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Wstęp

Kryminalistyka jest nauką o skutecznym i celowym ludzkim działaniu1.
Wchodzące w jej skład taktyka i technika kryminalistyczna są ukierunkowane na ściśle określony cel procesowy, którym jest w szczególności wykrycie sprawcy oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym
zakresie utrwalenie dowodów dla sądu2. Niniejszy cel wynika z art.
2 k.p.k., który stanowi o celach i zasadach postępowania karnego, jak
również z art. 297 k.p.k. opisującego zadania postępowania przygotowawczego.
Wskazany cel jest realizowany za pomocą czynności procesowo-kryminalistycznych, których definicja obejmuje zarówno działania
procesowe, jak i działania pozaprocesowe3, które aby były efektywJ. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich, wyd. 4, Wyd. PWN, Warszawa 1964,
s. 102, cyt. za: K. Piłejko, Prakseologia – nauka o skutecznym działaniu, Wyd. PWN, Warszawa 1976, s. 152, 195–201, 203, 209.
2
T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009, s. 20; S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej,
Wyd. Temida 2, Białystok 1997, s. 14–15; S. Pikulski, Zabójstwo z zazdrości, Zakład Małej Poligrafii Wydziału Zamiejscowego ASW w Legionowie, Warszawa 1990, s. 402–403;
S. Waltoś, Wizja procesu karnego XXI wieku, Prok. i Pr. 2002, nr 1, s. 6–35; M. Szymczak
(red.), Słownik języka polskiego, Wyd. PWN, Warszawa 1988, s. 516; H. Kołecki, Policyjno-kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości ekonomiczno-finansowej
w Polsce, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań 1992, s. 7; P. Horoszowski, Kryminalistyka, Wyd. PWN, Warszawa 1958, s. 13–14; J. Gurgul, O wnioskowaniu z wyników oględzin, Prob. Krym. 1971, nr 94, s. 852; L. Koczniewska-Zagórska, T.W. Nowicki,
Z. Wiartowski (red.), Słownik Pedagogiki Pracy, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 69; K. Piłejko, Prakseologia..., op.cit., s. 213–214; B.I. Skiba, Kryminalistyczna problematyka oględzin miejsc zdarzeń, Prob. Krym. 1984, nr 165, s. 382–383, 387; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.),
Leksykon policyjny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2001,
s. 145–147.
3
Z. Kegel, Dowód z ekspertyzy pismoznawczej w polskim procesie karnym, Wyd.
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973,
s. 56; A. Taracha, Czynności procesowo-kryminalistyczne a normy prawa dowodowego
[w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki. Toruń
5–7 maja 2004 r., Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 29–33.
1
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ne4, powinny być realizowane według zasad taktyki kryminalistycznej
i w miarę potrzeb oraz możliwości z wykorzystaniem techniki kryminalistycznej5. Ważną rolę w zdefiniowaniu znaczenia czynności procesowo-kryminalistycznej mogą odegrać także wewnętrzne warunki
budowy wersji kryminalistycznej6 oraz ujęcie procesowe tych czynności wywołujących skutki procesowe7. Niniejsze czynności powinny być
przeprowadzone przez podmioty do tego uprawnione w ramach ich
ustawowych kompetencji8.
Najważniejszą czynnością procesowo-kryminalistyczną są oględziny, których metodyka była jednym z podstawowych czynników, które
bezpośrednio zadecydowały o powstaniu kryminalistyki jako samoB. Hołyst, Kryminalistyka, wyd. 12, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa
2010, s. 421; C. Kulesza, Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspektywie
prawnoporównawczej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, s. 24; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 425–426;
K. Juszka, Efektywność oględzin na przykładzie studium przypadku [w:] I. Sepioło (red.),
Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012,
s. 385; K. Juszka, Wersja nieprawdopodobna [w:] J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska,
Wyd. IES, Kraków 2001, s. 86–90; K. Juszka, Efektywność wykrywania sprawców przestępstw. Problematyka teoretyczna [w:] H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne
wobec przestępczości. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 315; K. Juszka, Relacja między jakością
a efektywnością czynności kryminalistycznych [w:] J. Kasprzak, J. Bryk (red.), Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2008, s. 111–113;
J. Gurgul, Standardy postępowania dla kierujących oględzinami miejsca zdarzenia. Próba
komentarza, cz. I, Prok. i Pr. 2000, nr 10 s. 113; R. Ponikowski, Procesowe formy utrwaleń czynności dowodowych w sprawach karnych, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1978, s. 7;
M. Szymczak (red.), Słownik..., op.cit., s. 516.
5
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 83;
S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki..., op.cit., s. 15–16; T. Hanausek, Zarys taktyki
kryminalistycznej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1994, s. 124.; K. Juszka, Efektywność wykrywania..., op.cit., s. 315; J. Gurgul, Śledztwa w sprawach o zabójstwa, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1977, s. 65; P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 14.
6
K. Juszka, Wersja kryminalistyczna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1997,
s. 92; T. Hanausek, Zarys taktyki..., op.cit., s. 61; I. Leśniak, Tworzenie wersji śledczej oraz
profilowanie sprawcy w sprawach zabójstw dokonywanych z motywów seksualnych, Prz.
Pol. 2011, nr 4, s. 17; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 354.
7
T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, Warszawa 2003, s. 370.
8
S. Kalinowski, Polski proces karny, Wyd. PWN, Warszawa 1971, s. 343.
4
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dzielnej, odrębnej dyscypliny naukowej. Można więc obrazowo powiedzieć, że kolebką kryminalistyki było miejsce zdarzenia9. Zatem oględziny miejsca jest to najważniejsza na miejscu zdarzenia10 czynność
procesowa (art. 207–210 k.p.k.), jak również kryminalistyczna (wymagająca metodyki kryminalistycznej)11, wykonywana w razie potrzeby12,
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 43; T. Hanausek, Zarys kryminalistycznej
teorii wykrywania, cz. I, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW,
Warszawa 1978, s. 92; T. Hanausek, Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, cz. II,
Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1987, s. 102–103;
T. Hanausek, Rozwojowe perspektywy czynności kryminalistycznych związanych z badaniem miejsca zdarzenia, NP 1971, nr 7–8, s. 1132–1133; T. Hanausek, O tak zwanych
śladach z zaniechania, Prob. Krym. 1988, nr 180, s. 169; S. Pikulski, B.I. Skiba, Kilka uwag
dotyczących taktyki kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia [w:] S. Pikulski (red.),
Zagadnienia taktyki kryminalistycznej. Materiały z konferencji naukowej, Zakład Pomocy Naukowych, Wydawnictw i Reprografii ASW, Warszawa 1985, s. 128; M.J. Lisiecki,
Metodyka prowadzenia oględzin zwłok w miejscu ich znalezienia (refleksje i wnioski z badań), Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2003, t. VII, część II, s. 340–341; B.I. Skiba,
S. Wach, Miejsce zdarzenia źródłem informacji o przestępstwie, Prob. Krym. 1982, nr 155,
s. 65, 68; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 165–167.
10
H. Gross, Handbuch Fủr Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik, t. I,
wyd. 7, Monachium–Berlin–Lipsk 1922, t. I, s. 162; A. Lichem, Kriminalpolizei, Graz
1935, s. 171; P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 241–244; K. Juszka, Skanowanie 3D w realizacji zasad efektywnego przeprowadzania oględzin w sprawach zabójstw
[w:] E. Gruza (red.), Oblicza współczesnej kryminalistyki. Księga jubileuszowa Profesora
Huberta Kołeckiego, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2013, s. 117;
K. Juszka, Jakość oględzin kryminalistycznych w wybranych publikacjach Józefa Gurgula
[w:] J. Wójcikiewicz (red.), Iure et facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, Wyd. IES, Kraków 2006, s. 49; K. Juszka, Efektywność oględzin..., op.cit.,
s. 385.
11
S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki..., op.cit., s. 17–18; K. Juszka, Jakość
czynności kryminalistycznych, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2007, s. 21; K. Juszka, Zasady dokumentacji oględzin, Prz. Pol. 2009, nr 4, s. 47; K. Witkowska, Oględziny.
Aspekty procesowe i kryminalistyczne, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa
2013, s. 37; W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 7, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, s. 224; B. I. Skiba, Oględziny w procesowym systemie środków
dowodowych, Prob. Krym. 1982, nr 157, s. 391; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.),
Leksykon..., op.cit., s. 196–197.
12
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 464–466; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 419; P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1–296, t. I, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 1185–1186;
D. Karczmarska, Wskazania kryminalistyki a prawo dowodowe [w:] A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha (red.), Iudicum et Scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 563–564; J. Gurgul,
Refleksje porównawcze o wykrywaniu zabójców na tle doświadczeń krajowych i amerykańskich, Prob. Krym. 2001, nr 232, s. 11; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 42–43;
K. Witkowska, Wyniki oględzin a eksperyment procesowy w postępowaniu karnym, WPP
9
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której celem jest poznanie topografii tego miejsca, cech, właściwości
przedmiotu oględzin oraz ujawnienie i zabezpieczenie rzeczowych
źródeł dowodowych prowadzących do uzyskania środków dowodowych umożliwiających wnioskowanie o osobie sprawcy lub jego modus operandi13. W konsekwencji celem oględzin jest utrwalenie stanu
2009, nr 3, s. 56; B.I. Skiba, Podstawy prawne a faktyczne przeprowadzanie kryminalistycznych czynności oględzinowych, Prob. Krym. 1984, nr 163, s. 59.
13
Por. T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 84; T. Hanausek, Zarys taktyki...,
op.cit., s. 118–121; T. Hanausek, Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, cz. II...,
op.cit., s. 103–104; T. Hanausek, Identyfikacja kryminalistyczna na podstawie badań modus operandi, SKKiP 1991, t. 21, s. 281–282; T. Hanausek, Rozwojowe..., op.cit., s. 1139;
E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2009, s. 240; S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki..., op.cit., s. 136;
S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa
2009, s. 397; M. Całkiewicz, Modus operandi sprawców zabójstw, Wyd. Poltext, Warszawa 2010, s. 229; P. Palka, Zabójstwa z broni palnej – niepowodzenia ścigania karnego,
Wyd. UWM, Olsztyn 2004, s. 68–73; A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym,
Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 217–218; P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 241; P. Horoszowski, Śledcze oględziny miejsca, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1959, s. 15; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna,
Wyd. Comer, Toruń 1996, s. 171 i n.; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 419; K. Sławik, Kryminalistyka, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 88; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit.,
s. 36; J. Gurgul, Oględziny – kwestie wybrane, Prok. i Pr. 2000, nr 7–8, s. 42; S. Czerw,
Kryminalistyczne badanie miejsc zdarzeń [w:] W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit.,
s. 82–86; M. Lisiecki, Procesowe aspekty oględzin w świetle nowego k.p.k. [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999, s. 33–34; T. Grzegorczyk,
J. Tylman, Polskie..., op.cit., s. 499; K. Juszka, Wersja kryminalistyczna..., op. cit, s. 160;
U. Eisenberg, Beweisrecht der StPO. Spezialkommentar, Műnchen 2002, s. 275, cyt. za:
P. Girdwoyń, Zarys niemieckiego procesu karnego, Wyd. Temida 2, Białystok 2006, s. 275;
E. Żywucka-Kozłowska, M. Bronicki, Ustalanie cech sprawcy na podstawie śladów jego
zachowania (przypadek Edmunda K.), Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2010,
t. XIV, s. 398; E. Żywucka-Kozłowska, M. Bronicki, Modus operandi w analizie kryminalnej (na przykładzie śledztwa w sprawie o zabójstwo) [w:] E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc (red.), Księga dedykowana Profesorowi dr. hab. Karolowi Sławikowi, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2008, t. XII, s. 409–410; E. Żywucka-Kozłowska,
K. Bronowska, D. Czekan, Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne, Wyd. PRINT GROUP Sp. z o.o., Szczecin 2009, s. 305–306; J. Jerzewska, Czynności przeprowadzane z udziałem specjalisty, Problemy Współczesnej Kryminalistyki
2006, t. X, s. 82–83; H. Malewski, Kryminalistyczna charakterystyka przestępstwa – ważny element metodyki kryminalistycznej czy sztuka dla sztuki? [w:] E. Gruza, M. Goc,
T. Tomaszewski (red.), Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2010, s. 234;
J. Tuliszka, Policyjne oględziny miejsca przestępstwa, Wyd. Niebieski, Słupsk 2005, s. 7;
W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 196–197.
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przedmiotu oględzin, zabezpieczenie dowodów dla sądu (art. 297 §1
k.p.k.), a następnie ich identyfikacja, czyli stwierdzenie na podstawie
badań porównawczych materiału dowodowego (zabezpieczonego
na miejscu oględzin) i materiału porównawczego (wzorcowego), czy
w szczególności badane materiały są takie same, czy te same, oraz czy
wykazują cechy grupowe lub indywidualne14.
Według literatury przedmiotu oględziny mogą być przeprowadzone po formalnym wszczęciu postępowania. Kodeks jednak przewiduje
wyjątek – dokonanie oględzin w sytuacji niecierpiącej zwłoki w trybie
art. 308 §1 k.p.k.15. Następuje to jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa, w granicach koniecznych
dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą,
zniekształceniem lub zniszczeniem. Jeżeli przedmiotowa czynność jest
w takich warunkach przeprowadzona jako pierwsza, powoduje ona
faktyczne wszczęcie postępowania. Oględziny przeprowadza się w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu jurysdykcyjnym.
W niniejszej monografii badaniu będą podlegać także oględziny zwłok, osoby i rzeczy, ponieważ jak trafnie podnosi Józef Gurgul,
Por. T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 40–41; T. Hanausek, Identyfikacja...,
op.cit., s. 278; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 966; J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2008, s. 171; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz,
L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 19; S. Pikulski, M. Kaliszczak, Nowa metoda kryminalistycznej identyfikacji zwłok ludzkich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1998, s. 14; H. Kołecki, Dowód identycznośći nie musi być dowodem sprawstwa, Pal. 2002, nr 3–4, s. 76; T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa
o świadku koronnym. Komentarz, wyd. 5, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa
2008, s. 479; J. Gurgul, Oględziny – kwestie..., op.cit., s. 45, 50; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 254–260; E. Żywucka-Kozłowska, Ustalanie tożsamości
nieznanych zwłok i szczątków ludzkich [w:] E. Gruza (red.), Oblicza współczesnej kryminalistyki. Księga jubileuszowa Profesora Huberta Kołeckiego, Stowarzyszenie Absolwentów
WPiA UW, Warszawa 2013, s. 315–316; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 212–220; A. Taracha, Wykorzystanie śladów daktyloskopijnych w realizacji funkcji wykrywczej przez Policję [w:] E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski (red.), Co nowego
w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2010, s. 346; R. Kmiecik, Oględziny w procesie
karnym. Niektóre zagadnienia formalno-dowodowe, Annales UMCS 1984, Sectio G Ius,
nr XXXI, s. 89; A. Taracha, Wybrane zagadnienia kryminalistyczne i procesowe oględzin,
Annales UMSC 1988, Sectio G Ius, nr XXXV, s. 359–360; A. Mironow, Oględziny śledcze w sprawach o zabójstwo, Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej
Milicji Obywatelskiej, Warszawa 1960, s. 5–6; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.),
Leksykon..., op.cit., s. 109.
15
T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie..., op.cit., s. 499.
14
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indywidualizacja taktyki każdych oględzin decyduje o ich wysokiej
efektywności dowodowej16.
Ryszard Andrzej Stefański słusznie podnosi, że art. 209 k.p.k. dowodzi, iż mamy do czynienia z dwoma rodzajami oględzin zwłok – oględzinami zewnętrznymi (inspekcją) i wewnętrznymi (sekcją) 17.
Oględziny zewnętrzne zwłok polegają w szczególności na stwierdzeniu: rozmieszczenia i nasilenia znamion śmierci wczesnych lub
późnych, reakcji interletarnych tkanek obumierających, zanieczyszczeń powłok ciała płynami ustrojowymi, wydzielinami i wydalinami
(krew, ślina, sperma, kał, mocz itp.) lub substancjami obcego pochodzenia (proch, smary, gleba, tynk itp.). Szczególną uwagę należy zwrócić na ręce zmarłego, także na obecność owadów i stadium ich rozwoju
oraz obrażeń ciała z uwzględnieniem podziału na obrażenia powstałe
za życia i po śmierci18.
Sekcję w tym miejscu należy określić jako otwarcie co najmniej
trzech głównych jam ciała, tj. czaszki, klatki piersiowej wraz z szyją
i jamy brzusznej, oraz zbadanie zawartych w nich narządów w celu
ustalenia przyczyny śmierci i okoliczności jej towarzyszących19.
Przedmiotem oględzin rzeczy jest każdy przedmiot materialny mogący z racji swego istnienia i położenia być śladem kryminalistycznym
lub będący nośnikiem śladów20.
Celem procesowych oględzin osoby jest jej identyfikacja oraz wykrycie na jej ciele lub odzieży śladów zdarzenia, którego dotyczy postę-

