypadku pożarów (Im-brandfall sicher ins freie. Vorgaben für flucht – und
rettungswege) [91]
Porównanie fotografii w bliskiej i średniej podczerwieni w odczytywaniu pism zamazanych (Comparison of near
infrared light photography and middle infrared light photography for deciphering oblitarated writings) [93]
F. D. Stalt, Wypadki śmiertelne wskutek porażenia prądem (Stromtodesfälle) [94]
M. Schneiders, D. Schröder, Uraz wstrząsowy często nieznaną formą nadużyć wobec dzieci (Das schütteltrauma – eine
häufing unbekannte form der kindesmisshandlung) [96]
D. Ehlscheid, Neuwied, I. Hans-Dieter Rondorf, Mondorf, Opodatkowanie nielegalnie uzyskanych obrotów
i dochodów przestępców (Besteuerung illegal erzielter umsätze und einkünfte von straftätern) [99]
I. Pfeifer, Możliwości genetycznej identyfikacji sierści zwierząt (Ein haar alles klar. Möglichkeiten der genetischen
identifikation von tierhaaren) [103]
G. Vordermaier, U. Simross, Technika kryminalistyczna w Europie (Kriminaltechnik im Europäischen
rahmen) [105]
O. Huther, Elektroniczne zabezpieczanie artykułów przed kradzieżą (Mit sicherheit kosten sparen. Migration
der elektronischen artikelsicherung in rfid) [111]
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W. Schmidbauer, Handel ludźmi i podstawy policyjnego zwalczania (Menschenhandel und polizeiliche
bekämpfungsansätze) [113]
M. Wiegeland, 74. Zgromadzenie generalne Interpolu (Die 74. Generalversammlung der IKPO – Interpol) [118]
J. Kölbach, 221. Sesja Akademii FBI (FBI National Academy 221. session) [120]
L. Grimaldi i in., Samobójstwo za pomocą ołówka (Suicide by pencil) [123]
Koncepcja bezpieczeństwa w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej 2006 (ANPFIFF. Nationales
sicherheitskonzept zur WM 2006) [125]
Nowości techniki kryminalistycznej
Kombinacja kontroli dostępu i nadzoru wideo [128]
Ochrona przeciwpożarowa i technika bezpieczeństwa w konie typu multiplex [131]
Przeciwpożarowe urządzenie tryskaczowe [135]
Nowy system oznaczania i zabezpieczania tkanek do celów identyfikacji ofiar [137]
Criminalia [139]
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