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Abstract
Based on a large criminalistic experience of such organisations as Interpol, Europol and 
ENFSI, the author analyses fi ve areas in which – in his view – the relations between crim-
inalistics and the police should be improved. Th ese include: crime scene investigation, 
identifi cation parade, polygraph examination, AFIS and DNA databases as well as crim-
inalistic training for police offi  cers. A participation of a criminalistic technician in the 
crime scene investigation is of key importance when it comes to the number and quality 
of traces secured. In practice, however, technicians participate only in a small number of 
crime scene investigations (this of course does not refer to murder cases) and in an even 
smaller degree the traces are developed at the crime scene. Th e practice of identifi cation 
parade is fl awed: even though as a rule the parade includes four persons, meaning the 
minimum imposed by the Code, which – by the way – is much smaller than in other 
countries, the selection of fi llers is usually incorrect. Th e situation is even worse in regards 
to voice lineup. Th e permanent lack of registrations of parade with equipment registering 
images or sound impedes the court’s proper assessment of the evidential value of this 
activity. Polygraph examination, which could be seen as almost ideal for the investigative 
work of the police, is paradoxically rarely used in police practice – in 2012 there were only 
513 police opinions issued in regards to over half a million suspects! Article 20 point 2c of 
the Police Act forbidding collecting fi ngerprints and DNA samples, if they have no inves-
tigative, evidential or identifi cation value in the ongoing procedure, leads to the atrophy 
of these extremely valuable investigative tools. Training and education in criminalistics 
and high professional ethics of the police are thus the keys to improving mutual relations 
between the police and criminalistics. 
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Kiedy w 1893 roku Hans Gross wydawał swój pionierski podręcznik krymina-
listyki, już w tytule zaadresował go do policjantów i żandarmów1. Interesujące 
wydaje się zatem pytanie, jak dziś, po stu dwudziestu latach, przedstawia się 
recepcja kryminalistyki przez policję.

Prima facie odpowiedź zdaje się oczywista. Powstały przed dziewięć-
dziesięciu laty jako Międzynarodowa Komisja Policji Kryminalnych, reakty-
wowany w 1946 roku Interpol (International Criminal Police Organization), 
zrzeszający obecnie 190 państw, poprzez swoje grupy robocze i bazy danych 
istotnie wpływa na wykorzystanie dorobku kryminalistyki w pracy śledczej. 
Szczególnie zaznacza się to w dziedzinie daktyloskopii i genetyki. Baza AFIS 
Interpolu liczy ponad 171 tysięcy odcisków i około 7 tysięcy śladów z miejsc 
zdarzeń. W 2012 roku zanotowano ponad 1200 hitów. Baza DNA w ciągu 
ostatnich 10 lat rozrosła się do ponad 136 tysięcy profi li osób z 67 krajów, co 
dało 84 trafi enia w 2012 roku. Trzecią sferą szczególnego zainteresowania jest 
identyfi kacja ofi ar katastrof2.

Powstały w 1998 roku Europol w 2011 roku świadczył państwom człon-
kowskim kryminalistyczną i techniczną pomoc w 594 przypadkach, w czte-
rech dziedzinach szczególnej aktywności: fałszowania kart płatniczych, fałszo-
wania euro, cyberprzestępczości i przestępczości narkotykowej3.

Trzecim pozytywnym przykładem instytucjonalnych związków policji i kry-
minalistyki jest utworzona w 1993 roku (formalnie w 1995) European Network 
of Forensic Science Institutes (ENFSI)4. Z na poły towarzyskiego klubu jedenastu 
zaprzyjaźnionych dyrektorów laboratoriów nauk sądowych ENFSI niespodzie-
wanie rozrosła się po dwudziestu latach, stanowiąc obecnie prężną, sformali-
zowaną organizację, liczącą 64 członków-laboratoriów z 36 państw, z których 
wiele, o ile nawet nie większość, to laboratoria policyjne. Z Polski członkami 
ENFSI są dwie takie instytucje: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Poli-
cji – Instytut Badawczy i Biuro Badań Kryminalistycznych ABW. Nie do przece-
nienia są osiągnięcia siedemnastu Expert Working Groups w promowaniu osiąg-
nięć nauk sądowych wśród nie tylko policyjnych kryminalistyków5.