16
J. Gurgul, Znaczenie taktyki kryminalistycznej, Prob. Krym. 1985, nr 168, s. 187;
J. Gurgul, Śledztwa..., op.cit., s. 81.
17
R.A. Stefański, Oględziny i otwarcie zwłok jako czynności procesowe, Prok. i Pr.
2005, nr 3, s. 29–30.
18
§84 Zarządzenia nr 1426 KGP; P. Kruszyński (red.), Wykład..., op.cit., s. 249.
19
B. Popielski, J. Kobiela (red.), Medycyna Sądowa. Podręcznik dla studentów medycyny, Wyd. PZWL, Warszawa 1972, s. 113; S. Raszeja, W. Nasiłkowski, J. Markiewicz, Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów, Wyd. PZWL, Warszawa 1990, s. 71;
K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, wyd. 2, Wyd. C.H.Beck,
Warszawa 2013, s. 186; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 51; P. Girdwoyń, Zarys
niemieckiego..., op.cit., s. 279; W. Grzeszczyk, Kodeks..., op.cit., s. 226; N. Tuła, Sądowo-lekarska sekcja zwłok ludzkich jako czynność kryminalistyczna [w:] Publikacja po
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kryminalistyka wczoraj a dziś”, która odbyła
się w Krakowie w dniach 21–23 X 2009 r., Sekcja Kryminalistyki TBSP UJ, Kraków
2009, s. 87–88.
20
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 423; K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks..., op.cit., s. 509.
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powanie21. Oględziny mogą mieć charakter powierzchowny i niekrępujący, na przykład sprawdzenie, czy twarz pokrzywdzonego znaczona
jest bliznami. Mogą być jednak bardziej szczegółowe i wkraczać w sferę
nietykalności osoby. Mogą być połączone z badaniami ciała22. Najczęściej czynności tego rodzaju w praktyce wykonywane są zwykle w postępowaniu przygotowawczym23.
Celem oględzin rzeczy jest jej identyfikacja i wykrycie na tej rzeczy
śladów lub ujawnienie innych jej związków ze zdarzeniem. Niekiedy
pojawiają się także i dalsze cele, jak na przykład ustalenie właściwości
danej rzeczy (np. zawartości sejfu) itp.24.
Tadeusz Hanausek określił podstawowe czynniki kształtujące proces wykrywania sprawców przestępstw i podkreślił, że ich przebieg,
aby był potencjalnie efektywny, powinien być uzależniony od:
–– ustalenia w ramach planowania procesu wykrywczego pewnej
sekwencji działań, która następnie jest przestrzegana w toku realizacji tego procesu,
–– maksymalnej jakości tych działań, nasilenia i treści strumienia
informacyjnego stymulującego proces wykrywczy jako całość,
a także poszczególne jego segmenty czy etapy,
–– zespół obiektywnych okoliczności dotyczących zdarzenia, którego sprawca ma być wykryty w wyniku danego procesu wykrywT. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 111; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 422–423; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 422–423; A. Lach, Granice badań
oskarżonego w celach dowodowych. Studium w świetle reguły nemo se ipsum accusare tenetur i prawa do prywatności, Wyd. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 193.
22
S. Waltoś, Proces..., op.cit., s. 397; T. Grzegorczyk, Kodeks..., op.cit., s. 479–480;
A. Lach, Granice..., op.cit., s. 194; D. Kala, Procesowo-kryminalistyczna problematyka
oględzin osoby [w:] A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina
multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 353; P. Kruszyński (red.), Wykład..., op.cit., s. 248–249;
K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 3, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 509, 510.
23
R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 185.
24
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 111; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit.,
s. 188; S. Waltoś (red.), Marian Cieślak. Dzieła wybrane. Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, t. II, Wyd. UJ, Kraków 2011, s. 346; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 564–565; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 423–424; S. Waltoś, Proces..., op.cit., s. 398; T. Grzegorczyk, Kodeks...,
op.cit., s. 480; P. Kruszyński (red.), Wykład..., op.cit., s. 248; Z. Czeczot, T. Tomaszewski,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 189.
21
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czego, a także rodzaju tego zdarzenia i niekiedy właściwości jego
sprawcy25.
Metodyka wykrywania zabójstw wskazuje na potrzebę przeprowadzania oględzin, które w celu trafnego stosowania26 powinny być przeprowadzane za pomocą nowoczesnych metod, sposobów, środków.
Wspomniane unowocześnienie sprzyja wysokiemu wskaźnikowi wykrywalności uwzględniającemu specyfikę przeprowadzania poszczególnych rodzajów oględzin.
Dokonywane oględziny powinny przebiegać według odpowiednich
wymagań znajdujących się w przepisach powszechnie obowiązujących,
jak również w aktualnych procedurach postępowania, zarządzeniach
i wytycznych Komendanta Głównego Policji.
Niniejsza monografia dotyczy analizy wpływu oględzin na
wykrywalność sprawców zabojstw, którego problematyka jest rzadko
wprost podejmowana przez doktrynę i nie została dotąd kompleksowo
zbadana.
Uzasadnieniem podjęcia problematyki oględzin są zatem zarówno względy zarówno naukowe, jak i utylitarne. Z jednej strony należy
uwzględnić poglądy doktryny dotyczące istoty i funkcji oględzin oraz
skutecznego sposobu ich przeprowadzania a z drugiej strony określić
wpływ tych oględzin na dalszy tok postępowania i kształt prawomocnego wyroku.
Celem monografii jest szeroka analiza oględzin miejsca, oględzin zwłok, oględzin osoby i oględzin rzeczy przez pryzmat wykrycia sprawców zabójstw, a w szczególności przez wskazanie zarówno
na prawidłowość wykonywania omawianych czynności, jak również
przez przedstawienie wpływu sposobu ich przeprowadzania na dalszy
tok postępowania i kształt prawomocnego wyroku.
Zakres pracy obejmuje wieloaspektową problematykę 50 spraw
sądowych, w których przeprowadzono oględziny miejsca, oględziny
zwłok, oględziny osoby i oględziny rzeczy. Niniejsze badania wykonano w latach 2005–2010 na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego
w Krakowie: Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Okręgowego w KielT. Hanausek, Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, cz. II..., op.cit., s. 94;
T. Hanausek, Zarys taktyki..., op.cit., s. 101–102.
26
K. Juszka, Wybrane problemy oględzin i wykrywania sprawców zabójstw [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Tożsamość prawa karnego, Pracownia Wydawnicza Elset, Olsztyn 2011, s. 612; K. Kondal, Efektywność badań kryminalistycznych, Prob. Krym. 1988, nr 170, s. 622–623.
25
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cach, Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Sądu Okręgowego w Tarnowie. Tytułowa analiza wpływu oględzin na wykrywalność sprawców
zabójstw będzie przedstawiona przez poszczególne etapy postępowania przygotowawczego i postępowania jurysdykcyjnego.
Problemem naukowym monografii jest określenie wpływu decyzji
podejmowanych w toku oględzin i okoliczności procesu decyzyjnego
na wykrywalność sprawców zabójstw. Zatem niezbędne są odpowiedzi
na pytania: Czy decyzje wydawane w toku oględzin gwarantują wykrycie sprawcy zabójstwa? Jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć
badaną wykrywalność?
Postawiona hipoteza brzmi: „Podejmowane w trakcie przeprowadzania oględzin decyzje i okoliczności procesu decyzyjnego mogą prowadzić do obniżenia wykrywalności sprawców zabójstw”.
Problematyka analizy wpływu oględzin na wykrywalność sprawców
zabójstw zostanie przedstawiona po pierwsze poprzez prawidłowość
przeprowadzenia oględzin według ich rodzajów ujętych w zakresie
niniejszej monografii, po drugie za pomocą wpływu sposobu wykonania tych oględzin na dalszy tok postępowania i kształt prawomocnego
wyroku, po trzecie przez wskazanie propozycji modyfikacji ustawowej
konstrukcji związanej z przeprowadzaniem oględzin, a także działań
zmieniających praktykę stosowania tej czynności w obowiązującym
stanie prawnym, odnoszącej się zarówno do aspektów procesowych,
jak i taktycznych.

Rozdział I

Metodyka badań akt spraw sądowych

Podstawą analizy wpływu oględzin na wykrywalność sprawców zabójstw był kształt tej czynności w polskim porządku prawnym.
Przed przeprowadzeniem badań przedmiotowych 50 spraw sądowych z lat 2005–2010 należało wziąć pod uwagę fakultatywność wykonywania oględzin oraz brak statystyk badanej czynności dotyczących
liczebności poszczególnych rodzajów oględzin (miejsca, zwłok, osoby,
rzeczy).
Postawiony cel i zakres monografii wymaga określenia:
–– populacji, jako zbioru akt spraw sądowych w sprawach zabójstw
postępowań prowadzonych w powszechnych jednostkach organizacyjnych sądownictwa należących do obszaru właściwości
Sądu Apelacyjnego w Krakowie dla wykrywania sprawców zabójstw z lat 2005–2010;
–– próby statystycznej będącej wylosowanym zbiorem 50 spraw
sądowych w sprawach zabójstw postępowań prowadzonych
w powszechnych jednostkach organizacyjnych sądownictwa należących do właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie dla wykrywania sprawców zabójstw z lat 2005–2010;
–– przedmiotu badań – oględzin przeprowadzonych w sprawach
zabójstw (art. 148 k.k.).
Narzędziem badawczym był kwestionariusz zawierający 40 wytycznych dotyczących tytułowej problematyki, opracowany na podstawie
analizy literatury przedmiotu, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r., nr 89, poz. 555 z późn. zm.),
procedur postępowania27, a w szczególności Zarządzenia Komendanta
27
Procedury postępowania Policji podczas organizowania i przeprowadzania oględzin
miejsca przestępstwa, wprowadzone przez Komendanta Głównego Policji dnia 7 sierpnia
2001 r., Wyd. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2001 (Komenda Główna Policji –
praca zbiorowa, L. Dz. Ad. 1078/2001).
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Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 roku28 oraz własnych przemyśleń. Niniejszy kwestionariusz obejmował zarówno cechy ilościowe, jak
i jakościowe. Dzięki temu było możliwe dogłębne poznanie problemu.
O jakości mówimy wówczas, gdy mamy na myśli całokształt cech wskazujących na to, czym jest dany przedmiot i zjawisko i czym różnią się
one od innych. Inaczej mówiąc, jakość ukazuje nam specyfikę danego
przedmiotu lub zjawiska. Ilość natomiast obejmuje takie cechy przedmiotów i zjawisk jakie dają się określić za pomocą liczby29.
Po przeprowadzeniu wszystkich badań poddanych analizie w niniejszej monografii i jej złożeniu do druku zostało wydane Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 109 z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie niektórych form organizacji ewidencji dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez policję dowodów rzeczowych
uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz.Urz. KGP z 2012 r., poz. 6)
a także Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego
2012 roku w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów (Dz.Urz. KGP z 2012 r., poz. 7) z późn. zm.,
w szczególności obejmującymi Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 stycznia 2013 roku zmieniające wytyczne w sprawie
wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów
(Dz.Urz. KGP z 2013 r., poz. 14). Ze względu na czas przeprowadzania
badań własnych akt spraw sądowych (2005–2010) niniejsze akty prawne nie zostały objęte zakresem niniejszej monografii.
Badania aktowe wykonano samodzielnie w całości podczas obowiązywania cytowanego wyżej Zarządzenie KGP z dnia 23 grudnia
2004 roku. Przed rozpoczęciem badań poczyniono wszelkie uzgodnienia z kierownictwem sądów i złożono w tym celu stosowne dokumenty uwierzytelniające. Badaniami objęto wszystkie dostępne sprawy,
których lista powstała po weryfikacji listy uzyskanej od Prezesa Sądu
Apelacyjnego w Krakowie, który wyraził zgodę na przeprowadzenie
niniejszych badań.
Analizowane sprawy były losowane, przy czym losowanie odbywało
się metodą, nazywaną w badaniach statystycznych – metodą losowania
Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 roku
w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Dz.Urz. KGP
z 2005 r., nr 1, poz. 1).
29
J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe
Śląsk Sp. z o.o., Katowice 2005, s. 25.
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zespołowego wieloetapowego30. Metoda ta jest powszechnie stosowana
w naukach społecznych.
Pierwszy etap badań polegał na określeniu trzech warstw (miejsca,
czasu, zakresu), czyli:
–– miejsca (w okresie moich badań empirycznych istniał następujący podział właściwości rzeczowej sądów, w których losowano
oraz analizowano akta spraw: Sądu Okręgowego w Krakowie,
Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Sądu Okręgowego w Tarnowie),
–– czasu (badane sprawy opatrzone były sygnaturą akt z lat 2005–
2010). Jest to data wejścia i wpisania sprawy do repertorium
sądu,
–– ustaleniu zakresu – oględziny w sprawach zabójstw z art. 148 k.k.
Te trzy warstwy czas, miejsce i zakres z pierwszego etapu, stanowiły
materiał do drugiego etapu losowania, tzw. prostego losowania warstwowego.
Ten drugi etap, tzw. proste losowanie warstwowe, polegał na tym,
że każde z akt znajdujących się w poszczególnej „warstwie” mogło być
wylosowane i to z jednakowym prawdopodobieństwem.
Zastosowana metoda losowania zespołowego wieloetapowego zagwarantowała znaczne efekty poznawcze i utylitarne ze względu na
fakt, że zebrany materiał badawczy pochodził z wymienionych wyżej
różnych sądów okręgowych należących do obszaru właściwości Sądu
Apelacyjnego w Krakowie (pierwsza warstwa – miejsce). Tym samym
uniknięto oceny przeprowadzania oględzin przez poszczególne jednostki organizacyjne sądów.
Analiza wyników badań własnych obejmowała 50 spraw sądowych
prowadzonych w latach 2005–2010 dotyczących wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw (rysunek 1).
W niniejszych 50 sprawach wykonano 171 oględzin, w tym 70 oględzin miejsca zdarzenia (37 oględzin miejsca bez opisu oględzin zwłok
oraz 33 oględziny miejsca, w których zawarto opis oględzin zwłok),
16 oględzin zwłok zakończonych spisaniem odrębnego protokołu
oględzin zwłok, 24 oględziny osoby oraz 61 oględzin rzeczy (w tym
jedne błędnie przez organ procesowy nazwane oględzinami rzeczy,
30
R. Zasępa, Metoda reprezentacyjna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1972, s. 17 i 23.
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Rysunek 1. Rodzaje oględzin
Źródło: opracowanie własne.

będące w rzeczywistości oględzinami miejsca, w którego treści zawarto
opis oględzin zwłok).
Podsumowując, należy stwierdzić, że zgromadzony materiał badawczy pozwolił na rzetelne i obiektywne wnioskowanie o wpływie
oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw
w określonej wcześniej populacji, czyli powszechnych jednostkach organizacyjnych sądownictwa należących do obszaru właściwości Sądu
Apelacyjnego w Krakowie.

Rozdział II

Prawidłowość przeprowadzania
oględzin

1. Skład grupy oględzinowej
1.1. Istota grupy oględzinowej
Wybór taktyki oględzin miejsca zabójstwa jest związany ze specyfiką
miejsca przeprowadzania tej czynności31, wykazujący różnice między
wykonywaniem oględzin w przestrzeni otwartej i pomieszczeniu zamkniętym32.
Podstawą prawidłowości przeprowadzania oględzin, po wstępnych
czynnościach przygotowawczych do przeprowadzenia oględzin, jest
wyznaczenie podniesionego niżej właściwego składu grupy oględzinowej, tzn. składu obejmującego przede wszystkim kierownika grupy
oględzinowej (prokurator lub policjant komórki dochodzeniowo-śledczej), policjanta komórki techniki kryminalistycznej policji, policjanta
komórki operacyjno-rozpoznawczej Policji, lekarza z zakładu medycyny sądowej lub innego lekarza. W skład niniejszej grupy mogą także
wchodzić policjant dobrze znający dany teren, eksperci kryminalistyki
w zakresie posiadanych uprawnień, biegli z listy sądowej oraz inni biegli spoza Policji oraz spoza listy sądowej, włączeni do zespołu oględzinowego z uwagi na posiadane wiadomości specjalne oraz przewodnik
z psem tropiącym.

