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OPIS KSIĄŻKI
Seria „Postępy kryminalistyki” zawiera informacje o ostatnich osiągnięciach tej nauki, przy-
datne zarówno w praktyce, jak w dydaktyce.
Każdy tom składa się z trzech części:
– artykułów,
– recenzji książek i opracowań wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminali-

stycznych,
– nowości techniki kryminalistycznej.
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Artykuły
Przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu i możliwości jej zwalczania. Przegląd i ocena reglamentacji prawnej 

w wybranych państwach (Crimes against natural environment and possibilities of tackling them. Review and 
assessment of law restrictions in selected countries) [5]

Ocena wieku śladów linii papilarnych w teorii i praktyce kryminalistycznej (Fingerprint age assessment – forensic 
theory and practice) [24]

Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
Międzynarodowy poradnik Butterworthsa z zakresu „prania” pieniędzy. Prawo i praktyka (Butterworths international 

guide to money laundering. Law and practice) [37]
Aktualne metody techniki kryminalistycznej i kryminalistyki (Actuelle methoden der kriminaltechnik 

und kriminalistik) [60]
D. Ellen, Badanie naukowe dokumentów; metody i techniki (* e scienti+ c examination of documents; metohods and 

techniques) [72]
M. Troland, J. Marrero, L. Samuel, Międzynarodowa współpraca w zakresie przepadku mienia (Co-operation 

on international forfeiture. An introduction) [94]
S. Zollem, A. Graf, Policyjna służba ochrony środowiska kantonu Zurych (Der umweltschutzdienst der 

kantonspolizei Zürych) [102]
T. Bernecker, B. Rehs, Ujawnianie i zabezpieczanie odcisków palców na barwnych, samoprzylepnych podłożach 

(Möglichkeiten der sichtbarmachung und sicherung daktyloskopischer spuren In farbigen, selbstklebenden 
beschichtungen) [103]

I. Weitemeier, Internet – medium przyszłości. Komunikacja bez granic; możliwości nadużyć kryminalnych (Internet 
– medium der zukunft. Über eine kommunikationsfreiheit ohne grejzen und die möglichkeiten kriminellen 
missbrauchs) [104]

C. Manchester, Pornogra+ a komputerowa (Computer pornography) [106]

Nowości techniki kryminalistycznej
3GS Europlex Technologies – nowa generacja systemów alarmowych [108]
Multipleksery serii „Aurora” + rmy Vicon [112]
Famo i Scinto – urządzenia do wykrywania materiałów radioaktywnych [116]
Mobilna spektrometria jonowa i wysokosprawna chromatogra+ a cieczowa w walce z zamachami bombowymi [118]
Czujka do wykrywania pożarów bezdymnych [120]
Obronne urządzenie elektrowstrząsowe w wolnej sprzedaży [122]
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