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Kryminalistyczne badania pismoznawcze,
pod redakcją naukową czesława grzeszczyka
nakładem Autora, warszawa 2006, ss. 567.

czesław grzeszczyk wydał książkę umożliwiającą zapoznanie się z teorią i praktyką 
fałszowania dokumentów, a także z metodami i środkami stosowanymi w trakcie ich 
identyfikacji, przybliżając metodykę wykrywania fałszerstw dokumentów przez służby 
kryminalistyczno-śledcze. opracowanie to, niewątpliwie ze względu na swoją różno-
rodność poruszonych tematów, stanowi swoiste vademecum wiedzy pozwalając na 
bardziej profesjonalne wypełnianie zawodowych obowiązków przez osoby, które mają 
do czynienia z tą problematyką. 

Tę rolę gwarantuje książce osoba redaktora naukowego i wydawcy w jednej osobie pro-
fesora czesława grzeszczyka. Profesor nauk prawnych w zakresie kryminalistyki i docent 
dr hab. nauk przyrodniczych z antropologii zatrudniony jest w zakładzie kryminalistyki 
katedry Prawa karnego wydziału Prawa wyższej Szkoły handlu i Prawa im. Ryszarda ła-
zarskiego w warszawie. jest ekspertem kryminalistyki w sprawach karnych i cywilnych w 
dziedzinie daktyloskopii, badań pismoznawczych i grafologicznych, odtwarzania wyglądu 
osób na podstawie zeznań świadków, a w dziedzinie antropologii kryminalnej – w dziedzi-
nie ustalania ojcostwa, superprojekcji i rekonstrukcji. 

wykonywał ekspertyzy m.in. na zlecenie sądu w heidelbergu w procesie zbrodniarzy 
hitlerowskich, przeprowadzał badania mumii egipskich, pracował nad wykorzystaniem 
daktyloskopii i badań pismoznawczych w badaniach testamentów i dzieł sztuki. 

jest autorem lub współautorem 182 publikacji, w tym 13 książek z zakresu kryminali-
stycznych badań pismoznawczych. wpisany na listę biegłych z zakresu kryminalistycznej 
ekspertyzy pismoznawczej, daktyloskopii i antropologii Sądu okręgowego. jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa medycyny Sądowej i 
kryminologii oraz Stowarzyszenia detektywów Polskich.

Ekspertyza pisma ręcznego i podpisów, powszechnie określana jako  ekspertyza pis-
moznawcza należy do grupy najczęściej zlecanych ekspertyz w postępowaniu karnym i 
cywilnym. jest jednym z działów podstawowych techniki kryminalistycznej z powodu bar-
dzo częstego fałszowania dokumentów metodą podrobienia, przerobienia, poświadczenia 
nieprawdy lub wyłudzenia poświadczenia nieprawdy.

w opracowaniu znajdują się podstawowe i szczegółowe, w tym bardzo nowatorskie 
koncepcje dotyczące problematyki badań dokumentów, szczególnie z zakresu analizy pis-
ma ręcznego, maszynowego, komputerowego oraz sposoby zabezpieczania banknotów. 
omówiono także modyfikację naturalną pisma, kreślenia zmienionych znaków graficznych 
w formie naturalnych i sztucznych, tzw. maskowanych w trakcie fałszowania pisma ręczne-
go, podpisów czy autofałszerstwa oraz metodykę komparatystycznych badań graficznopo-
równawczo-identyfikacyjnych pisma ręcznego i podpisów.

znajdziemy tu omówienie metod identyfikacji podpisów sfałszowanych oraz możli-
wości wykorzystania ekspertyz pismoznawczych stanowiących dowody w postępowa-
niu karnym, cywilnym, administracyjnym a także w innych czynnościach procesowych. 
omówiono także klasyfikację cech identyfikacyjnych pisma ręcznego, współzależności 
cech psychosomatycznych osoby w zależności od pozycji i szybkości kreślenia pisma, 
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zasady pobierania materiału porównawczego, w tym umożliwiające (ułatwiające) iden-
tyfikację sprawcy, nawet po dokonaniu fałszerstwa zbliżonego do doskonałego.

książka składająca się z 31 rozdziałów i wniosków końcowych, niewątpliwie pozwoli na 
uzupełnienie lub nabycie niezbędnej wiedzy przez profesjonalistów lub zamierzających 
poznać skomplikowaną wiedzę z zakresu ekspertyz pismoznawczych.
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