S. Pikulski, Zabójstwo..., op.cit., s. 408. Por. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 422; S. Waltoś, Proces..., op.cit., s. 397.
32
Por. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 422; S. Waltoś, Proces..., op.cit., s. 397; W. Grzeszczyk, Kodeks..., op.cit., s. 225; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 68; K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny,
Kodeks..., op.cit., s. 509.
31
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Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu organ ścigania podejmuje
przedmiotowe czynności przygotowawcze, które obejmują czynności
poza miejscem zdarzenia oraz czynności na miejscu zdarzenia33.
Do katalogu czynności poza miejscem zdarzenia należy w szczególności bezpośrednia akcja zmierzająca do ujęcia sprawcy przestępstwa.
Może to być przeszukiwanie terenu, organizowanie zasadzki, pościg
bezpośredni itp. W takim przypadku szczególnie ważna jest koordynacja działań policyjnych, przy czym należy pamiętać o ciągłym obowiązywaniu zasady primum non nocere34.
Na podstawie zebranych informacji przez osoby dokonujące zabezpieczenia miejsca zdarzenia, w ramach czynności na miejscu zdarzenia, do chwili oględzin można ustalić: rodzaj zdarzenia, rozległość
i rodzaj terenu, na jakim doszło do zdarzenia, konieczne środki do zastosowania i inne warunki, co z kolei pomoże dobrać skład grupy oględzinowej35. Do głównych zadań osób przybyłych na miejsce zdarzenia
należy jego zabezpieczenie przed utratą śladów36.
Równolegle do powyższego, o ujawnieniu zdarzenia i o podjętych
w niezbędnym zakresie czynnościach Policja niezwłocznie powiadamia właściwego prokuratora rejonowego w sprawach o przestępstwa,
których właściwym do prowadzenia śledztwa jest prokurator, a także w przypadku spraw o znacznym stopniu szkodliwości społecznej,
w szczególności w sprawach zabójstw. Jednocześnie policjant zawiadamiający prokuratora ustala, czy prokurator będzie obecny na miejscu
zdarzenia. Po przybyciu prokuratora na miejsce zdarzenia należy mu
przedstawić okoliczności zdarzenia oraz poinformować go o podjętych
działaniach zmierzających do ratowania życia i zdrowia osób oraz ratowania mienia, a także o dokonanych ustaleniach. W razie odstąpienia przez prokuratora od przybycia na miejsce zdarzenia policjant dokumentuje ten fakt w notatce urzędowej z podaniem sposobu i czasu
33
J. Mazepa (red.), Vademecum technika kryminalistyki, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 21, W. Kędzierski (red.), Technika kryminalistyczna, t.1,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2007, s. 102.
34
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 17; J. Stojer-Polańska, Wybrane działania taktyczno-kryminalne. Czynności zmierzające do ujęcia sprawcy zdarzenia [w:]
D. Wilk (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 79–80.
35
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 21; W. Kędzierski (red.), Technika...,
op.cit., s. 102; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 84–85.
36
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 21 oraz s. 15–16; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 320.
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powiadomienia. Notatkę urzędową dołącza się do akt głównych postępowania (§78 Zarządzenia nr 1426 KGP37).
Analiza procedur postępowania Policji podczas organizowania
i przeprowadzania oględzin miejsca przestępstwa38 cytowanego wyżej Zarządzenia nr 1426 KGP w omawianym zakresie oraz literatury przedmiotu39 wskazuje, że za właściwy skład grupy oględzinowej
w sprawach zabójstw należy przyjąć skład, który obejmuje przede
wszystkim kierownika grupy oględzinowej (prokurator lub policjant
komórki dochodzeniowo-śledczej), policjant komórki techniki kryminalistycznej Policji, policjant komórki operacyjno-rozpocznawczej
Policji, lekarz z zakładu medycyny sądowej lub inny lekarz. W skład
niniejszej grupy mogą także wchodzić policjant dobrze znający dany
teren40, eksperci kryminalistyki w zakresie posiadanych uprawnień,
biegli z listy sądowej oraz inni biegli spoza Policji oraz spoza listy sądowej włączeni do zespołu oględzinowego z uwagi na posiadane wiadomości specjalne oraz przewodnik z psem tropiącym.
Słusznie podkreśla J. Gurgul, przedmioty, zakresy, metody, środki
oraz przede wszystkim potrzeby śledczych badań poznawczych są tak
zróżnicowane, że raz niezbędne jest zastosowanie analiz i syntez wysoko wyspecjalizowanych, kiedy indziej – sukces zależy od wykorzystania bardziej tradycyjnych nastawień do tychże problemów41, zaczynając pracę w sposób wolny od jakichkolwiek uprzedzeń i kontynuować
ją tak, żeby niczego nie dotknąć, a jedynie „patrzeć i słuchać”42.
Przykładami jakościowego kryterium doboru grupy oględzinowej
są rozległość badanej przestrzeni, indywidualne cechy konkretnego
zdarzenia, taktyczna nierozerwalna całość grupy oględzinowej oparta na pożądanych kwalifikacjach specjalistycznych członków zespołu
Zarządzenie nr 1426 KGP.
Procedury postępowania Policji, L. Dz. Ad. 1078/2001, op.cit.
39
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 85; S. Pikulski, Zabójstwo..., op.cit., s. 442;
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 22; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit.,
s. 102–103; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka,
Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 209; P. Girdwoyń,
Zarys kryminalistycznej taktyki obrony, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 2004,
s. 87, 94.
40
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 85.
41
J. Gurgul, Osobowe aspekty oględzin szczególnie miejsca i zwłok [w:] M. Lisiecki,
M. Zajder (red.), Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2003, s. 67.
42
J. Gurgul, Znaczenie..., op.cit., s. 188.
37
38
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oględzinowego, profesjonalizm kierującego tą czynnością43, budowa
i weryfikacja wersji poprzez wyznaczanie konkretnych działań, a także
bieżąca współpraca ze służbami operacyjno-rozpoznawczymi i procesowymi44.
Ilościowe kryterium odnosi się natomiast w praktyce do zasady, że
im mniej osób biorących udział w badaniu miejsca znalezienia zwłok,
tym bardziej niezawodny jest jego wynik, jak i wynik całego śledztwa45.
Należy zwrócić uwagę na pogląd A. Joselh i H.C. Allison zakładający,
że ze względów prakseologicznych należy dążyć do ograniczenia liczby
osób dokonujących w jednym czasie oględzin miejsca i dostosowywać
ją do konkretnych potrzeb. W przeciwnym razie grozi to zacieraniem
śladów i zmniejszaniem efektywności całej czynności46.
Oględziny osoby przeprowadza się w razie potrzeby z udziałem lekarza wezwanego w charakterze biegłego, który wydaje opinię co do
przyczyn powstania określonego śladu na ciele osoby badanej, co do
przedmiotu, od jakiego ślad pochodzi, oraz co do czasu, w jakim ślad
powstał (§85 ust. 2. Zarządzenia nr 1426 KGP). Gwarancją procesową tego rodzaju oględzin jest wykonywanie jej przez osobę tej samej
płci, chyba że łączą się z tym szczególne trudności (art. 208 k.p.k.). KoM. Pękała, Projekt standardów postępowania dla kierujących oględzinami miejsca
zdarzenia, Centralne Laboratorium Komendy Głównej Policji, „Biuletyn Informacyjny”, Warszawa 2000, nr 113, cyt. za: J. Gurgul, Osobowe..., op.cit., s. 63; T. Kotarbiński,
Traktat o dobrej robocie, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Łódź–Wrocław
1955, s. 92–95; oraz T. Kotarbiński, Drogi własnych dociekań, Wyd. PWN, Warszawa
1986, s. 166–167, cyt. za: J. Gurgul, Osobowe..., op.cit., s. 63; J. Gurgul, Osobowe..., op.cit.,
s. 68; J. Gurgul, Planowanie postępowania przygotowawczego, Prok. i Pr. 2005, nr 1, s. 155;
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 420.
44
S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki..., op.cit., s. 196–202; P. Horoszowski,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 311; M. Owoc, Myśl jest bronią [w:] J. Błachut, M. Szewczyk,
J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, Wyd. IES, Kraków 2001, s. 16; K. Juszka, Wersja nieprawdopodobna..., op.cit.,
s. 87–90; K. Juszka, Perspektywa doskonalenia systemu wykrywalności sprawców przestępstw, Prok. i Pr. 2009, nr 7–8, s. 221; K. Juszka [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka.
Przewodnik, Wyd. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013, s. 60–62; P. Girdwoyń, Wersje kryminalistyczne. O wykrywaniu przestępstw, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001, s. 180–184; J. Gurgul, Standardy..., op.cit., s. 120; J. Wojtasik, Wersje kryminalistyczne podstawą planowania postępowania karnego, SKKiP 1984, t. 15, s. 163.
45
J. Gurgul, O organizacyjnych i psychologicznych problemach oględzin miejsca
z perspektywy doświadczeń praktyka, Prob. Krym 2010, nr 269, s. 32–33; L. Wachholz,
J. Olbrycht, Medycyna kryminalna, Warszawa–Kraków 1924, s. 54.
46
A. Joselh, H.C. Allison, Handbook of Crime Scene Investigation, Boston–London–
–Sydney–Toronto 1980, s. 19.
43
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deksowa konieczność może być argumentowana oporem47 stawianym
przez osobę podejrzaną poddaną oględzinom na podstawie art. 74
§3 k.p.k. (§85 pkt 6 i 7 Zarządzenia nr 1426 KGP).
Ekipa oględzinowa przybywająca na miejsce znalezienia zwłok powinna posiadać w składzie: prokuratora, lekarza medycyny sądowej
lub innego lekarza, oficera dochodzeniowego oraz technika kryminalistyki48.
Oględziny rzeczy, o których stanowi art. 207 k.p.k., z założenia przeprowadza organ procesowy, tam natomiast, gdzie łączą się one z dalszym badaniem, stają się elementem opinii biegłego49.
W niniejszej monografii podkreśla się, że podział na oględziny rzeczy, osoby i miejsca nie zawsze jest ostry i w praktyce zdarza się, że wykonuje się te czynności razem, czego przykładem jest miejsce zabójstwa.
J. Wójcikiewicz, „Trałowanie” w polskim procesie karnym (art. 192a k.p.k.) [w:]
V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach karnych, Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 65; J. Wójcikiewicz, Opinia o ustawie z dnia
25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy Kodeks postępowania karnego
(druk senacki nr 847), Opinie i Ekspertyzy nr 18 (OE – 18/2004); K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 154–155; S. Waltoś (red.), Marian Cieślak..., op.cit., s. 346; A. Bulsiewicz,
Ekspertyza wariograficzna w świetle przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania
karnego [w:] A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplex
veritras una. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd.
UMK, Toruń 2004, s. 27–30; W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz,
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. 163; T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, s. 494;
R. Kmiecik, Z problematyki „dowodu potwierdzającego” w Polsce i w Anglii (w związku
z art. 192a§1 i §2 k.p.k.) [w:] A. Marek (red.), Współczesne problemy procesu karnego i jego
efektywności. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, Wyd. TNOiK „Dom
Organizatora”, Toruń 2004, s. 167–178; D. Karczmarska, Badanie oskarżonego i osoby podejrzanej na tle k.p.k. i aktów wykonawczych [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry, Wyd. IES, Kraków 2004, s. 139–142; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczenie, wykorzystanie, Centrum Doradztwa i Informacji
Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 450–451; D. Kala, Procesowo..., op.cit., s. 346; M. Derdowska, Dyrektywy postępowania karnego w doktrynie prawa – Zarys problematyki [w:]
J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki,
Wyd. Volumina.pl Daniel Krzanowski, Olsztyn 2010, s. 153.
48
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 209; E. Żywucka-Kozłowska, Dowodowe znaczenie czynności oględzin zwłok w miejscu
ich znalezienia [w:] M. Lisiecki, M. Zajder (red.), Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2003, s. 225;
J. Gurgul, Osobowe..., op.cit., s. 58–68; E. Żywucka-Kozłowska, Dowodowe znaczenie oględzin miejsca znalezienia zwłok [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry,
Wyd. IES, Kraków 2004, s. 161.
49
T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarze, Kantor Wydawniczy
Zakamycze, Kraków 2005, s. 541; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 451.
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Przepisy dotyczące taktyki przeprowadzania oględzin statuują zasadę dokonywania tej czynności przez policjanta, który prowadzi lub
będzie prowadził postępowanie (§82 ust. 3 Zarządzenia nr 1426 KGP).
Konsekwencje występującego w niniejszych przepisach zastrzeżenia
„w miarę możliwości” są przedstawiane w literaturze przedmiotu50
wraz ze słuszną propozycją zmian w metodyce prowadzenia oględzin
przez wprowadzenie rygorystycznej wersji tej zasady w sporządzonym
planie przeprowadzenia omawianej czynności51.
1.2. Analiza wyników badań
Badania własne 50 spraw z lat 2005–2010 dotyczące wpływu oględzin
kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw w zakresie wyboru taktyki oględzin miejsca zabójstwa związanego specyfiką
miejsca przeprowadzania tej czynności odnotowują, że w 56 z 70 oględzin miejsca badane czynności były wykonywane w pomieszczeniu
zamkniętym, 13 oględzin na terenie otwartym, a jedne oględziny były
przeprowadzane zarówno w terenie otwartym, jak i pomieszczeniu
zamkniętym. Oględziny zwłok opisane w odrębnym protokole oględzin zwłok były w 11 na 16 oględzin przeprowadzane w pomieszczeniu zamkniętym, a 5 wspomnianych czynności było wykonywanych
w terenie otwartym. W odniesieniu do oględzin rzeczy przedmiotowe czynności w 49 na 61 oględzin rzeczy były dokonane w terenie zamkniętym, a 12 oględzin wykonano w terenie otwartym. Wszystkie
24 badane oględziny osoby przeprowadzono w terenie zamkniętym.
Jak już podkreślano, właściwie przeprowadzone oględziny są związane z zabezpieczeniem ich terenu – izolacją miejsca oględzin, której kwestia stosowania została odzwierciedlona w protokole oględzin
miejsca (rysunek 2).
Badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczące
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw, wskazują, że w 14 protokołach zabezpieczono teren oględzin,
w 31 oględzinach nie dokonano izolacji tego miejsca, a w 25 oględzinach nie zawarto tej informacji na ten temat. We wszystkich 16 protokołach oględzin zwłok, 24 protokołach oględzin osoby i wszystkich
50
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia, Wyd. Poltext, Warszawa
2010, s. 51–52.
51
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 221.
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Rysunek 2. Izolacja miejsca oględzin
Źródło: opracowanie własne.

61 protokołach oględzin rzeczy nie umieszczono informacji na temat
izolacji miejsca oględzin. W związku z tym należy postulować bardziej
odpowiedzialne podejście do izolacji miejsca oględzin i wpisywanie
informacji dotyczącej tej czynności w protokole oględzin.
Dotychczas przeprowadzone badania własne dotyczące oględzin
rozróżniają następujące rodzaje: oględziny miejsca, oględziny zwłok,
oględziny osoby, oględziny rzeczy.
Ze względu na przejrzystość analizy wyników badań i praktykę dokumentacji tej czynności oględziny zwłok zostały podzielone na dwie
grupy. Pierwsza grupa obejmowała te oględziny, w których sporządzono osobny protokół oględzin zwłok. Natomiast drugą grupą objęto
oględziny zwłok wpisane ramach protokołu oględzin miejsca. W wyniku przedstawionej konieczności rozróżnienia opisu oględzin zwłok pod
pojęciem oględzin miejsca zostały zaprezentowane także oględziny,
w których specyfika wskazywała na brak przedmiotu oględzin zwłok.
Z badań własnych 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczących
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw w 33 przedmiotowych czynnościach oględziny zwłok były zawarte w protokole oględzin miejsca, a w 37 oględzinach nie zamieszczono oględzin zwłok ze względu na brak przedmiotu oględzin zwłok.
W przedmiotowych 37 oględzinach prokurator i lekarz medycyny sądowej lub inny lekarz nie był obecny w 20 oględzinach, lekarz medycyny
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sądowej lub inny lekarz w 7 oględzinach, technik kryminalistyki w jednych oględzinach. Analiza akt niniejszych spraw wskazuje na niepokojącą praktykę nieobecności poszczególnych członków grupy oględzinowej, w większości przypadków prokuratora i lekarza medycyny sądowej
lub innego lekarza w oględzinach miejsca następujących po oględzinach,
w których stwierdzono zgon. W związku z tym należy postulować zaniechanie subiektywnego i nierównorzędnego traktowania przez członków
grupy oględzinowej pierwszych oględzin miejsca i dopuszczonych przez
taktykę kryminalistyczną oględzin równoległych i uzupełniających
przez zmianę praktyki polegającej na bezpośrednim zetknięciu się tych
osób z materiałem zabezpieczonym w trakcie tej czynności.
W przedmiocie właściwego składu grupy oględzinowej w badaniach własnych 40 oględzin miejsca zabójstwa z lat 2000–2005 w ramach badań stanu jakości czynności kryminalistycznych odnotowano,
że w 17 oględzinach skonstruowano odrębny protokół oględzin zwłok,
a w pozostałych 23 nie było takiego protokołu w aktach. W 38 tych
czynnościach dobrano prawidłowy skład ekipy organu dokonującego
oględzin. W dwóch przypadkach był on niepoprawny, gdyż oględzin
mieszkania, w którym dokonano zabójstwa dokonywał jeden policjant
albo nie było wpisanych danych personalnych innych funkcjonariuszy
lub brakowało podpisów52.
Jak już wskazano wyżej, ekipa oględzinowa przybywająca na miejsce znalezienia zwłok powinna posiadać w składzie prokuratora, lekarza sądowego, oficera dochodzeniowego oraz technika kryminalistyki.
Przemysław Palka na podstawie swych badań 82 postępowań przygotowawczych z lat 1990–1997 w sprawach zabójstw z użyciem broni
palnej umorzonych z powodu niewykrycia sprawców53 dotyczących
między innymi oględzin miejsc zabójstw wskazał niewłaściwy skład
grupy oględzinowej jako źródło niepowodzenia procesu wykrywczego,
a w szczególności czynności procesowej oględzin w zakresie jego organizacji54.
Elżbieta Żywucka-Kozłowska55, prezentując badania własne
45 spraw zabójstw przeprowadzonych w 2002 roku w odniesieniu do
składu grupy oględzinowej, wskazała na nieobecność prokuratora na
52
53
54
55

K. Juszka, Jakość czynności..., op.cit., s. 259–260.
P. Palka, Zabójstwa..., op.cit., s. 14–16.
Ibidem, s. 287.
E. Żywucka-Kozłowska, Dowodowe znaczenie oględzin..., op.cit., s. 160.
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miejscu zdarzenia (23 przypadki) oraz zaniechanie wezwania do oględzin biegłego z zakresu medycyny sądowej (27 spraw). Cytowana autorka zauważa, że przypadki przedmiotowego zaniechania wezwania
biegłego pokrywają się ze sprawami, w których prokurator był nieobecny na miejscu zdarzenia56.
Monika Całkiewicz w swoich badaniach 150 postępowań przygotowawczych z art. 148 k.k., 149 k.k., 151 k.k., 155 k.k. zakończonych
umorzeniem, i 50 spraw karnych z art. 148 k.k., 149 k.k., 156§3 k.k.
i 158§3 k.k., zakończonych prawomocnym wyrokiem, przeprowadzonych w latach 2000–200657, zwraca uwagę, że wbrew wyraźnym dyspozycjom kodeksu postępowania karnego prokuratorzy dość rzadko
kierują oględzinami zwłok, a w ponad 66% oględzin zwłok prokurator
nie przybył na miejsce oględzin, pozostawiając przeprowadzenie czynności w rękach funkcjonariuszy policji. Powoływana autorka podkreśla, że w ponad 89% biegły ani przez moment nie był obecny w trakcie
wykonywania czynności pomimo obligatoryjności jego uczestnictwa
w tych oględzinach58.
Uwzględniając także powyższą prezentację wyników badań własnych z lat 2005–2010, poniżej przedstawiono graficznie problematykę
składu grupy oględzinowej (rysunek 3):
Wyniki badań własnych powoływanych wyżej 33 z 70 oględzin
miejsca zbadanych w latach 2005–2010 dotyczących wpływu oględzin
kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw wskazują na
prawidłowy skład grupy oględzinowej w 16 oględzinach. W pozostałych 17 oględzinach wspomniany skład był nieprawidłowy, tzn. w 10
spośród nich nie było lekarza medycyny sądowej lub innego lekarza,
a w pozostałych 7 oględzinach odnotowano jednoczesne niestawiennictwo prokuratora i lekarza medycyny sądowej lub innego lekarza.
Z powyższej analizy wyników badań własnych z lat 2005–2010 dotyczących składu grupy oględzinowej wynika zatem, że nieprawidłowy
skład wystąpił w 48 z 70 badanych oględzin miejsca, tzn. w 17 z 33 badanych oględzin zwłok, które były zawarte w protokole oględzin miejsca, oraz w 31 z 37 oględzin miejsca niezawierających oględzin zwłok
ze względu na brak ich przedmiotu.