Ten malowany w jasnych barwach obraz związków kryminalistyki i poli-
cji ulega jednak dość znacznemu przyciemnieniu, gdy się zejdzie na poziom 
codziennej, rutynowej pracy śledczej. Można dostrzec co najmniej cztery me-

1 H.  Gross, Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizeibeamten, Gendarmen usw., Leu-
schner & Lubensky, Graz 1893.

2 Zob. www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics [dostęp: 30.01.2015].
3 Zob. www.europol.europa.eu/content/page/forensics-1854 [dostęp: 30.01.2015].
4 Zob. www.enfsi.eu [dostęp: 30.01.2015]. Zob. także: P. Margot, History of the European 

Academy of Forensic Science (EAFS), „Z Zagadnień Nauk Sądowych / Problems of Forensic 
Sciences” 2001, t. XLV, s. 7–15.

5 Zob. przyp. 4 in principio.
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rytoryczne sfery, w których recepcja przez praktykę policyjną kryminalistycz-
nych osiągnięć i recept pozostawia wiele do życzenia. Są to: oględziny miejsca, 
okazanie, badania wariografi czne i bazy danych. Piątą sferą, niejako nadrzęd-
ną, jest edukacja kryminalistyczna policjantów.

O metodyce i instrumentalizacji oględzin miejsca zdarzenia napisano już 
wszystko; mniej wiemy o praktyce oględzin. Violetta Kwiatkowska-Wójcikie-
wicz6, zbadawszy 988 oględzin miejsca przeprowadzonych w 1066 sprawach 
o kradzież z włamaniem w roku 2010 w Toruniu i okolicach, skonstatowała, że 
gdy na miejscu włamania był technik kryminalistyki (412 przypadków), ślady 
ujawniono i zabezpieczono w 380, natomiast gdy technika nie było (576 przy-
padków), ślady zostały ujawnione i zabezpieczone jedynie w 41 miejscach!

Do podobnie pesymistycznych wniosków doszedł Dawid Jopek7, badając 
158 oględzin miejsca kradzieży z włamaniem na Żywiecczyźnie, przeprowa-
dzonych w 60 sprawach z lat 2009–2012. Okazało się, że ujawniono i zabez-
pieczono ślady tylko w trakcie 65 oględzin (41%), przy czym tutaj także de-
cydujący był udział technika: gdy był na miejscu zdarzenia (81 przypadków), 
zabezpieczył ślady w 57 oględzinach (36%), a gdy go nie było (77 przypadków), 
ślady zostały zabezpieczone tylko w trakcie ośmiu czynności (5%).

Nie lepiej przedstawia się sytuacja z praktyką okazania. Tam w ogóle nie 
przebijają się postulaty psychologów sądowych i kryminalistyków między in-
nymi w przedmiocie podwójnie „ślepych” okazań sekwencyjnych czy meto-
dyki okazania głosu8. Zatem piszący te słowa i wielu je czytających na pewno 
nie doczekają wprowadzenia do polskiej praktyki okazaniowej wideoklipów, 
co jest powszechne w Anglii i Walii, gdzie od lat nie dokonuje się już tak zwa-
nych okazań bezpośrednich9 oraz okazań głosu innych niż za parawanem czy 
uchylonymi drzwiami (które i tak w polskiej praktyce śledczej są szczytem 
kryminalistycznego wyrafi nowania). Praktyka okazań w polskim procesie kar-
nym od zawsze mocno szwankuje10 i nic nie wskazuje na symptomy poprawy 

6 V.  Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, Wydawnictwo 
„Dom Organizatora”, Toruń 2012, s. 215–217.

7 D.J. Jopek, Oględziny miejsca kradzieży z włamaniem na Żywiecczyźnie, niepublikowana 
praca magisterska, Katedra Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego UJ, Kraków 2013, 
s. 117, 126, 130.

8 Zob. np. J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu nauko-
wego 1993–2008, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2009, s. 195–250, passim.

9 Niejako na marginesie powyższych rozważań można by zapytać, czy i na ile w praktyce 
policyjnych przesłuchań przyjęły się także inne rekomendacje psychologów sądowych, takie 
jak na przykład przesłuchanie poznawcze.

10 Zob. np. J. Wójcikiewicz, Okazanie osoby: pół wieku później [w:] J. Błachut, M. Szew-
czyk, J.  Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza 
Hanauska, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2001, s. 133–145; Z. Pałys, 
Okazanie osoby na przykładzie spraw o rozbój zwykły zakończonych w latach 2007–2011 w Są-
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w tej materii, pomimo szeregu krytycznych orzeczeń Sądu Najwyższego i są-
dów apelacyjnych11. Szczególnie dotkliwym, z punktu widzenia zasady swo-
bodnej oceny dowodów, uchybieniem policyjnych śledczych jest nagminne 
niedokumentowanie okazania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub 
dźwięk (art. 147 k.p.k.)12, uchybieniem kryjącym zresztą inne, kardynalne błę-
dy, zwłaszcza w doborze osób przybranych.

