
 

   

 

 
 

PRELEGENCI I KONFERENCJI „Tendencje w kryminalistyce. Dowody mają głos…” 
 

„Nowe tendencje w ekspertyzach kryminalistycznych 
a obsługa prawna osób fizycznych i przedsiębiorstw” 

 
Komendant insp. dr Rafał Batkowski  

W Policji służy od 1993 roku. W latach 1993 - 2001 realizował 

zadania służbowe w Oddziale Prewencji, Komisariacie Policji 

Warszawa-Okęcie i Samodzielnym Pododdziale 

Antyterrorystycznym. Od 2001 pracował w Komendzie Głównej 

Policji, w pionie prewencji, m.in.: na stanowisku naczelnika 

Wydziału ds. Prewencyjnych Biura Taktyki Zwalczania 

Przestępczości oraz naczelnika Zarządu Operacji 

Antyterrorystycznych w Głównym Sztabie Policji. Od 2006 r. do 

2007 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Jeszcze w 2007 

r. powołany został na stanowisku zastępcy mazowieckiego komendanta, a w 2012 r . Minister Spraw 

Wewnętrznych z dniem 16 lutego powołał mł. insp. R. Batkowskiego na stanowisko Mazowieckiego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji. Od 2013r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji. 

Jest absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji UW, w zakresie problematyki 

przestępczości zorganizowanej i terroryzmu oraz studiów III stopnia na Wydziale Bezpieczeństwa 

Narodowego Akademii Obrony Narodowej.  

 

prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka 

Autorka ponad 150 publikacji w zakresie badań komunikacji społecznej, 

w tym 6 monografii, ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania 

kryzysowego, bezpieczeństwa, a także badań konfrontatywnych z zakresu 

językoznawstwa, członek Towarzystw Językoznawczych (m. in. Slavic 

Linguistics Society, Gesellschaft für Sprache & Sprachen, European 

Association for Security) członek Rady Programowej Międzynarodowego 

Konsorcjum Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego,   

Współpracownik  i Ekspert Transdyscyplinarnego  Centrum Badania 

Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego w Siedlcach 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.   Organizator 

cyklu konferencji Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. Zakres zainteresowań obejmuje 

zagadnienia: komunikacja w sytuacjach kryzysowych, anatomia wystąpień publicznych, poprawność 

językowa w komunikacji społecznej,  psychologia konfliktu i negocjacji; metodologia badań 

naukowych; zarządzanie; język negocjacji; komunikacja językowa w środowisku pracy, community 

policing – filozofia działań Policji.  Przewodnicząca komitetów naukowych i uczestnik konferencji i 

seminariów poświęconych zagadnieniom komunikowania kryzysowego.   Szczególny obszar 

zainteresowań zajmują badania w ramach lingwistyki kryminalistycznej, językowego profilowania 

sprawcy. Pracuje nad projektem „Językoznawstwo w służbie kryminalistyki. Językowy „odcisk palca”. 

W czasach cyberstalkingu, kiedy sprawca używa jako narzędzie technologii informacyjnej, w 

szczególności Internetu, kwestia analizy językowej tekstów, których autorem jest sprawca ma 

znaczenie szczególne zarówno jak do  nakreślenia jego profilu językowego, jak i potwierdzenia bądź 

wykluczenia autorstwa. 



 

 

dr Krzysztof Kredens wykłada językoznawstwo stosowane na Uniwersytecie 

Aston w Wielkiej Brytanii. Jest autorem publikacji naukowych oraz ekspertyz 

sądowych z zakresu językoznawstwa kryminalistycznego. Specjalizuje się w 

zagadnieniach związanych z ustalaniem autorstwa inkryminowanych 

wypowiedzi pisemnych i semantyce językowych aspektów czynów 

zabronionych.  Regularnie współpracuje z brytyjskimi organami ścigania  i 

kancelariami adwokackimi w sytuacjach, gdy dla celów wykonywania prawa 

stosuje się wiedzę językoznawczą. Jest wicedyrektorem Ośrodka 

Językoznawstwa Kryminalistycznego Uniwersytetu Aston oraz członkiem Komitetu Wykonawczego 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Językoznawców Kryminalistycznych. 

 

Agnieszka Leszczyńska 

Certyfikowany poligrafer 

Ukończyła kurs podstawowy badań poligraficznych poświadczony certyfikatem 

Maryland Institute of Criminal Justice (akredytacja American Polygraph 

Association/APA), posiada Certyfikat zaawansowanego wyszkolenia "Advanced 

Training Certificate" (American Polygraph Association). Taki certyfikat posiadają 

w Polsce jeszcze tylko 2 osoby zatrudnione w jednej z instytucji rządowych. 

Przez piętnaście lat przygotowywała i przeprowadzała badania poligraficzne w 

instytucjach rządowych, posiada uprawnienia eksperta z zakresu badań poligraficznych w służbach 

specjalnych. Prowadziła zajęcia z zakresu badań poligraficznych w ośrodkach szkolenia służb 

specjalnych. Jest biegłym sądowym, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, 

członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Poligraferów oraz Brytyjsko-Europejskiego 

Stowarzyszenia Poligraferów . 
 

 adw. Wojciech Celichowski 

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem, Partner w spółce Celichowscy 

Służewska – Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców 

Prawnych w Poznaniu.  

Prezes Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych działającego przy 

Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu. Członek Okręgowej 

Rady Adwokackiej i wykładowca przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.  

Specjalizuje się między innymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, 

obejmującego w szczególności problemy ochrony konkurencji, prawa nowych 

technologii, własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz ochrony dóbr osobistych, jak również 

w zagadnieniach dotyczących prawa medycznego, a także nieruchomości i prawa budowlanego. 

 

adw. Karolina Służewska-Woźnicka 

Partner w spółce Celichowscy Służewska – Woźnicka Spółka Partnerska 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Poznaniu.  

Prelegent szkoleń poświęconych tematyce prawa medycznego, prawa karnego i 

cywilnego.  

W swej praktyce zawodowej specjalizuje się w prowadzeniu złożonych 

postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, 

medycznego i prawa karnego.  

 