56
57
58

Ibidem, s. 161.
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 8.
Ibidem, s. 139–140.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3. Skład grupy oględzinowej
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W przeprowadzonych w latach 2005–2010 badaniach własnych
50 spraw pomocnych do określenia wpływu oględzin na wykrywalność sprawców zabójstw, w 16 oględzinach sporządzono odrębny protokół oględzin zwłok. Tylko 7 z niniejszych 16 oględzin charakteryzuje
się prawidłowym składem grupy oględzinowej. W pozostałych 9 oględzinach omawiany skład był nieprawidłowy, tzn. w 4 oględzinach zaobserwowano nieobecność technika kryminalistyki, w następnych
2 oględzinach nie stawił się prokurator, w 3 innych oględzinach obecny
był jedynie lekarz medycyny sądowej lub inny lekarz.
W jednej z analizowanych 50 spraw objętych badaniami własnymi
z lat 2005–2010 opis oględzin zwłok zamieszczono w protokole oględzin rzeczy, który w swojej strukturze jest zbieżny z protokołem oględzin miejsca, jednocześnie nie wykazując dbałości w realizacji zasad
taktyki kryminalistycznej dotyczących dokumentacji oględzin. Niniejsze oględziny wykonywał prawidłowy skład grupy oględzinowej.
Analizując wyniki badań dotyczących problematyki składu grupy oględzinowej w oględzinach miejsca i oględzinach zwłok, należy
przedstawić kilka kwestii. Pierwsza z nich odwołuje się do konieczności
respektowania obligatoryjnego charakteru powoływania omawianego
składu. Przepisy proceduralne i taktyka kryminalistyczna podkreślają,
że z punktu widzenia zagwarantowania oczekiwanego wpływu oględzin na dalszy tok postępowania karnego istotne jest, aby prokuratorzy, lekarze medycyny sądowej lub inni lekarze, technicy kryminalistyki oraz policjanci odpowiedzialnie podchodzili do znaczenia oględzin
poprzez swoje uczestnictwo w ujawnianiu oraz zabezpieczaniu śladów
i źródeł dowodowych na miejscu zdarzenia. Wyniki analizy badań
własnych zebranego w sprawach materiału dowodowego jednoznacznie wskazują, że wykrycie sprawcy zależy bezpośrednio od uczestnictwa i stopnia zaangażowania członków grupy oględzinowej.
Druga kwestia, w zasadzie powiązana z powyższymi spostrzeżeniami stanowi o ilościowym i jakościowym udziale członków grupy oględzinowej w omawianych czynnościach. Pod pojęciem jakości należy
rozumieć uczestnictwo w oględzinach wszystkich wskazanych przez
taktykę kryminalistyczną członków grupy oględzinowej (prokurator,
technik kryminalistyki, lekarz medycyny sądowej lub inny lekarz, policjanci według specjalizacji). Wskazana w powyższych rozważaniach
problematyka liczby i zakresu działań osób niniejszej grupy powinna
zależeć od specyfiki danej sprawy i efektywnej organizacji zadań, a nie
od bezrefleksyjnego stosowania zasady „im mniej, tym lepiej”.
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Nie mniej ważnym zagadnieniem jest stosowanie właściwej formy
opisu oględzin zwłok. Należy z uznaniem przyjąć opracowanie jednolitego protokołu oględzin zwłok, który mimo drobnych mankamentów
(konieczność określania warunków pogodowych w trakcie oględzin
w pomieszczeniu zamkniętym) słusznie zawiera wiele szczegółowych
danych, niezbędnych do wykrycia sprawcy i prawnokarnej oceny jego
czynu. Należy zdecydowanie podkreślić, że co najmniej nieporozumieniem jest zamieszczanie opisu oględzin zwłok w protokole oględzin miejsca. Przeprowadzone badania własne potwierdzają, że oględziny zwłok stanowiące część protokołu oględzin miejsca nie zawsze
były opisane tak szczegółowo jak w odrębnym trafnie opracowanym
protokole oględzin zwłok. W związku z tym należy postulować natychmiastowe zaprzestanie niniejszej praktyki.
Zwracając uwagę na właściwy skład grupy oględzinowej, formy i zakresu jej udziału w oględzinach zwłok oraz dyskusję na ten temat59,
należy zaproponować nowe brzmienie art. 209 §4 k.p.k.:
Art. 209 §4. Otwarcia zwłok dokonuje biegły przy udziale prokuratora
albo sądu. W postępowaniu przed sądem przepisy art. 396 §1 i 4 stosuje się odpowiednio.
Badania własne 50 spraw badających wpływ oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw w latach 2005–2010
odnotowują 24 oględziny osoby.
Oględzin z omawianej grupy nie wykonywał prokurator. Technik
kryminalistyki wchodził w skład grupy oględzinowej w 19 oględzinach, a 5 oględzin osoby wykonywano bez jego udziału. Policjanci lub
policjant brał udział w tej czynności w 22 oględzinach, a 2 oględziny
osoby odbyły się bez funkcjonariusza Policji. Z udziałem lekarza medycyny sądowej lub innego lekarza wykonano 10 oględzin, a bez niego

K. Juszka, Jakość czynności..., op.cit., s. 61, 62; S. Waltoś, Proces..., op.cit., s. 399;
A. Taracha, Funkcja Policji i ekspertów w postępowaniu przygotowawczym [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry, Wyd. IES, Kraków 2004, s. 125–126; J. Gurgul, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn.
II AKa 69/09, Prok. i Pr. 2010, nr 11, s. 178; J. Gurgul, Osobowe..., op.cit., s. 60; J. Gurgul, Pozycja organu procesowego w przygotowywaniu opinii przez biegłych, NP 1984, nr 9,
s. 193–194; L. Cześnin, Kryminalistyczna problematyka oględzin ze szczególnym uwzględnieniem oględzin zwłok, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2011, t. XV, s. 33–34;
K. Witkowska, Biegły w postępowaniu karnym, Prok. i Pr. 2013, nr 1, s. 74. Por. także
Wyrok SA w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2009 r., II Aka 69/09, OSNPK 3/10, poz. 35,
KZS 2010, nr 3, poz. 67.
59
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wykonano 14 przedmiotowych czynności. W konsekwencji nigdy nie
było poprawnego składu grupy oględzinowej.
Procesowe ujęcie oględzin osoby zostało uregulowane w art. 207
k.p.k., a sposób ich przeprowadzania w art. 208 k.p.k.. Z punktu widzenia gwarancji procesowych i taktycznych wspomniane oględziny powinien prowadzić pełny skład grupy oględzinowej (prokurator, technik
kryminalistyki, lekarz medycyny sądowej lub inny lekarz, policjanci).
Mając na uwadze specyfikę oględzin osoby, decyzja dotycząca odstąpienia od udziału prokuratora w tej czynności mogłaby być usprawiedliwiona prawidłowo wykonaną dokumentacją fotograficzną lub filmową po zwróceniu uwagi członkom grupy oględzinowej na zasadnicze
fakty lub okoliczności zebranego w sprawie materiału dowodowego.
Oględziny rzeczy w badaniach własnych 50 spraw dotyczących
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw w latach 2005–2010 zostały przeprowadzone 61 razy. Prokurator i lekarz medycyny sądowej lub inny lekarz nie uczestniczyli w tej
czynności. Technik kryminalistyki uczestniczył w 50 oględzinach,
a pozostałe 11 oględzin rzeczy przeprowadzał jeden policjant. Wszystkie oględziny rzeczy wykonywali policjanci lub policjant. Podsumowując, należy stwierdzić, że skład grupy oględzinowej wykonującej
oględziny rzeczy nie był właściwy.
Względy taktyczne i procesowe uzasadniają ich przeprowadzenie
przez pełny skład grupy oględzinowej (prokurator, technik kryminalistyki, lekarz medycyny sądowej lub inny lekarz, policjanci). Mając na
uwadze specyfikę przedmiotów poddanych oględzinom, decyzja dotycząca odstąpienia od udziału prokuratora w tej czynności mogłaby
być również usprawiedliwiona prawidłowo wykonaną dokumentacją
fotograficzną lub filmową po zwróceniu uwagi członkom grupy oględzinowej na zasadnicze fakty lub okoliczności zebranego w sprawie
materiału dowodowego.
Z problematyką składu grupy oględzinowej powiązana jest kwestia
kontynuacji prowadzenia sprawy przez organ procesowy przeprowadzający oględziny.
W badaniach własnych 50 spraw pomocnych do określenia wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw
w latach 2005–2010 wskazano, że prawidłowa, postulowana w niniejszej monografii praktyka omawianej kontynuacji wystąpiła w sprawach, w których przeprowadzono 9 z 70 oględzin miejsca, a w 61
przedmiotowych oględzinach, nie miała miejsca wspomniana konty-
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nuacja. W 6 z 16 oględzin zwłok odnotowano wskazywaną kontynuację sprawy, a w 10 pozostałych tego nie uczyniono. W sprawie, w której
przeprowadzono jedne z 24 oględzin osoby, nastąpiła przedmiotowa
kontynuacja, a w pozostałych 23 omawianych sprawach jej nie zastosowano. W badanych sprawach, w 2 z 61 oględzin rzeczy, kontynuowano
sprawę, a w pozostałych 59 oględzinach jej nie stwierdzono. W związku z tym należy postulować zachowywanie taktycznej zasady kontynuacji prowadzenia sprawy przez kierownika grupy przeprowadzającej
oględziny, służącej efektywniejszemu zarówno wykrywaniu sprawcy,
jak i wykonywaniu czynności w dalszym toku postępowania karnego.

2. Czas trwania oględzin
2.1. Istota czasu trwania oględzin
Specyfika przestępstwa zabójstwa oraz bogactwo różnego rodzaju śladów na przedmiotowym miejscu zdarzenia powinny zwracać uwagę
przeprowadzających oględziny na natychmiastowość podjęcia działań
stanowiących istotę zasady szybkości60, nie zapominając przez cały czas
przeprowadzania tej czynności o zasadzie dokładności, której zachowanie ma bezpośredni wpływ na wykrycie sprawcy i dalszy tok postępowania. Trafny w kontekście przedmiotowych rozważań jest pogląd
Edmonda Locarda, który podnosił, „że czas, który ucieka – to prawda,
która znika przed nami”61.
2.2. Analiza wyników badań
Badania własne 50 spraw badających wpływ oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw w latach 2005–2010 potwierdzają, że czas trwania oględzin miejsca jest zależny od specyfiki
i okoliczności popełnienia danego przestępstwa. W badanych sprawach 70 oględzin właściwych (pierwszych) miejsca zdarzenia było
prowadzonych najkrócej 30 minut, a najdłużej 12 godzin i 40 minut.
60

s. 30.

B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 474; T. Hanausek, Zarys taktyki..., op.cit.,

61
E. Locard, Dochodzenie przestępstw według metod naukowych, Skład Główny, Księgarnia Powszechna, Warszawa–Łódź 1937, s. 226; T. Hanausek, K. Juszka, Pracownik
ochrony. I stopień licencji. Przewodnik zawodu, cz. I, Wyd. Rolewski, Toruń 1999, s. 131.
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16 oględzin zwłok opisanych w odrębnym protokole oględzin zwłok
było prowadzonych najkrócej 15 minut, a najdłużej 2 godziny. 24 oględziny osoby były wykonywane najkrócej 10 minut, a najdłużej 1 godzinę i 45 minut. 61 oględzin rzeczy trwało najkrócej 15 minut, a najdłużej 4 godziny i 4 minuty.

3. Fazy oględzin
3.1. Istota faz oględzin
Po rozpoczęciu pracy przez grupę oględzinową oględziny dzieli się
na trzy etapy: etap oględzin wstępnych, etap oględzin szczegółowych
i etap oględzin końcowych. Wszystkie trzy etapy są równie ważne podczas oględzin, mimo że w każdym wykonuje się inne czynności62.
Obszar oględzin miejsca należy zabezpieczyć technicznie przez
fizyczne uniemożliwienie dostępu do niego osób postronnych
(nieuprawnionych)63. W razie potrzeby należy wydzielić trasy przejścia i zbadać je kryminalistycznie w pierwszej kolejności64. Strefy takie można następnie oznaczyć sznurami lub taśmami65, choć czasami nie są one wystarczające66. Monika Całkiewicz zwraca uwagę, że
w wielu przypadkach oględzin zwłok, w których zwłoki znajdują się
w miejscu publicznym, chodzić będzie także o zabezpieczenie przed
ich fotografowaniem na przykład przez reporterów, dziennikarzy czy
62
S. Pikulski, Zabójstwo..., op.cit., s. 409–410; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit.,
s. 445; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 22; W. Pływaczewski, G. Kędzierska
(red.), Leksykon..., op.cit., s. 198–200.
63
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 428; E. Żywucka-Kozłowska, K. Juszka, Oględziny miejsca katastrofy lotniczej. Wybrane
problemy identyfikacji ofiar, http://www.zielona-gora.po.gov.pl/esi-admin/upload/lektury_elektroniczne/ogledziny-miejsca-katastrofy-lotniczej.pdf (30.07.2013), Prokuratura
Okręgowa w Zielonej Górze, s. 2; P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 243; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 15–16; M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit.,
s. 25; J. Gurgul, Refleksje..., op.cit., s. 11; B. Innes, Niezbity dowód. Metody wykrywania
zbrodni, wyd. 1, Wyd. Muza S.A., Warszawa 2001, s. 10, K. Witkowska, Wartość dowodowa oględzin zwłok, Prok i Pr. 2007, nr 10, s. 134.
64
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 428; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 15–16.
65
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 428.
66
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 25.
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innych osób (choćby gapiów), które w nieuprawniony sposób mogłyby
wejść w posiadanie informacji dotyczących zdarzenia67. W przypadku konieczności zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed osobami obserwującymi czynności organów śledczych konieczne jest korzystanie
z parawanów68.
Etap oględzin wstępnych69, zwany również etapem przygotowawczym70, etapem czynności przygotowawczych71, stadium ogolnoorientacyjnym72 lub fazą ogólnoorientacyjną73, jako pierwszą fazą rozpoczynającą się po podjęciu decyzji o potrzebie przeprowadzenia oględzin
miejsca zdarzenia74, charakteryzuje się opracowaniem koncepcji topograficznej oględzin75 oraz innymi licznymi działaniami wstępnymi
związanymi z reakcją na zdarzenie – w tym tworzeniem wersji kryminalistycznych76, rozpoznaniem jego charakteru i przygotowaniem grupy operacyjno-procesowej do przeprowadzenia oględzin właściwych77
67
Ibidem, s. 25; oraz R.F. Becker, Criminal Investigation, Third Edition, Jones and Barlett Publishers, Sudbury 2009, s. 33; Z. Uniszewski, Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Wyd. Neriton, Warszawa 2000, s. 148.
68
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 25–26.
69
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 22; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady...,
op.cit., s. 445; P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 28.
70
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 212–213; A. Biederman-Zaręba, Kryminalistyczne czynności procesowe. Oględziny [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka. Przewodnik, Wyd. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013, s. 112.
71
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 84–85.
72
S. Pikulski, Zabójstwo..., op.cit., s. 409.
73
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 427–429; K. Sławik, Kryminalistyka w związkach z procesem karnym, kryminologią i wiktymologią, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 90.
74
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 84–85; S. Pikulski, Zabójstwo..., op.cit.,
s. 409; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 212–213; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 427–429;
P. Kruszyński (red.), Wykład..., op.cit., s. 248; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 22;
P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 28.
75
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 429.
76
K. Juszka, Wersja kryminalistyczna..., op.cit., s. 66; K. Juszka, Wybrane kryminalistyczne działania rozpoznawczo-wykrywne [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 57–58; S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki..., op.cit., s. 205; J. Gurgul, Oględziny – kwestie..., op.cit., s. 52, A. Biederman-Zaręba, Znaczenie respektowania modelu
intelektualno-dedukcyjnego dla wyników dowodowych oględzin miejsca zdarzenia, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2010, t. XIV, s. 43–44; K. Juszka, Wersja kryminalistyczna
w ściganiu przestępczości ubezpieczeniowej [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Przestępczość ubezpieczeniowa, Wyd. IES, Kraków 2005, s. 170; K. Juszka, Jakość oględzin..., op.cit., s. 50–51.
77
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 212–213.
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zwanych także szczegółowymi78. Przykładowo w jednym z tych działań
w celu odnalezienia części śladów w terenie trudno dostępnym czy też
w celu zorganizowania zasadzki79 lub pościgu za sprawcą80 i poszukiwaniu jego kryjówki81 można wykorzystać przewodnika z psem tropiącym82. Pies tropiący jest pomocny także w określaniu granic miejsca
zdarzenia83, ustalaniu dróg dojścia sprawcy do miejsca zdarzenia i oddalenia się z niego84, w poszukiwaniu zwłok85, poszukiwaniu miejsca
ukrycia lub porzucenia łupu86, ujawniania ukrytych narkotyków87, nielegalnie produkowanego alkoholu88, odnalezienia broni palnej czy też
amunicji89, wyszukiwania określonych chemikaliów90, identyfikowaniu
rzeczy, odzieży91. Jacek Mazepa słusznie zwraca uwagę, że każda zwłoka użycia psa tropiącego w niniejszej fazie prowadzi do spadku jakości
śladu i niepotrzebnie zwiększa czas niezbędny do ustalenia sprawcy
przestępstwa92. Należy przy tym pamiętać, że kryminalistyczne wykorzystanie psa tropiącego jest jednak ograniczone warunkami miejsca
i czasu pracy psa na śladzie. Najlepsza temperatura dla pracy węchoJ. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 23.
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 135; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 59.
80
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 210; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 135; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 56; J. Stojer-Polańska [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 79–80.
81
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 134.
82
Ibidem, s. 134–135; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 210; J. Gurgul, Śledztwa..., op.cit., s. 76.
83
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 134.
84
Ibidem, s. 134; J. Stojer-Polańska, Wybrane działania taktyczno-kryminalne. Środki
przymusu i stosowanie tortur [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 85.
85
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 267; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 134; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 56.
86
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 134.
87
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 267; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 134.
88
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 267; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 134; J. Stojer-Polańska, Wybrane działania..., op.cit., s. 85.
89
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 267; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 134.
90
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 134.
91
Ibidem, s. 134.
92
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 222.
78
79
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wej psa wynosi od –1°C do +15°C, temperatura zaś poniżej –15°C lub
powyżej +25°C praktycznie uniemożliwia tę pracę, ponieważ wówczas
woń osobnicza utrzymuje się na śladzie tylko od 5–30 minut, podczas
gdy w optymalnych warunkach może utrzymać się nawet przez 18–24
godzin. W praktyce przyjmuje się jednak, że przeciętnie do tropienia nadaje się ślad pozostawiony nie wcześniej niż przed 4 godzinami
przed podjęciem pracy węchowej przez psa. Dobrze wyszkolony pies
w przeciętnych warunkach jest w stanie tropić bezbłędnie ślad długości 3–4 km, a w warunkach optymalnych nawet do 20 km93. Omawiane
warunki związane są także ze specyfiką podłoża, warunkami meteorologicznymi i występują zazwyczaj wczesnym rankiem lub w nocy94.
Po przeprowadzeniu opisanych wyżej oględzin wstępnych prowadzący oględziny podejmuje niezbędne decyzje co do dalszego postępowania na miejscu zdarzenia, dokonuje podzielenia zadań wśród osób
uczestniczących w oględzinach oraz ewentualnie wzywa na miejsce
zdarzenia biegłych. Ten etap oględzin stanowi w pewnym sensie wstęp
do wykonania zasadniczej części oględzin i niejednokrotnie przeplata
się z oględzinami szczegółowymi95.
Podczas wskazanych wcześniej oględzin szczegółowych powinien
być nakreślony wybór miejsca, z którego zostaną wykonywane pomiary (obrane jako SPO – Stały Punkt Odniesienia lub SLO – Stała Linia
Odniesienia), także powinna być skonkretyzowana metoda prowadzenia oględzin, metody oraz środki, za pomocą których technik kryminalistyki będzie ujawniał ślady, ponadto w tym etapie powinno nastąpić
wybranie odpowiedniej metody numerowania oraz odpowiedni dobór
środków do zabezpieczenia śladów oraz realizowanie wszystkich przyjętych celów i zadań oględzin96.
Strefami czynnościowymi oględzin właściwych jest druga i trzecia
faza oględzin: statyczna i dynamiczna97, nazywane przez niektórych
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 135; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 407; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 57–58.
94
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 135; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 406–407.
95
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 22–23; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady...,
op.cit., s. 445–446; P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 28.
96
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 23.
97
P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 244; S. Pikulski, Zabójstwo..., op.cit.,
s. 410; K. Sławik, Kryminalistyka w związkach..., s. 90; A. Biederman-Zaręba, Kryminalistyczne..., op.cit., s. 112; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 23: W. Kędzierski (red.),
93
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autorów, etapami98. Różnica między tymi dwoma rodzajami oględzin
polega na zakresie działania99.
W drugiej fazie oględzin, czyli fazie statycznej, ekipa oględzinowa dąży do możliwie najwierniejszego utrwalenia zastanej na miejscu zdarzenia sytuacji, bez naruszenia jego status quo100, tzn. bez dokonywania zmian101 polegających na przykład na zmianie położenia
przedmiotu102, ograniczeniu do minimum ruchliwości członków ekipy
oględzinowej103. Celowi temu służą: opis w protokole oględzin, zdjęcia
fotograficzne i szkice kryminalistyczne104.
Trzecia faza oględzin, czyli faza dynamiczna, zwana także fazą
szczegółowo-badawczą105 wiąże się ze zmianami będącymi naturalnym
skutkiem aktywnego działania106 polegającego na dokładnym, plano-