Badanie wariografi czne, podobnie jak okazanie, doczekało się bardzo bo-
gatej literatury13. Obecnie, 90 lat po słynnym, acz nieprzychylnym dlań wyroku 
Sądu Apelacyjnego dla Dystryktu Columbii, w sprawie United States v. Frye14, nie 
ma już raczej wątpliwości co do wartości diagnostycznej tego badania, wynoszą-
cej generalnie 0,8 (80%), a niekiedy nawet przekraczającej 90%15. Skoro jest to 
wartość wystarczająca, aby wynik takiego badania został uznany za dowód jako 
opinia biegłego (art. 199a k.p.k.), to tym bardziej powinna być wystarczająca 
z wykrywczego, stricte policyjnego punktu widzenia. Tymczasem policja przez 
lata wykazywała dziwną awersję do tej, wręcz stworzonej dla pracy śledczej, me-
tody. W 2012 roku wykonano w sumie tylko 516 wariografi cznych opinii poli-
cyjnych16. Postęp jest niewątpliwy, jako że w roku 2009 takich opinii było 103, ale 
gdy się zestawi tę liczbę z liczbą podejrzanych w roku 2012 przekraczającą pół 
miliona (500 539), nie wygląda ona zbyt imponująco. Jedno badanie przypada 
więc na 1000 podejrzanych, a w 2014 roku – na 53017. Oprócz Centralnego Labo-
ratorium Kryminalistycznego Policji – Instytutu Badawczego (57), opinie wario-
grafi czne wydają pracownie w Komendach Wojewódzkich Policji w Białymstoku 
(264 w 2012 roku), Bydgoszczy (107), Katowicach (20) i Łodzi (68), co pozwala 

dzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, niepublikowana praca magisterska, 
Katedra Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego UJ, Kraków 2011, passim.

11 Zob. J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem…, s. 195 i n. Jednym z najnowszych 
przykładów jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 października 2012 r., 
sygn. akt II AKa 415/12, „Prokuratura i Prawo – Orzecznictwo” 2013, nr 3, poz. 34, słusznie 
potępiający okazanie wizerunku w sytuacji, gdy osoba podejrzana jest w dyspozycji organu 
procesowego, oraz okazanie bezpośrednie tejże osoby po okazaniu wizerunku.

12 J. Wójcikiewicz, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, W kwestii procesowej czynności okaza-
nia [w:] A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha (red.), Iudicium et scientia. Księga jubileuszo-
wa Profesora Romualda Kmiecika, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 673–681.

13 Zob. np.: J. Konieczny, Badania poligrafi czne. Podręcznik dla zawodowców, Wydawnic-
twa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, passim; J.  Wójcikiewicz, CIT czy CQT?, 
„Problemy Kryminalistyki” 2012, nr 275 (1), s. 15–18.

14 Zob. np. J. Wójcikiewicz, Dowód naukowy w procesie sądowym, Wydawnictwo Instytutu 
Ekspertyz Sądowych, Kraków 2000, s. 44 i n.

15 Zob. przyp. 98.
16 P. Rypiński, list do autora z dnia 22 marca 2013 r.; A. Dębski, list do autora z dnia 24 lu-

tego 2015 r.
17 Oczywiście opinie wariografi czne są wydawane także przez cywilne laboratoria i bieg-