Technika..., op.cit., s. 104; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 215; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 427–434; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 191–192; B.M. Szawer, A.I. Winberg, Kryminalistyka, Wyd. Komendy Głównej
MO, Warszawa 1949, s. 234; §83 Zarządzenia nr 1426 KGP; A. Leciak, Oględziny miejsca
zdarzenia, utrwalanie ich przebiegu i wyników w nowym k.p.k. oraz orzecznictwie Sądu
Najwyższego [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999, s. 25; K. Bronowska, E. Żywucka-Kozłowska, Kryminalistyka dla pedagogów. Zagadnienia wybrane,
Wyd. PRINT GROUP Sp. z o.o., Szczecin 2008, s. 49; Z. Czeczot, M. Czubalski, Zarys
kryminalistyki, Wyd. UW, Warszawa 1972, s. 64–65; J. Gurgul, Śledztwa..., op.cit., s. 79;
W. Grzeszczyk, Kodeks..., op.cit., s. 225.
98
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 86–87.
99
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 191.
100
P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 244–245; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 191–192.
101
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 215; T. Hanausek,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 86; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 178.
102
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 104; T. Hanausek, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 86; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 178.
103
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 192; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 432; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 178.
104
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 192.
105
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 427; A. Biederman-Zaręba, Kryminalistyczne..., op.cit., s. 112.
106
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 215.
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wym i systematycznym badaniu każdego śladu lub miejsca, na którym
według określonej wersji ślad może się znajdować107.
Do tego podziału faz przeprowadzania oględzin na fazę statyczną
i fazę dynamiczną krytycznie odniósł się Mieczysław Goc, stwierdzając
kontrowersyjnie, że koncepcja ta jest obciążona błędem metodologicznym, polegającym na nadaniu jednemu kryterium, jakim jest sposób
wykonania określonych czynności, dwóch różnych znaczeń – czasowego i metodycznego108.
Kryminalistyka dowodzi, że mimo najbardziej starannego przygotowania się do dokonania przestępstwa sprawcy zawsze pozostawiają
ślady swojego działania prowadzące do ich identyfikacji. Identyfikacja
jest możliwa dzięki przeprowadzeniu zespołu różnorodnych działań
kryminalistycznych mających na celu uzyskanie na miejscu zdarzenia
maksymalnej ilości informacji o przebiegu danego zdarzenia i jego
sprawcy. Ślady oraz rzeczowe źródła dowodowe jako naoczni i niemi
świadkowie zdarzenia109 mogą być bardzo różne pod względem wielkości, kształtu, właściwości fizycznych, składu chemicznego, sposobu,
czasu i miejsca pozostawienia, przeznaczenia, a także wielu innych
cech fizykochemicznych lub biologicznych110.
Przyjmuje się, że jako pierwsze należy ujawnić oraz utrwalić ślady
najmniej trwałe i powierzchniowe, na przykład ślady osmologiczne (są
to ślady, które się jedynie zabezpiecza)111 i cieplne, przed śladami linii
papilarnych, a te z kolei na przykład przed mechanoskopijnymi. Również ślady umożliwiające ustalenie sytuacji przestrzennych powinny
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 432; P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 245–247; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 104; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 24; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 178; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 87.
108
M. Goc, Organizacja kryminalistycznych badań miejsca zdarzenia, Prob. Krym.
1980, nr 144, s. 244–245, cyt. za: W. Gutekunst, Organizacja procesu badań miejsca zdarzenia, ZN ASW 1973, nr 2–3, s. 52.
109
E. Locard, Dochodzenie..., op.cit., s. 12, cyt. za: S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki..., op.cit., s. 135.
110
S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki..., op.cit., s. 135–136; K. Baniuk, Ekspertyza wieku śladów linii papilarnych – dziś i jutro [w:] E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski (red.), Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Stowarzyszenie Absolwentow WPiA UW, Warszawa 2010, s. 20.
111
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 408, 433; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 301; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, Wyd. TNOiK, Toruń 2011, s. 179; E. Gruza,
M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 542; W. Pływaczewski, G. Kędzierska
(red.), Leksykon..., op.cit., s. 321–322.
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być utrwalane przed wyłączeniem przedmiotów noszących takie ślady.
Chodzi o to, by opracowując jedne ślady, nie unicestwić innych, jeszcze
nieutrwalonych i nieprzeanalizowanych112. Podkreśla się, że błędem
jest to, że prowadzący oględziny i osoba ujawniająca, a także zabezpieczająca ślady, jest tą samą osobą113.
Jak już wskazywano, w literaturze podkreśla się, że ślady zapachowe,
jako bardzo delikatne i mogące łatwo ulec zniszczeniu, powinno się zabezpieczać w pierwszej kolejności jeszcze w statycznej fazie oględzin114.
Zabezpieczenie tego rodzaju śladów rozpoczyna usunięcie przez osoby
je zabezpieczające wszystkiego, co mogłoby doprowadzić do zniszczenia śladu zapachowego115. Zaleca się, aby technik kryminalistyki całą
czynność przeprowadzał w fartuchu wykonanym z nieprzepuszczalnego materiału (np. cerata, guma itp.), założył gumowe rękawiczki, wskazane jest także nakrycie głowy116. Zabezpieczenie zapachu z miejsca lub
przedmiotu z wykorzystaniem walizki do zabezpieczenia śladów zapachowych117 polega na tym, że pobierane są z tego miejsca lub przedmiotu ulatniające się molekuły zapachowe na pochłaniacze zapachu
w ten sposób, aby pokryły one ślad wraz z otaczającym go fragmentem
podłoża, z tzw. zapasem. Niezbędne jest zebrać jak największą ilość
molekuł zapachowych118, oznaczając je kolejnymi numerami119 na powszechnie obowiązujących zasadach, mając na uwadze, że szczególny
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 433–434; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 542; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 179.
113
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 46.
114
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 301; J. Mazepa (red.), Vademecum...,
op.cit., s. 234; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 276; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 164.
115
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 104.
116
Ibidem, s. 277; J. Moszczyński, Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka, Wyd. UWM, Olsztyn 2011, s. 174–175; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 233.
117
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 274–275; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 230–231; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 409; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 331.
118
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 277; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 301; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 232; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 164; E. Gruza, M. Goc,
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 543.
119
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 276; J. Mazepa (red.), Vademecum...,
op.cit., s. 228; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 409.
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wpływ na długość okresu utrzymania się zapachu mają rodzaj podłoża,
na którym zapach się znajduje, temperatura i wilgotność powietrza,
wiatr, (przeciąg)120, przypuszczalny czas kontaktu sprawcy z przedmiotem lub miejscem121. Pochłaniacze przenosi się z zapachem do słoika,
w którym znajdowały się wcześniej, umieszczając stosowną metryczkę
śladu122. Tak zabezpieczony ślad zapachowy w słoiku stanowi tzw. konserwę zapachową123. Czas pobierania zapachu powinien wynosić minimum 30 minut124, pochłaniacz przechowuje się w wyjałowionym słoju
w temperaturze około +4°C. Ślady te nadają się do identyfikacji przy
wykorzystaniu dobrze wyszkolonego psa tropiącego przez okres nawet
do 2 lat125. Miejsce lub przedmiot, z którego zabezpiecza się zapach,
powinien być sfotografowany126.
Celem badań biologicznych jest najczęściej detekcja oraz ustalenie, czy dana substancja jest materiałem biologicznym, określenie jej
gatunkowej przynależności, źródła pochodzenia oraz identyfikacja
osobnicza127.
W praktyce kryminalistycznej stosowany jest podział śladów biologicznych głównie w ujęciu anatomiczno-fizjologicznym przez wyróżnienie następujących ich grup: pochodzenia tkankowego (np. krew,
120
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 276; J. Mazepa (red.), Vademecum...,
op.cit., s. 228.
121
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 279; J. Mazepa (red.), Vademecum...,
op.cit., s. 232; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 409; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 545.
122
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 279; J. Mazepa (red.), Vademecum...,
op.cit., s. 232, 236–237; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 163; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 544.
123
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 279; J. Mazepa (red.), Vademecum...,
op.cit., s. 237–238; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 164–165; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 547.
124
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 279; J. Widacki (red.), Kryminalistyka...,
op.cit., s. 302; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 232; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 164; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 409; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 543.
125
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 160.
126
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 276; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 409.
127
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 518, 521; Z. Czeczot,
T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 382.
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tkanka skórna, tkanki miękkie, włosy i sierść, paznokcie i pazury, kości,
zęby, fragmenty roślin oraz jaja i larwy owadów), wydzieliny (np. ślina,
sperma, wydzielina z pochwy, pot, śluz z nosa, łzy, wydzielina łojowa),
wydaliny (np. kał i mocz, wymiociny)128.
Wygląd powstających plam zależy od wielu czynników, takich jak
charakter i rozległość doznanych obrażeń, rodzaj podłoża, rodzaj i ciężar użytego narzędzia, źródło krwawienia, sposób zetknięcia się wynaczynionej krwi z podłożem, stopień gładkości podłoża, kąt padania
i energia kropli krwi, ruch osoby krwawiącej129.
Podkreśla się, że najważniejszą zasadą zabezpieczania śladów biologicznych (także plam świeżej krwi jest przechowywanie ich w możliwie
najniższej temperaturze, po uprzednim wysuszeniu, w przewiewnym,
ciemnym i suchym pomieszczeniu. Wysuszone ślady należy pakować
oddzielnie w papier pakowy, koperty lub tekturowe pudełka130. Do sporządzania wymazów należy używać jednorazowych wymazówek zwil-

E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 519–520; P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 305–311; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz,
L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 413; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 966;
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 162; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit.,
s. 125; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 40; J. Kasprzak, B. Młodziejowski,
W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 158; R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008,
s. 142–143; J. Jerzewska, Od oględzin do opinii biegłego. Poradnik dla prowadzących postępowanie karne, wyd. 3, Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 66–67;
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 36; D. Czaplicka, I. Sołtyszewski, Zabezpieczenie śladów biologicznych na potrzeby badań genetycznych i bazy DNA [w:] M. Lisiecki, M. Zajder (red.), Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe, Wydawnicytwo
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2003, s. 23; K. Bronowska, Biegli i ekspertyzy
kryminalistyczne w sprawach z zakresu ochrony środowiska (wnioski z badań własnych)
[w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa
ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 68.
129
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 525; W. Kędzierski
(red.), Technika..., op.cit., s. 40.
130
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 521; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 219; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit.,
s. 181–182; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 385; J. Mazepa
(red.), Vademecum..., op.cit., s. 168; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 36, 40;
D. Czaplicka, I. Sołtyszewski, Zabezpieczenie..., op.cit., s. 29; J. Babecka, Badania DNA
a ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, Szczytno 1999, s. 230–231, 233.
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żonych w jałowej wodzie lub soli fizjologicznej131. Niezwykle istotną
sprawą przy zabezpieczaniu przedmiotowych śladów jest unikanie
kontaminacji, która jest głównym źródłem niedokładności i błędnych
wyników w badaniach genetycznych. W celu uniknięcia kontaminacji każdy ślad biologiczny (dowód rzeczowy) musi być umieszczony
w oddzielnym opakowaniu. Należy zwracać uwagę, aby osoby biorące
udział w zabezpieczaniu śladów biologicznych były ubrane w jednorazowy strój ochronny (rękawiczki i ochraniacze na buty, maska na twarz
i kaptur na głowę). Do zbierania śladów biologicznych należy stosować
sprzęt jednorazowego użytku132.
W miarę możności ślady biologiczne należy zabezpieczyć w całości. Podczas ich pobierania przez oddzielenie tych śladów od podłoża
(wycięcie, zeskrobanie, zmycie itp.) należy w celu uniknięcia błędnych
wyników badań pobrać także materiał kontrolny w postaci niezaplamionego podłoża, znajdującego się blisko pobranego śladu133.
Ujawnione ślady biologiczne należy sfotografować razem z podziałką metryczną, opisać w protokole oględzin miejsca zdarzenia oraz zaznaczyć ich usytuowanie na szkicu134.
Mikroślady są to wszelkie ślady, które jako źródła informacji można
określić jedynie metodami laboratoryjnymi, zatem ich nośność informacyjną można ustalić i zbadać tylko za pomocą tych metod135.
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 521; J. Mazepa (red.),
Vademecum..., op.cit., s. 168; D. Czaplicka, I. Sołtyszewski, Zabezpieczenie..., op.cit., s. 27.
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E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 521–522; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 218; B. Hołyst (red.), Ślady biologiczne [w:] Kryminalistyka
na świecie 2012, nr 1 (2), s. 152–154; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit.,
s. 181; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 174; D. Czaplicka, I. Sołtyszewski, Zabezpieczenie..., op.cit., s. 27; J. Babecka, Badania..., op.cit., s. 233.
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E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 522; Z. Czeczot,
T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 385; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit.,
s. 168; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 36–37; D. Czaplicka, I. Sołtyszewski,
Zabezpieczenie..., op.cit., s. 29–30.
134
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 522; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 159; Z. Czeczot,
T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 385; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit.,
s. 177; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 40; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz,
Oględziny..., op.cit., s. 180.
135
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 155; T. Hanausek, Prywatny detektyw.
Przewodnik zawodu, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Warszawa/Poznań 1992, s. 66;
P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 249–250; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 630; S. Pikulski, Procesowe i kryminalistyczne aspekty możliwości wykorzystania śladów
zapachowych, Studia Prawnoustrojowe 2002, z. 1, s. 65; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kry131
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Najczęściej występujące w praktyce mikroślady to mikroślady biologiczne, mikroślady chemiczne oraz mikroślady w postaci cząstek
wielkości mikroskopijnej lub submikroskopijnej o konsystencji stałej
lub ciekłej136.
Doktryna wyróżnia następujące cechy charakterystyczne mikrośladów: mikroskopijna wielkość, reprezentatywność, powszechność
występowania, niemożliwość uniknięcia pozostawienia, występowanie w określonych zespołach charakterystycznych dla określonych
zdarzeń, konieczność stosowania w badaniu mikrośladów metod
mikroanalitycznych, konieczność zmian w taktyce i technice prowadzenia oględzin w przypadku potrzeby ujawnienia i zabezpieczenia
mikrośladów137.
W literaturze podnosi się, że mikroślady ujawnia się następującymi metodami: badaniami mikroskopowymi, w tym z użyciem mikroskopu elektronowego138, laserową mikroanalizą spektralną, spektrofominalistyka..., op.cit., s. 393, 395; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 192; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 366; K. Sławik, Kryminalistyka
w związkach..., op.cit., s. 175; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 38; W. Kędzierski, Uwag kilka o pojęciu mikrośladów [w:] A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi
Mariuszowi Kulickiemu, Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 257–259; W. Kędzierski, Kryminalistyczne właściwości mikrośladów, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2003, t. VI,
s. 137; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 95; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 180; H. Kołecki, M. Owoc, A. Szwarc, Wybrane zagadnienia techniki
kryminalistycznej, cz. II, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1973, s. 72; M. Łachacz
(red.), Wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania przestępstw z zastosowaniem pułapek
kryminalistycznych oraz innych systemow zabezpieczających i wykrywających, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2007, s. 10; J. Sehn, Ślady kryminalistyczne, Z Zagadnień Kryminalistyki 1960, nr 1; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie sprawców
zabójstw z rozbojem, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1994, s. 53; W. Pływaczewski,
G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 172–173.
136
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 155–156; Z. Czeczot, T. Tomaszewski,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 396; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 38; P. Rybicki,
Mikroślady natury biologicznej w praktyce oględzinowej i badawczej [w:] M. Zajder, M. Goc
(red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999, s. 234–246.
137
W. Kędzierski, Mikroślady w praktyce oględzinowej i badawczej (wybrane problemy) [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999, s. 174–175; B. Hołyst
(red.), Zabezpieczanie mikrośladów za pomocą folii [w:] Kryminalistyka na świecie 2012,
nr 2 (3), s. 119–122; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 53.
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T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 156; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 396.
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tometrią, chromatografią gazową, neutronową analizą aktywacyjną,
analizą luminescencyjną, analizą termo-grawimetryczną oraz innymi
wysoko wyspecjalizowanymi metodami chemicznymi i fizycznymi139.
Daktyloskopia zwraca uwagę na trzy ważne właściwości śladów linii
papilarnych: niezmienność, nieusuwalność, niepowtarzalność140. Ślady
linii papilarnych dzielą się na nawarstwione (naniesione substancją potowo-tłuszczową, naniesione innymi substancjami śladotwórczymi),
odwarstwione i wgłębione141. Pomocne w ujawnianiu i zabezpieczaniu
tych śladów są zarówno tworzone wersje kryminalistyczne oraz dotychczasowe ustalenia w zakresie modus operandi, jak i rodzaj substancji tworzącej ślad, rodzaj podłoża, na którym ślad występuje, temperatura i wilgotność powietrza, upływ czasu pomiędzy spowodowaniem
śladu a oględzinami142. Wyróżnia się cztery rodzaje metod ujawniania

139
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 156; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit.,
s. 71, 74.
140
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 376–377; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 640; T. Hanausek, Znaczenie rozwoju
techniki kryminalistycznej [w:] T. Hanausek, Z. Kegel, K. Sławik (red.), Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 71; T. Hanausek, Prywatny...,
op. cit, s. 59; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 87–88; J. Kabzińska, Podstawowe metody identyfikacji. Daktyloskopia [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka. Przewodnik, Wyd.
TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013, s. 197; P. Horoszowski, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 329–334; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 66–68; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 29; J. Moszczyński, Subiektywizm..., op.cit., s. 85; J. Moszczyński, Identyfikacja daktyloskopijna-problem
ciągle otwarty [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne
w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki. Toruń 5–7 maja 2004 r., Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 101; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 143–144; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 305–306; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 640–645; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 132–133; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 222–225. Por również Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 19 czerwca 1992 r., II AKr 46/92,
OSA 1993, nr 10, poz. 59.
141
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 69–70; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 379–380; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 310,
312; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 32; J. Mazepa (red.), Vademecum...,
op.cit., s. 135; P. Wiśniewski, Wgłębione ślady linii papilarnych w „twardych” podłożach,
Prob. Krym. 1998, nr 221, s. 18–20.
142
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 378–379; J. Kabzińska, Podstawowe metody..., op.cit., s. 196.
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śladów daktyloskopijnych: optyczna143, zwana także optyczno-fotograficzną144, fizyczna145, określana również jako mechaniczna146, chemiczna147 i fizykochemiczna148. W praktyce wykorzystywanie zjawisk
optycznych polega na dokonywaniu oględzin przedmiotów w świetle zwykłym i żarowym, zwłaszcza przy ukośnym oświetleniu podłoża
w pasmach światła o różnej długości fali149. Bardzo często wykorzystywanym zjawiskiem fizycznym do ujawniania śladów linii papilarnych
jest zjawisko adhezji (przylegania) cząstek proszków i zawiesin do sub143
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 70; J. Kabzińska, Podstawowe metody..., op.cit., s. 200; S. Zubański, Możliwości i znaczenie chemicznych metod ujawniania śladów linii papilarnych na powierzchniach chłonnych [w:] J. Kasprzak, J. Bryk (red.), Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga Pamiątkowa
ofiarowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie, Szczytno 2008, s. 153; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 33;
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 144; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 312–313; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 136–137.
144
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 144.
145
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 70; B. Hołyst (red.), Daktyloskopia [w:] Kryminalistyka na świecie 2011, nr 1, s. 117–122;
S. Zubański, Możliwości..., op.cit., s. 153; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 33;
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 497; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz,
L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 380–382; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 144–145; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 312–316; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 136–144; J. Kabzińska, Podstawowe metody..., op.cit.,
s. 200.
146
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 144.
147
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 70; B. Hołyst (red.), Daktyloskopia [w:] Kryminalistyka na świecie 2011, nr 1, s. 117–
–122; S. Zubański, Możliwości..., op.cit., s. 153; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit.,
s. 33; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 497; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 380, 382–383; T. Hanausek, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 145; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 312–313, 317;
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 144–151; J. Kabzińska, Podstawowe metody...,
op.cit., s. 201.
148
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 70; S. Zubański, Możliwości..., op.cit., s. 153; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit.,
s. 33; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 497; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 382–383; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 312–313, 318–321; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit.,
s. 144–151; J. Kabzińska, Podstawowe metody identyfikacji. Daktyloskopia [w:] D. Wilk
(red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 201.
149
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 70; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 33; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 144; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 312–313; J. Mazepa
(red.), Vademecum..., op.cit., s. 136–137.
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stancji potowo-tłuszczowej tworzącej ślad150. Metody chemiczne polegają na wykorzystywaniu reakcji chemicznych składników substancji
potowo-tłuszczowej lub krwi z odpowiednimi czynnikami. W wyniku tych reakcji zwykle otrzymuje się efekty barwne widoczne gołym
okiem lub obserwuje się fluorescencję (świecenie) śladu pod wpływem
światła o odpowiedniej długości fali151. Do ujawniania śladów linii papilarnych służą także metody fizykochemiczne, w których występują
zarówno zjawiska fizyczne, jak i chemiczne, na przykład metoda cyjanoakrylowa152.
Zabezpieczenie procesowe obejmuje zamieszczenie w protokole
oględzin informacji o fakcie ujawnienia śladu linii papilarnych oraz
dokładny opis jego usytuowania, cech budowy i metod ujawnienia.
Dodatkowo należy dokładnie zwymiarować miejsce znalezienia śladu
oraz zaopatrzyć go metryczką. Bardzo pomocna będzie fotografia, którą
zaleca się wykonać przed ujawnieniem śladu metodami fizycznymi153.
Mechanoskopia ze względu na stosowane w niej metody badawcze
i środki techniczne obejmuje identyfikację narzędzi na podstawie śladów pozostawionych na różnych podłożach, jak również badania śladów mechanicznego działania niektórych innych przedmiotów154.
150
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 70; S. Zubański, Możliwości..., op.cit., s. 153–154; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady...,
op.cit., s. 33; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 380–382; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 144–145; E. Gruza, M. Goc,
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 312–316; J. Mazepa (red.), Vademecum...,
op.cit., s. 136–144.
151
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 70; S. Zubański, Możliwości..., op.cit., s. 154–159; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady...,
op.cit., s. 33; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 380, 382–383; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 145; E. Gruza, M. Goc,
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 312–313, 317; J. Mazepa (red.), Vademecum...,
op.cit.., s. 144–151; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 38.
152
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 70; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 33; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 382–383; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 312–313, 318–321; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit.,
s. 144–151.
153
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 156; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 252.
154
P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 285; J. Kasprzak, B. Młodziejowski,
W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 110; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 396–397; E. Gruza, M. Goc,
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 427–429; T. Hanausek, Kryminalistyka...,
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W literaturze wyróżnia się trzy podstawowe zasady technicznego zabezpieczenia śladów mechanoskopijnych. Podstawową zasadą jest zabezpieczanie śladów w całości z uwzględnieniem poniższych wymogów155.
Po pierwsze, każdy materiał dowodowy powinien być dostarczony
do laboratorium w stanie nienaruszonym, nie wolno go czyścić czy też
dopasowywać do narzędzi znalezionych podczas oględzin. Po drugie,
w przypadku dokonania nawet najdrobniejszej zmiany w wyglądzie
śladu należy o powyższym powiadomić eksperta. Po trzecie, zabezpieczone ślady powinny być tak opakowane, by się z sobą nie stykały.
Po czwarte, kawałków szkła nie należy dopasowywać do siebie, lecz
zabezpieczyć je oddzielnie i unieruchomić. Po piąte, wióry, odpryski
lakieru, fragmenty narzędzi itp. najlepiej zabezpieczyć w specjalnych,
oddzielnych pojemnikach156.
Drugim wymogiem jest zachowanie zasady, że jeżeli niemożliwe
jest dostarczenie śladu w całości, choćby ze względu na jego rozmiary,
należy ślad wyciąć z podłoża w taki sposób, aby nie zniszczyć czy też
nie uszkodzić innego śladu. Miejsca przecięcia powinny być specjalnie
oznakowane (np. przez zamalowanie farbą), tak aby ich nie pomylić ze
śladem dowodowym. Sposób wycinania należy opisać w protokole oględzin, samą czynność można także udokumentować fotograficznie157.
Trzeci wymóg opisywanego zabezpieczenia dotyczy przestrzegania
zasady, że w przypadku gdy nie ma możliwości zabezpieczenia śladów
op.cit., s. 146–147; K. Sławik, Kryminalistyka w związkach..., op.cit., s. 144; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 90; D. Wilk, Podstawowe metody identyfikacji. Mechanoskopia
[w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka. Przewodnik, Wyd. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013, s. 244–245; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 313–314;
J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 49; K. Bronowska, Biegli..., op.cit., s. 72; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 163–164.
155
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 115–116; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 436–438;
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 840; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 317; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 29.
156
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 115–116; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 436–438;
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 840, 849–850; T. Hanausek, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 147; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 324–326. Por. także
Wyrok SA w Krakowie z dnia 3 września 1998 r., II AKa 155/98, KZS 1998, nr 10, poz. 29.
157
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 116; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 435, 438; B. Hołyst,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 841; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 147; Z. Czeczot,
T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit. s. 317.
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w całości, a także niemożliwe jest jego wycięcie (duża wartość materialna czy historyczna przedmiotu, brak możliwości technicznych wycięcia, np. znaczna twardość materiału), ślad mechanoskopijny należy
zabezpieczyć przez modelowanie. Obecnie do modelowania stosuje
się masy silikonowe, wiernie odzwierciedlające nawet mikroskopijną
strukturę powierzchni śladów158.
Zabezpieczenie procesowe wymienionych śladów wymaga, aby opakowania nie dały się otworzyć bez zniszczenia zabezpieczeń, na przykład w postaci plomb. Uchroni to przed zarzutem, że ślad mógł zostać podmieniony i nie został zabezpieczony podczas oględzin miejsca
zdarzenia159. Do zabezpieczenia procesowego należy także opis śladu
w protokole oględzin, umiejscowienie śladu na szkicu, udokumentowanie fotograficzne i opatrzenie śladu metryczką160. Podczas sporządzania opisu śladów mechanoskopijnych w protokole oględzin miejsca
zdarzenia należy zwrócić szczególną uwagę na: po pierwsze – dokładne umiejscowienie przedmiotu, na którym ślad mechanoskopijny występuje. Po drugie – określenie rodzaju i właściwości tego przedmiotu,
takich jak twardość, plastyczność. Po trzecie – cechy szczególne śladu,
zwłaszcza jego kształt, wielkość, głębokość wgnieceń, kierunek przebiegu rys na podłożu oraz ogólny wygląd odwzorowań mikrostruktury
w powierzchni działającego narzędzia161.
Ślady traseologiczne to przede wszystkim ślady obuwia, pojedyncze bądź zgrupowane w tzw. ścieżkę chodu (ichnogram), tropy zwierząt, odwzorowania opon i kół wszelkiego rodzaju pojazdów oraz
ślady przesuwania i wleczenia, na przykład nart, sań, worka z łupem,
zwłok itp., pozostawione na określonym podłożu162. W literaturze
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 116; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 398; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 436; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 841; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 147.
159
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 116; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 435, 438; B. Hołyst,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 844–845.
160
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 115; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 398; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 435.
161
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 115; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 435.
162
P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267–285; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 179; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 339; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 523; E. Gruza, M. Goc,
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występuje podział przedmiotowych śladów na powierzchniowe,
wgłębione, powierzchniowo-wgłębione163. Ślad wgłębiony (odcisk
powstaje w wyniku wyciśnięcia i odwzorowania, urzeźbienia spodu
buta w plastycznym materiale podłoża. Ślady wgłębione zawierają
znacznie większą liczbę cech identyfikacyjnych niż ślady powierzchniowe164. Z praktyki wynika, że najczęściej ujawnianymi rodzajami
śladów obuwia zabezpieczanymi na miejscach zdarzeń są ślady powierzchniowe – odwzorowania165, dzielone na ślady nawarstwione
i ślady odwarstwione166. Ślady z pogranicza, powierzchniowo-wgłębione pojawiają się bardzo rzadko i nastręczają największych trudności interpretacyjnych. Na plastycznym lub podatnym na odkształcenia podłożu spód obuwia pozostawia nawarstwione odwzorowanie
powierzchni podeszwy i dodatkowo odkształca podłoże, tworząc
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 489; J. Moszczyński, Subiektywizm..., op.cit.,
s. 185–186; oraz cyt. tamże M. Liukkonen, H. Majamaa, J. Virtanen, The role and diutes
of the shoeprint/toolmark examiner in forensic laboratories, Forensic Science International
1996, No. 82, s. 99–108; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 211–214, 235–236;
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 154; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 671;
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 130;
K. Sławik, Kryminalistyka w związkach..., op.cit., s. 161; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit.,
s. 47; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 91; D. Wilk, Podstawowe metody identyfikacji.
Traseologia [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 272–273; M. Andrzejkowicz,
Wykorzystanie „nieużytecznych” śladów traseologicznych [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry, Wyd. IES, Kraków 2004, s. 213; M. Andrzejkowicz, Problematyka wpływu podłoża na ichnogram [w:] A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul
(red.), Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 261–264; B. Innes, Niezbity dowód..., op.cit.,
s. 132–135; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 321.
163
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 189–195; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 400–401; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 489–490; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk,
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 130; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 353, 358–359.
164
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 187–186; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 400; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 489; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 358–359.
165
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 189; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 400–401; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 490; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 130.
166
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 400–401; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 490; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 130.
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wgłębienie. W zależności od plastyczności podłoża i zabrudzenia podeszwy należy wówczas ocenić przydatność identyfikacyjną odwzorowania powierzchniowego i wgłębionego167.
Metody zabezpieczania powierzchniowych śladów obuwia zależą
od rodzaju podłoża. Można wymienić następujące metody zabezpieczania tego typu śladów: zabezpieczenie śladów powierzchniowych
wraz z podłożem, zabezpieczanie śladów powierzchniowych przy pomocy folii daktyloskopijnej, zabezpieczanie śladów powierzchniowych
metodą elektrostatyczną168. Ślady wgłębione obuwia zabezpiecza się
zazwyczaj przez wykonanie odlewów gipsowych, odlewów kamieniem
dentystycznym czy też odlewów specjalnymi środkami kryminalistycznymi169. W miarę możliwości ślady powierzchniowo wgłębione należy
zabezpieczyć wraz z podłożem. W sytuacjach gdy nie jest to możliwe
należy podjąć decyzję o sposobie zabezpieczania śladów. Jeżeli wgłębienia są czytelne i duże, można taki ślad potraktować jako ślad wgłębiony
i stosować jedną z metod zabezpieczania śladów wgłębionych obuwia.
Jeśli w śladzie występuje duża ilość nośnika śladu i powierzchniowe odwzorowanie jest czytelne, można taki ślad zabezpieczyć jedną z metod
zabezpieczania śladów powierzchniowych170.
Kryminalistyka wypracowała naczelne zasady zabezpieczania śladów traseologicznych, do których zalicza się zasadę profesjonalizmu,
zasadę fotograficznego utrwalenia oraz zasadę procesowo-techniczną171. Zabezpieczenie procesowe obejmuje sfotografowanie śladu, a następnie dokładne opisanie śladu w protokole oględzin, dokumentację
167
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 195; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 491; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 131.
168
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 191; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 401; B. Hołyst (red.), Badania śladów
obuwia i opon [w:] Kryminalistyka na świecie 2011, nr 1, s. 109–115; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 357–359.
169
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 191–195; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 401; T. Hanausek, Kryminalistyka,
op.cit., s. 155; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 491–492;
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 132;
J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 48.
170
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 195; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 491; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 132–133.
171
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 198–201.
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poglądową w postaci fotografii i szkicu, a także opis załączony do śladu
(metryczka)172.
Fizykochemia jest działem techniki kryminalistycznej obejmującej
ogół metod ujawniania, zabezpieczania i badania śladów metodami
zaczerpniętymi z chemii (głównie analitycznej) i fizyki oraz nauk technicznych i pokrewnych (elektrotechnik, elektroniki, włókiennictwa,
metaloznawstwa, papiernictwa, farmacji). Badania fizykochemiczne
mogą być badaniami porównawczymi i/lub identyfikującymi173.
Sposoby zabezpieczania śladów fizykochemicznych do badań laboratoryjnych zależy od ich postaci oraz rodzaju podłoża. Po pierwsze,
ogólna zasada postępowania w tym zakresie nakazuje, aby substancje stałe, odzież i przedmioty pakować w koperty lub w worki (każdy
przedmiot pakuje się oddzielnie, mokrą odzież należy wcześniej wysuszyć), po drugie, substancje płynne i półpłynne zdejmuje się z podłoża i zabezpiecza, umieszczając w probówkach szczelnie zamkniętych,
szklanych lub z tworzywa sztucznego albo w zakręcanych słoikach.
Po trzecie, plamy na podłoży chłonnym lub otarcia substancjami stałymi obszywa się lub okleja folią z tworzywa sztucznego (najlepiej z obu
stron) i przesyła do badań odpowiednio wycięty fragment podłoża.
Po czwarte, substancje gazowe i pary lotnych cieczy najlepiej jest zabezpieczyć za pomocą specjalnych przyrządów do zatężenia gazów
metodą adsorpcji, tzn. koncentratorów. Mogą być one także poddane badaniom na miejscu zdarzenia, na przykład przy użyciu aparatów Drägera i rurek wskaźnikowych odpowiednich dla danego gazu.
Po piąte, szkła i powłoki lakiernicze należy pakować tak, aby nie uległy
dalszemu rozdrobnieniu, zabezpieczając je przez owinięcie na przykład ligniną i umieszczenie plastikowych pojemniczkach. Po szóste,
cząstki stałe występujące w ilościach mikrośladowych należy zabezpieczać głównie na folii przylepnej, niskoklejącej174.
Charakterystyczne w zabezpieczaniu śladów fizykochemicznych
jest występowanie za każdym razem możliwości posiadania przez nich
Ibidem, s. 200; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 491;
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 131;
Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 357–358; J. Kabzińska, Podstawowe metody identyfikacji. Daktyloskopia, op.cit., s. 201.
173
J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 71; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit.,
s. 337; K. Sławik, Kryminalistyka w związkach..., op.cit., s. 177; D. Wilk, Kryminalistyczne
czynności procesowe. Fotografia [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 174.
174
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 511–512.
172
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właściwości szkodliwych dla zdrowia i życia, a w związku z tym należy
zawsze zachować daleko idącą ostrożność i stosować środki ochrony
osobistej175. Cechy opakowań używanych do przechowywania ujawnionych substancji chemicznych można określić, zwracając uwagę
na zasadnicze właściwości tych substancji. Opakowania te muszą być
czyste i suche, odporne na działanie substancji w nich zabezpieczanej,
powinny być szczelnie zamykane, trwałe i odporne na uszkodzenia
w trakcie transportu176.
W kryminalistycznych laboratoriach fizykochemicznych stosuje się
następujące metody badań: metody mikroskopowe, metody spektralne, metody chromatograficzne oraz metody instrumentalne177.
Ślady powodowane przez broń palną można podzielić na cztery
podstawowe grupy: ślady na ostrzelanej powierzchni, ślady na elementach naboju, ślady na broni palnej, ślady na osobie trzymającej broń
(strzelającym)178.
Do pierwszej grupy należy zaliczyć ślad osmalenia cechujący strzał
z pobliża, mający mniejszy zasięg niż drobiny niespalonego prochu179.
Kolejnym śladem jest opalenie, które jest możliwe do zaobserwowania przy strzale do przeszkody wrażliwej na temperaturę; jest skutkiem
działania wysokiej temperatury gazów prochowych, przy czym ich
175
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 157; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 512.
176
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 157.
177
Ibidem, s. 153–154; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 512–516; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, wyd. 2, Wyd.
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 210–211; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 376–396.
178
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 557; S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia dotyczące śladów użycia broni palnej
[w:] M. Lisiecki, M. Zajder (red.), Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2003, s. 150–163; E. Gruza,
M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 461; B. Hołyst (red.), Odciski palców
[w:] Kryminalistyka na świecie 2013, nr 1, s. 137–142; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 144–15; P. Palka, Efektywność badania śladów użycia broni palnej w sprawach zabójstw [w:] M. Lisiecki, M. Zajder (red.), Procesowo-kryminalistyczne
czynności dowodowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2003,
s. 132–141; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Anatomia zabójstwa. Nowa rekonstrukcja zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy’ego, Wyd. Muza S.A., Warszawa 2004, s. 81–84.
179
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 561; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 145–146; E. Gruza, M. Goc,
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 464.
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krótkotrwałe oddziaływanie jest rekompensowane wysokim ciśnieniem180. Następnym śladem jest rozdarcie wlotowe, które jest częstą
postacią śladu powodowanego przez gazy prochowe opuszczające lufę
pod wielkim ciśnieniem181.
Wśród śladów na elementach naboju wyróżnia się ślady ładowania,
ślady odpalania, ślady wystrzału i usuwania łuski182. Ślady na broni palnej to przede wszystkim osad powystrzałowy w przewodzie lufy oraz
w tych elementach broni automatycznej, którymi są odprowadzane
gazy prochowe mające uruchamiać mechanizmy broni183. Ślady strzału na osobie trzymającej broń można ujawniać czułymi metodami laboratoryjnymi na ręku strzelającego, a czasem na jego garderobie184.
Podkreśla się, że w wyniku oddania strzału z broni palnej pozostałości
po wystrzale osadzają się na najbliższych obiektach lub przedmiotach,
na osobie, która oddała strzał i najbliższych powierzchniach broni185.
Zabezpieczenie cząsteczek pozostałości po wystrzale powinno być
wykonane przed daktyloskopowaniem, aby nie były one zniszczone.
Ewentualna krew na dłoniach może zanieczyścić i zakłócić cząsteczki
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 565; S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia dotyczące śladów..., op.cit., s. 155; E. Gruza,
M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 464; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 146.
181
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 567; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 465; J. Wójcikiewicz
(red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 146–147.
182
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 567–573; S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia dotyczące śladów..., op.cit., s. 158–159;
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 466–471; P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 472–476; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 150;
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 125;
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 147–149.
183
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 574; S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia dotyczące śladów..., op.cit., s. 160–162;
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 471; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op. cit, s. 124; J. Wójcikiewicz
(red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 149.
184
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 574–581; S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia dotyczące śladów..., op.cit., s. 162–163;
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 471–474; Z. Czeczot,
T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 344; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk,
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 125–126; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza
sądowa..., op.cit., s. 149–150.
185
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 473; S. Pikulski,