łych sądowych, ale nie o nich traktuje ten artykuł.
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mieć nadzieję na rozwój tej dziedziny kryminalistyki policyjnej. Zastanawiające 
są jednak te dysproporcje w liczbie zrealizowanych opinii wariografi cznych po-
między poszczególnymi laboratoriami policyjnymi. Prowadzący postępowanie 
przygotowawcze muszą się wreszcie zdecydować, czy badanie wariografi czne to 
„pierwsza pomoc”, czy też „ostatnia deska ratunku”18.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w zakresie analizy DNA i bazy da-
nych. Jak się wydaje, bariery są tu trzy: świadomościowa, fi nansowa i prawna. 
Czy technicy policyjni (jeżeli są na miejscu zdarzenia) mają świadomość wagi 
śladów biologicznych (swego czasu mówiło się o 30 tysiącach takich śladów 
ujawnianych rocznie, dodajmy: w zestawieniu z ponad milionem stwierdzo-
nych przestępstw). Jeżeli nawet mają, to czy ograniczenia fi nansowe nie sta-
ną na przeszkodzie ekspertyzie genetycznej? A jeżeli nawet nie staną, to czy 
baza danych DNA spełni swoją rolę w typowaniu sprawcy? Przynajmniej od-
powiedź na to ostatnie pytanie jest negatywna, z racji szczątkowości polskiej 
bazy, liczącej w połowie 2014 roku tylko 34 855 profi li osób i 4381 profi li NN 
śladów19. Rozwój bazy utrudnia z jednej strony stan świadomości organów 
procesowych, zarządzających na mocy artykułu 21b Ustawy o Policji wprowa-
dzenie informacji do bazy danych DNA, z drugiej zaś treść artykułu 20 ust. 2c 
tejże ustawy, uniemożliwiającego pobranie informacji dotyczących kodu gene-
tycznego, jeżeli nie mają one przydatności wykrywczej, dowodowej lub identy-
fi kacyjnej w prowadzonym postępowaniu. Zestawienie powyższych liczb z da-
nymi dotyczącymi angielskiej bazy danych DNA – ponad 6,5 miliona profi li na 
koniec marca 2012 roku20 – nie wymaga komentarza.

Stykiem pomiędzy kryminalistyką a policją rządzi jednak przede wszyst-
kim świadomość i wiedza organów procesowych. Archiwum X21 nie byłoby 
potrzebne, gdyby w pierwotnym postępowaniu dołożono należytej staranno-
ści. Nie trzeba też nikogo przekonywać o potrzebie edukacji kryminalistycznej 
organów procesowych. Wśród 532 studentów studiów podyplomowych prawa 
dowodowego prowadzonych przez Katedrę Kryminalistyki UJ w latach 2007–
2012 było 218 prokuratorów, 143 sędziów i 18 (10,5%) policjantów. Optymi-

18 V. Kwiatkowska-Darul, „Pierwsza pomoc” czy „ostatnia deska ratunku” czyli sens i bez-
sens badań wariografi cznych [w:] A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doc-
trina multiplex veritas una. Księga jubileuszowa ofi arowana Profesorowi Mariuszowi Kulickie-
mu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 41–46.

19 ENFSI survey on DNA databases in Europe, June 2014, www.enfsi.eu [dostęp: 
30.01.2015]. Dla porównania: Litwa, licząca niecałe 3 miliony obywateli, ma bazę DNA obej-
mującą ponad 70 tysięcy profi li osób!

20 E. Cape, Th e Protection of Freedoms Act 2012: Th e Retention and Use of Biometric Data 
Provisions, „Criminal Law Review” 2013, nr 1, s. 23.

21 E.  Gruza, J.  Kupczyński (red.), Archiwa X.  Zagadnienia kryminalistyczne, procesowe 
i materialnoprawne, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, War-
szawa 2012, passim.
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zmem napawa fakt, że na 235 słuchaczy roczników 2013/14 i 2014/15 policjan-
tów było już blisko 40 (17%).

W kontekście związku kryminalistyki z policją nie można jednak z jednej 
strony zapominać o, szczęśliwie głównie zagranicznych, przestępnych poli-
cyjnych biegłych, takich jak Fred Zain, Joyce Gilchrist czy Annie Dookhan. 
Trzeba także, z drugiej strony, pamiętać o anonimowych, znakomitych poli-
cyjnych ekspertach nie tylko wydających opinie, ale również zawzięcie prze-
puszczających, co jakiś czas, ślady ujawnione na miejscu zdarzenia przez bazy 
danych i wykrywających dzięki temu sprawców przestępstw niekiedy po kilku, 
kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu latach, tak jak to się stało z gwałcicielem, 
rozbójnikiem i podwójnym zabójcą policjantów Geraldem Masonem z Kali-
fornii22 czy polskim złodziejem Plaży w Pourville Claude’a Moneta, Robertem 
Z. z Olkusza23.

22 R. Winton, M. Landsberg, A 45-Year-Old Fingerprint Leeds to Arrest in El Segundo Po-
lice Killings, „Th e Print” 2003, t. 19, nr 2, s. 2–3.

23 Zob. wielkopolska.naszemiasto.pl [dostęp: 30.01.2015].