Podstawowe zagadnienia dotyczące śladów..., op.cit., s. 162–163.
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GSR, dlatego należy w miarę możliwości unikać takich miejsc podczas
zbierania materiału do badań186.
W trakcie ujawniania i zabezpieczania śladów użycia broni palnej
na miejscu zdarzenia należy dołączyć stosowne metryczki oraz udokumentować w protokole oględzin dokładne jej położenie w stosunku
do stałych elementów pomieszczenia, terenu, a także ułożenia denata.
Celowe jest także wpisanie do protokołu z uwzględnieniem obrysowania konturu broni na podłożu, sprawdzenia czasu i sposobu jej użycia
oraz opisu aktualnego stanu technicznego broni wraz z ewentualnym
wskazaniem na jej cechy indywidualne187.
Rekonstrukcja wyglądu człowieka może dotyczyć zarówno osobnika żywego188 na podstawie pomiarów cech biologicznych (anatomicznych i fizjologicznych)189, jak i zwłok oraz szczątków ludzkich190.
W literaturze wymienia się dwie możliwości stwierdzenia tożsamości
osób: wiedza (np. hasło lub PIN) oraz posiadanie (np. klucza) albo jednoznaczne cechy fizyczne191.
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 480; M. Goc, Perspektywy rozwoju technicznych badań kryminalistycznych [w:] J. Błachut, M. Szewczyk,
J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza
Hanauska, Wyd. IES, Kraków 2001, s. 50; M. Goc, Współczesne możliwości techniki kryminalistycznej w zakresie badań dowodów rzeczowych, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2003, t. VI, s. 54; D. Wilk, Podstawowe metody identyfikacji. Metody fizykochemii
kryminalistycznej [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 243; A. Filewicz, Wykrywanie i badanie śladów powstających po wystrzale z broni palnej tzw. „GSR” [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999, s. 165–168; K. Gorazdowski, Oględziny miejsca zdarzenia z użyciem broni palnej (zalecenia metodyczne) [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki, Toruń 5–7 maja 2004 r.,
Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 165.
187
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 474–475; M. Goc,
J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 371–374; S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia dotyczące
śladów..., op.cit., s. 166–171; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 104; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 124; T. Hanausek,
Kryminalistyka, op.cit., s. 150–151; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit.
s. 343–344.
188
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 107.
189
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 924.
190
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 107.
191
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 924.
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Problematyka ujawniania i zabezpieczania śladów jest związana
z obiektywnym192 lub subiektywnym odniesieniem do zabezpieczenia
każdego ujawnionego śladu193. Taki subiektywizm wykazują praktycy,
którzy patrzą sceptycznie na konieczność zabezpieczania na miejscu
zdarzenia wszystkich śladów. Uznając za trafną obiektywną koncepcję,
której weryfikacja w praktyce polega na zabezpieczaniu każdego ujawnionego śladu, należy podkreślić, że jej realizacja powinna być zgodna
z taktyką prowadzenia oględzin.
Ostatnią, czwartą, fazę oględzin jest faza końcowa194, zwana także
fazą analizy195 lub fazą kontroli196. Ta faza oględzin jest, w odróżnieniu od faz drugiej i trzeciej, przede wszystkim fazą koncepcyjną, a nie
konstatacyjną. W fazie tej dokonuje się przeglądu i reasumpcji ustaleń
wersyjnych, a w razie stwierdzenia luk można podjąć próbę uzupełnie192
T. Hanausek, Zarys taktyki..., op.cit., s. 30; T. Hanausek, Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, cz. I..., op.cit., s. 103–104; P.L. Kirk, Crime Investigation. Physical Evidence and the Police Laboratory, New York–London 1953, s. 88; B. Młodziejowski, M. Goc,
I. Sołtyszewski, Ekonomizacja postępowania przygotowawczego-konieczność czy świadomy wybór, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2003, t. VII, cz. I., s. 39–44; M. Goc,
Kryminalistyczno-procesowe aspekty zabezpieczania śladów, WPP 1985, nr 3, 313, 316;
R. Kmiecik, Procesowe aspekty zabezpieczania i utrwalania przydatnych dowodowo śladów kryminalistycznych [w:] J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec
przestępczości. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, Wyd. IES, Kraków 2001, s. 209; M. Kulicki, Normy kodeksu postępowania karnego i kryminalistyczne
reguły realizacji czynności dowodowych [w:] A. Marek (red.), Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, Wyd.
TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2004, s. 222; J. Gurgul, Standardy..., op.cit., s. 113;
J. Biederman, O zachowaniu się względem dowodów rzeczowych raz jeszcze [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Iure et facto, Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, Wyd. IES, Kraków 2006, s. 151–161; H.J. Schneider, Badania policyjne. Studium
empiryczne i eksperymentalne, Prz. Pol. 2001, nr 2, s. 12; J. Sehn, Ślady..., op.cit., s. 25;
W. Dienstein, Technics for the Crime Investigator, Springfield 1952, s. 21.
193
Dyskusja w trakcie Forum Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego pt. „Racjonalizacja ekspertyzy kryminalistycznej” w dniu 26 kwietnia
2005 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
194
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 434–435; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 216–217;
M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 446–447; J. Mazepa (red.), Vademecum...,
op.cit., s. 24; P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 28.
195
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 87; K. Sławik, Kryminalistyka w związkach..., op.cit., s. 91; A. Biederman-Zaręba, Kryminalistyczne czynności procesowe. Oględziny [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 112.
196
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 104; J. Kasprzak, B. Młodziejowski,
W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 192.
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nia fazy trzeciej197. Dokonuje się w szczególności zestawienia danych
uzyskanych w toku oględzin miejsca z danymi pochodzącymi z innych
ustaleń, precyzuje problemy do laboratoryjnego rozstrzygnięcia przez
ekspertów, formułuje się związane z wynikami oględzin tematy przesłuchań, kierunki poczynań operacyjnych198, a także dalszą taktykę
wykorzystania materiału dowodowego199. Analizując fazę końcową,
podkreśla się także, że jeżeli w toku oględzin miejsca zdarzenia użyto
psa tropiącego, należy tę czynność traktować jako część składową oględzin i uczynić o tym stosowną wzmiankę w protokole200. Do protokołu
powinny być także dołączone nośniki utrwalające obraz lub dźwięk201.
Analizę związaną z oględzinami zwłok należy rozpocząć od możliwie najszybszego ustalenia, czy na miejscu zdarzenia mamy do czynienia ze zwłokami, czy też osobnikiem żywym, któremu należy natychmiast udzielić pomocy. Jeżeli na miejscu zdarzenia zostaną ujawnione
zwłoki ludzkie, to stanowią one punkt centralny oględzin tego miejsca202. Oględziny wówczas obejmują zarówno miejsce, jak i znajdujące się na nim zwłoki203. W trakcie czynności wstępnych można już
wysnuć pewne wersje zdarzenia204. Kierownik ekipy na tej podstawie
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 24; W. Kędzierski (red.), Technika...,
op.cit., s. 104; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 87.
198
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 276.
199
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 216–217.
200
Ibidem, s. 216.
201
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 87; K. Juszka, Perspektywa..., op.cit.,
s. 220; B. Hołyst (red.), Nowa technika przedstawiania terenu [w:] Kryminalistyka na
świecie 2013, nr 1, s. 143–144; K. Marszał, Utrwalanie przebiegu czynności procesowych za
pomocą urządzeń audiowizualnych [w:] T. Widła (red.), Wokół problematyki dokumentu.
Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi, Wyd. UŚ, Katowice
2005, s. 127–129; M. Andrzejkowicz, Analogowe a cyfrowe zapisywanie obrazu i dźwięku
dla celów procesowych [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr
Kryminalistyki. Toruń 5–7 maja 2004 r., Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 237–241; G. Artymiak, M. Rogalski (red.), Proces karny. Część ogólna, wyd. 2, Wyd. LEX a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2012, s. 228; K. Witkowska, Procesowe aspekty utrwalania przebiegu
i wyników oględzin, PS 2011, nr 5, s. 37. Zob. również Post. SN z dnia 2 lutego 2009 r.,
II KK224/08, OSNPK 6/09, poz. 24, KZS 2009, nr 6, poz. 35.
202
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 94; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk,
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 210; K. Olszak, Bójka i pobicie. Aspekty wykrywcze i dowodowe, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 121.
203
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 94.
204
S. Pikulski, Zabójstwo..., op.cit., s. 415–416; M. Całkiewicz, Oględziny zwłok...,
op.cit., s. 59; P. Girdwoyń, Postępowania w sprawach o zabójstwo jako przykład wersyjnego
opracowywania śledztwa. Analiza praktyki prokuratorskiej, WPP 2000, nr 3, s. 66.
197
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opracowuje plan oględzin i przydziela poszczególnym członkom ekipy
oględzinowej konkretne zadania205. Zadaniem lekarza na miejscu znalezienia zwłok jest zatem przede wszystkim: stwierdzenie zgonu, zbadanie zarówno wczesnych znamion śmierci (plamy opadowe, stężenie
pośmiertne, wysychanie, bladość zwłok, sztywność trupia, oziębienie
powłok)206, jak i późnych znamion śmierci (autoliza, gnicie zwłok,
strupieszenie, przemiany woskowo-tłuszczowe, przemiany torfowe)207
oraz sporządzenie adnotacji o zauważalnych czasem śladach dezynfekowania obrażenia na zwłokach, a także wniosków o ewentualnej
przyżyciowości obrażenia208.
Ustalenia tożsamości zwłok można dokonać przykładowo na
podstawie dokumentu ze zdjęciem lub bez zdjęcia209, daktyloskopowania zwłok210, okazania zwłok211, okazania charakterystycznych
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 210; K. Juszka, Skanowanie 3D..., op.cit., s. 117; K. Juszka, Zasady..., op.cit., s. 49;
K. Juszka, Wybrane kryminalistyczne działania rozpoznawczo-wykrywcze. Planowanie postępowania przygotowawczego [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 55.
206
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 96; J. Widacki (red.), Kryminalistyka...,
op.cit., s. 53; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 545–546; S. Pikulski, Zabójstwo...,
op.cit., s. 413–414; S. Pikulski, M. Kaliszczak, Nowa..., op.cit., s. 21–22; M. Całkiewicz,
Oględziny zwłok w polskiej praktyce śledczej na podstawie badań aktowych [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki,
Wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Olsztyn 2010, s. 54, 59; K. Witkowska, Oględziny...,
op.cit., s. 222; A. Biederman-Zaręba, Kryminalistyczne czynności procesowe. Oględziny,
op.cit., s. 120–121; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 448; M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 60–73; E. Żywucka-Kozłowska, Dowodowe znaczenie czynności..., op.cit., s. 226; K. Olszak, Bójka i pobicie..., op.cit., s. 121; B. Innes, Niezbity dowód...,
op.cit., s. 19; L. Cześnin, Kryminalistyczna..., op.cit., s. 29.
207
S. Pikulski, Zabójstwo..., op.cit., s. 413–414; S. Pikulski, M. Kaliszczak, Nowa...,
op.cit., s. 21–22; M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 73–79; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 448; M. Całkiewicz, Oględziny zwlok w polskiej..., op.cit., s. 54;
K. Olszak, Bójka i pobicie..., op.cit., s. 121.
208
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 63–64; K. Olszak, Bójka i pobicie...,
op.cit., s. 121.
209
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 84–86.
210
Ibidem, s. 86; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 218;
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 53–54; J. Kasprzak, B. Młodziejowski,
W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 233–234; E. Żywucka-Kozłowska,
K. Juszka, Oględziny..., op.cit., s. 4; B. Hołyst (red.), Daktyloskopia [w:] Kryminalistyka na
świecie 2012, nr 2 (3), s. 111–117; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 39; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 249; I. Sołtyszewki, B. Młodziejowski, R. Płoski, W. Pepiński,
J. Jonica, Kryminalistyczne i sądowo-lekarskie metody identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich, Prob. Krym. 2003, nr 239, s. 8.
211
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 87.
205
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części ciała (okazanie pośrednie), okazania fragmentów ubrań zabezpieczonych w czasie oględzin zwłok, za pomocą publikacji zdjęć
zwłok w prasie212 lub innych różnorodnych metod identyfikacji nieznanych zwłok213. Jeżeli nie ustalono tożsamości zwłok, sporządza się
ich szczegółowy rysopis, wykonuje fotografie twarzy, znaków szczególnych ciała oraz wszystkich ważnych dla celów identyfikacyjnych
przedmiotów znalezionych przy zwłokach214. W literaturze trafnie
podkreśla się, że ustalenie tożsamości zwłok ma pierwszorzędne znaczenie w postępowaniu karnym, ponieważ w przypadku skutecznego
uniemożliwienia ustalenia danych pokrzywdzonego (w szczególności zabójstwa) sprawca ma niemal stuprocentową pewność, że nie
zostanie wykryty215.
Po podjęciu decyzji dotyczącej rozebrania zwłok, na podstawie ustaleń poczynionych w toku oględzin, lekarz powinien wypowiedzieć się
co do czasu zgonu216, przyczyny śmierci i przypuszczalnego narzędzia,
którym zadano obrażenia217 z charakterystyką różnych rodzajów ran
i obrażeń218 ujawnionych na zwłokach (np. rany szarpane, darte, kąsane, cięte, rąbane)219 oraz analizy powiązań między powyższymi czynIbidem, s. 89.
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 943; E. Żywucka-Kozłowska, K. Juszka,
Oględziny..., op.cit., s. 5.
214
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 218; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 53–54; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk,
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 233–234.
215
M.F. Brown, Criminal Ivestigation. Law and Practice, Butterworth-Heinemann,
Boston–Oxford–Johannesburg–Melbourne–New Delhi–Singapore 2001, s. 179, cyt. za:
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 90; L. Bednarski, Znaczenie kazuistyki w identyfikacji charakteru zdarzenia i zwłok na miejscu ich znalezienia w przypadku śmierci
gwałtownej, Prob. Krym 2007, nr 256, s. 77.
216
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 58, 60; R. Ford, Critical times investigation, „The Journal of Criminal law Criminology and Police Science” 1953, nr 5, s. 678;
B. Mueller, Gerichtliche Medizin, Berlin–Heidelberg–New York 1975; T. Kimpel, Leichensachen und Leichenöffnung. Forschungsreihe Kriminalwissenschaften, Wyd. Friedrich
Geerds, t. 9, Lübeck 1986; T. Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników, Wyd. 4,
t. 1, Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Ars boni et aequi”, Poznań 2000, s. 133.
217
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 218; oraz cyt. tamże
A. Jakliński, Z. Marek, Medycyna sądowa dla prawników, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1996 i K. Sławik, Kryminalistyka w warunkach procesu karnego, Szczecin
2003, s. 92–96; M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 61.
218
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 81–83; M. Całkiewicz, Oględziny
zwlok w polskiej..., op.cit., s. 56; L. Cześnin, Kryminalistyczna..., op.cit., s. 31; T. Marcinkowski, Medycyna sądowa..., op.cit., s. 133.
219
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 61.
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nikami a garderobą pokrzywdzonego i uszkodzeniami widocznymi na
tej garderobie220. Jeżeli przeprowadzenie oględzin jest niemożliwe lub
znacznie utrudnione na miejscu ich znalezienia, w szczególności ze
względu na duży ruch drogowy lub złe warunki atmosferyczne221, lekarz powinien zadbać o prawidłowe, ostrożne umieszczenie zwłok na
noszach, w specjalnym worku foliowym i jak najszybsze przekazanie
ich do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium222.
Porządkując powyższe informacje, należy zaznaczyć, że w początkowej fazie oględzin zwłok należy obejrzeć miejsce zdarzenia (nie
ruszając niczego), ustalić drogę przybycia i ucieczki sprawcy223, opisać położenie zwłok z uwzględnieniem umieszczenia w terenie224
i względem siebie poszczególnych części ciała225, zorientować się
w położeniu różnych śladów226 sporządzając odpowiednią dokumentację techniczną227, w tym fotograficzną228. Na podstawie tych ustaleń
można wnioskować w szczególności o motywacji sprawcy229, charakterze zdarzenia i modus operandi sprawcy, w tym o przemieszczaniu
zwłok po dokonaniu zabójstwa. Specyficzne, rytualne czy symboIbidem, s. 58–59; oraz cyt. tamże B.A.J. Fisher, Techniques of Crime Scene Investigation, CRC Press, Boca Raton–London–New York–Washington 2004, s. 390; S. Pikulski, M. Kaliszczak, Nowa..., op.cit., s. 20–21; M. Kulicki, Normy kodeksu..., op.cit., s. 222;
K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 227; L. Cześnin, Kryminalistyczna..., op.cit., s. 30;
T. Marcinkowski, Medycyna sądowa..., op.cit., s. 133.
221
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 218.
222
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 53; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 218.
223
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 209.
224
P. Horoszowski (red.), Oględziny śledcze w praktyce, Zakład Kryminalistyki
KGMO, Warszawa 1955, s. 59, cyt. za: M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 58;
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 209.
225
P. Horoszowski (red.), Oględziny..., op.cit., s. 59, cyt. za: M. Całkiewicz, Oględziny
zwłok..., op.cit., s. 58.
226
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 209.
227
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 218.
228
S. Raszeja, Sądowo-lekarskie oględziny zwłok na miejscu przestępstwa, Prob. Krym.
1971, nr 94, s. 812–817.
229
B.E. Turvey, Criminal Profiling. An Introduction to Behavioral Evidence Analysis,
Elsevier, Academic Press, Amsterdam–Boston–Heidelberg–London–New York–Oxford–Paris–San Diego–San Francisco–Singapore–Sydney–Tokio 2009, s. 233, cyt. za:
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 64.
220
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liczne ułożenie ciała traktowane jest jako „podpis” sprawcy230 i ma
ogromną wartość w tworzeniu profilu psychologicznego nieznanego
sprawcy231. W celu odnalezienia części śladów w terenie trudno dostępnym czy też w celu zorganizowania pościgu za sprawcą można
wykorzystać przewodnika z psem tropiącym232.
Następnie w ramach fazy statycznej i dynamicznej oględzin zwłok
na terenie otwartym podejmuje się opisane czynności związane z podjęciem decyzji o rozebraniu zwłok i realizacji planu oględzin. W przedmiotowych fazach, po zorientowaniu się co do charakteru ran, należy
przystąpić do szukania narzędzia, którego użyto do zabójstwa, jak również śladów pochodzących od tego narzędzia233, oraz zabezpieczenia
innych śladów i dowodów znajdujących się nie tylko na miejscu zdarzenia, lecz także na zwłokach w szczególności przez zabezpieczenie
mikrośladów234, obcięcie paznokci i zapakowanie ich do oddzielnych
pakietów według pochodzenia – od prawej czy lewej dłoni235 oraz
wszelkich zmian na zwłokach mogących mieć związek ze zdarzeniem
i działalnością sprawcy, na przykład symboli lub napisów pozostawionych na ciele denata236. W ustalaniu czasu zgonu mogą pomóc badania
entomologiczne, które w Polsce są wykonywane bardzo rzadko, w USA
zaś rutynowo237.
230
Por. V.J. Geberth, Practicial Homicide Investigation. Tactics, Procedure and Forensic techniques, CRC Taylor&Francis, Boca Raton 2006, s. 511–512, cyt. za: M. Całkiewicz,
Oględziny zwłok..., op.cit., s. 58.
231
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 58; B. Wojciechowski, Wykorzystanie
profilu psychologicznego sprawcy zabójstwa w procesie karnym [w:] Dowody w procesie
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W toku oględzin szczegółowych zwraca się uwagę również na tzw.
okoliczności negatywne, na przykład brak krwi koło zwłok (przy
jednoczesnym wystąpieniu na ciele rozległych obrażeń – ran ciętych
i rąbanych), które wskazują na to, że zwłoki zostały przeniesione,
a więc miejsce znalezienia zwłok nie jest tym, w którym dokonano
zabójstwa238.
Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok w zakładzie medycyny
sądowej lub prosektorium muszą być wykonane według przyjętej procedury239. W uzasadnionych wypadkach (zgony osób starych, wcześniej chorujących) można zrezygnować z przeprowadzenia sekcji i poprzestać na oględzinach zewnętrznych, ewentualnie uzupełnionych
pobraniem do badań krwi (na obecność alkoholu i w celu ustalenia
grupy krwi). Decyzja o przeprowadzeniu sekcji lub odstąpieniu od niej
należy do organu procesowego. Jeżeli decyzją takiego organu odstąpiono od sekcji, lekarz sądowy ogranicza się do stwierdzenia znamion
śmierci i jej przyczyny240.
W trakcie oględzin zewnętrznych lekarz wskazuje technikowi kryminalistycznemu, jakie ma wykonać fotografie, w jakim zbliżeniu, pod
jakim kątem w celu precyzyjnego udokumentowania zmian, które
mogą szybko zaniknąć lub tez zmienić swój wygląd. Dokumentacja na
tym etapie oględzin zawiera w szczególności opis odzieży znajdującej
się na zwłokach, charakterystykę zmian, urazów czy anomalii na ciele,
opis zabezpieczonych obciętych paznokci, a także pobranych włosów,
wymazów z naturalnych jam ciała, precyzyjny opis cech budowy morfologicznej i anatomicznej denata241.
Po szczegółowych oględzinach zewnętrznych biegły lekarz w obecności prokuratora (sądu) przystępuje do otwarcia trzech jam ciała zwłok:
jama czaszkowa, piersiowa, brzuszna i dokonuje dalszych oględzin wenie, Probl. Krym. 2010, nr 267, s. 14, cyt. za: M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit.,
s. 81; S. Matuszewski, K. Szpili, Katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci
w lasach Polski. Część II: Muchówki, Prob. Krym. 2010, nr 268, s. 26, cyt. za: M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 80.
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wnętrznych242. Wydobywane z tych jam narządy są wymiarowane, dokonuje się ich ważenia, ocenia się ich stan zachowania i wszelkie cechy
mogące stanowić wskazówkę do stwierdzenia przyczyny zgonu. Każdy
z wydobywanych narządów po ewentualnej ocenie zawartości ich płynów ustrojowych poddawany jest także sekcji zgodnie z przyjętą techniką sekcyjną243. Sekcja sądowo-lekarska dotyczy okoliczności budzących
podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, określenia czasu zgonu i ustalenia tożsamości zwłok. Dokumentowanie obrażeń stwierdzonych w czasie sekcji następuje na specjalnych schematach, które załącza
się do protokołów. Opinia ostateczna może być wydana zwykle dopiero
po uzyskaniu wyników dodatkowych badań laboratoryjnych244.
Uporządkowanie toku oględzin jest wymagane także w oględzinach
osoby i rzeczy. Oględziny zaczynają się od określenia cech ogólnych,
następnie przechodzą do cech szczegółowych, najpierw rejestrując cechy grupowe, później cechy indywidualne. Oględziny rozpoczyna się
od góry, przesuwając się w dół, czynności prowadzi się od przodu ku
tyłowi. Rodzaj postępowania w czasie oględzin jest uzależniony od
cech obiektu. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie oględzin terenu
otwartego i zamkniętego, zawsze najpierw dokonuje się oględzin terenu otwartego245.
Wyniki badań własnych spraw sądowych wskazują, że fazy oględzin
mają ogromne znaczenie. Dzięki ich przestrzeganiu i odróżnianiu zapobiega się chaosowi i błędom podczas oględzin.
3.2. Analiza wyników badań
Niezbędność wykonywania oględzin według faz zalecanych przez taktykę kryminalistyczną oraz konieczność ich rozróżnienia w protokole
oględzin w badaniach własnych 40 oględzin miejsca zabójstwa z lat
2000–2005 w ramach badań stanu jakości czynności kryminalistycznych została zastosowana w 18 protokołach oględzin miejsca zdaK. Juszka, Jakość czynności..., op.cit., s. 61–62; J. Widacki (red.), Kryminalistyka...,
op.cit., s. 54; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 234.
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rzenia, a w 22 oględzinach nie odróżniono przedmiotowych faz246.
W jednych z objętych badaniami oględzin zwłok247 wyodrębniono fazy
oględzin, a w pozostałych trzech tego nie uczyniono. Analiza wyników
badań własnych oględzin osoby i rzeczy248 wskazuje, że z treści niniejszych protokołów nie wynikał podział na fazy oględzin.
Badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczące
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw, wskazują, że w 34 protokołach zastosowano rozróżnienie na
fazy oględzin, a w pozostałych 36 nie wykonano omawianego zalecenia taktyki kryminalistycznej. 11 z 16 odrębnych protokołów oględzin
zwłok obejmuje rozróżnienie na fazy oględzin, a w 5 wskazanych protokołach nie uwzględniono tego podziału. Wszystkie badane protokoły oględzin osoby i rzeczy nie zawierały rozróżnienia na fazy oględzin.
W związku z powyższym należy postulować stosowanie w każdym
protokole rozróżnienia na poszczególne fazy oględzin.
Z badań własnych 40 oględzin miejsca zabójstwa z lat 2000–2005
prowadzonych w ramach badań stanu jakości czynności kryminalistycznych wynika, że psa tropiącego użyto w 2 oględzinach miejsca,
a w 38 oględzinach miejsca nie zawarto w protokole informacji na ten
temat249. W treści protokołów z objętych badaniami oględzin – oględzin zwłok i oględzin rzeczy – ze względu na ich specyfikę nie zamieszczono niniejszych informacji.
Użycie psa tropiącego w badaniach własnych z lat 2005–2010 dotyczących wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność
sprawców zabójstw odnotowano w 18 z 70 protokołów oględzin miejsca, a w pozostałych 52 protokołach tego nie uczyniono. W badanych
oględzinach zwłok, oględzinach osoby i oględzinach rzeczy, ze względu na ich specyfikę, nie użyto psa tropiącego.
Mając na uwadze powyższą analizę, należy postulować częstsze wykorzystanie pracy psa tropiącego w oględzinach miejsca.
Prezentacja wyników przedmiotowych badań z lat 2005–2010 odnotowuje zasięganie następujących opinii biegłych (rysunek 4):
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Rodzaje ujawnianych i zabezpieczanych śladów kryminalistycznych
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Badania własne 50 spraw sądowych z lat 2005–2010 dotyczące wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw
wymieniają 52 z 70 oględzin miejsca, w których ujawniono ślady rzeczowe, 14 z 70 oględzin miejsca, w których zabezpieczono ślady osmologiczne, 55 z 70 oględzin miejsca, w których ujawniono i zabezpieczono ślady biologiczne, 3 z 70 oględzin miejsca, w których ujawniono
i zabezpieczono mikroślady, 40 z 70 oględzin miejsca, w których ujawniono i zabezpieczono ślady daktyloskopijne, 7 z 70 oględzin miejsca,
w których ujawniono i zabezpieczono ślady mechanoskopijne, 11 z 70
oględzin miejsca, w których ujawniono i zabezpieczono ślady traseologiczne, 2 z 70 oględzin miejsca, w których ujawniono i zabezpieczono
ślady fizykochemiczne, oraz 6 z 70 oględzin miejsca, których ujawniono i zabezpieczono ślady broni palnej.
W omawianych wyżej badaniach własnych 50 spraw sądowych z lat
2005–2010 w 10 na 24 oględziny osoby wyróżniono ujawnienie i zabezpieczenie śladów biologicznych, w jednych na 24 oględziny osoby ujawniono i zabezpieczono ślady daktyloskopijne, a w kolejnych
– ślady rzeczowe. W 13 z 24 oględzin osoby ujawniono i zabezpieczono inne ślady z wyszczególnieniem w 3 oględzinach połączenia ran
i blizn, w 8 oględzinach zarejestrowania ran, w jednych oględzinach
opisano tatuaż, a w kolejnych – zmiany chorobowe stóp. W jednych
z 16 oględzin zwłok opisanych w odrębnym protokole ujawniono i zabezpieczono ślady biologiczne.
W przeprowadzonych badaniach własnych 50 spraw sądowych z lat
2005–2010 w 7 z 61 oględzin rzeczy odnotowano ujawnienie i zabezpieczenie śladów rzeczowych, w 8 z 61 oględzin rzeczy zabezpieczono ślady osmologiczne, w 30 z 61 oględzin rzeczy ujawniono i zabezpieczono
ślady biologiczne, w 4 z 61 oględzin rzeczy ujawniono i zabezpieczono
mikroślady, w 9 z 61 oględzin rzeczy ujawniono i zabezpieczono ślady
daktyloskopijne, w 2 z 61 oględzin rzeczy ujawniono ślady traseologiczne, a w jednych z 61 oględzin rzeczy ujawniono i zabezpieczono ślady fizykochemiczne. W 43 z 70 oględzin miejsca ujawniono i zabezpieczono
inne ślady, w tym w jednych z nich były to ślady broni palnej.
Przemysław Palka na podstawie badań własnych 82 postępowań
przygotowawczych z lat 1990–1997 w sprawach zabójstw z użyciem
broni palnej umorzonych z powodu niewykrycia sprawców250, dotyczą250

P. Palka, Zabójstwa..., op.cit., s. 14–16.
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cych między innymi oględzin miejsc zabójstw, zwrócił uwagę na niedostateczną staranność w zabezpieczaniu śladów na miejscu zdarzenia251.
Elżbieta Żywucka-Kozłowska, przedstawiając badania własne
45 spraw zabójstw przeprowadzonych w 2002 roku, odnotowała, że
w 8 sprawach nie zabezpieczano śladów na miejscu zdarzenia252.
Monika Całkiewicz w swoich badaniach 150 postępowań przygotowawczych z art. 148 k.k., 149 k.k., 151 k.k., 155 k.k., zakończonych
umorzeniem i 50 spraw karnych z art. 148 k.k., 149 k.k., 156§3 k.k.,
i 158§3 k.k., zakończonych prawomocnym wyrokiem, przeprowadzonych w latach 2000–2006253, stwierdza, że w trakcie 31% oględzin miejsca nie ujawniono żadnych śladów i dowodów rzeczowych. W niemal
90% spraw nie ujawniono śladów linii papilarnych, w 5% spraw zabezpieczono ślady biologiczne, w 3% spraw osmologiczne a ślady traseologiczne zabezpieczono jedynie w 1,5% spraw. W trakcie 43,5% spraw
zabezpieczono różnego rodzaju dowody rzeczowe254.
W badaniach własnych 40 oględzin miejsca zabójstwa z lat 2000–
–2005 w ramach badań stanu jakości czynności kryminalistycznych,
w 34 oględzinach ujawniono ślady daktyloskopijne, mechanoskopijne,
biologiczne, rzeczowe. W 32 sprawach zabezpieczono ślady i dowody
rzeczowe. Najwięcej tj. 31 zabezpieczono śladów fizykochemicznych,
daktyloskopijnych. W dwóch oględzinach miejsca zabezpieczono ślady rzeczowe255.
Przemysław Palka na podstawie swych badań 82 postępowań przygotowawczych z lat 1990–1997 w sprawach zabójstw z użyciem broni
palnej umorzonych z powodu niewykrycia sprawców256, dotyczących
między innymi oględzin miejsc zabójstw, wskazał na niedostateczną
staranność w zabezpieczaniu śladów na miejscu zdarzenia, niepełne
wykorzystanie możliwości badawczych, jakie stwarzał zabezpieczony
materiał dowodowy257.
W swoich badaniach M. Całkiewicz258 podkreśla karygodność sposobu opisu ujawnionych śladów i przedmiotów. Cytowana autorka
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odnotowuje 22% oględzin, w których przedmiotowy opis uznaje za
niewystarczający, gdyż nie wynika z niego, co i w jaki sposób zostało
zabezpieczone. Wskazuje na klasyczny przykład takiego opisu: „zabezpieczono ślad biologiczny” lub „zabezpieczono DNA”, bez podania nawet, jak ślad wyglądał i w jaki sposób go pakowano. Odnoszac się do
problematyki opisu zabezpieczania przedmiotów, M. Całkiewicz zwraca uwagę, że dość rzadko wskazuje się, że dowody zostały zapakowane
w pakiety papierowe czy worki foliowe, dodając, że w niektórych przypadkach stwierdza się po prostu, że obiekty te zostały zabezpieczone
„w całości”259.
Praktyka sposobu ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscu
oględzin, w badaniach własnych 40 oględzin miejsca zabójstwa z lat
2000–2005 w ramach badań stanu jakości czynności kryminalistycznych obrazuje, że po pierwsze, ślady mechanoskopijne nie zawsze
w protokole są opisane w sposób należyty, ograniczając się przykładowo do stwierdzeń „że zauważono wgłębienie i zniszczenie”. Po drugie,
tylko w 14 z 40 badanych protokołów oględzin zamieszczono informację, że folia daktyloskopijna była pakowana do osobnej koperty, w pozostałych 26 nie było informacji o sposobie zabezpieczenia260.
Analiza wyników badań własnych 50 spraw z lat 2005–2010 dotycząca wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw zwraca uwagę na następujące, związane z oględzinami i tej czynności dotyczące, aspekty działań organów postępowania karnego.
W jednych z badanych oględzin nie zachowano taktycznej kolejności ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych na miejscu
oględzin przez zaniechanie zabezpieczania śladów osmologicznych
pomimo wyczuwalnego zagrożenia dla życia i zdrowia, przez niezakręcenie zaworów gazu.
Podczas 3 oględzin w protokole nie opisano w jaki sposób ujawniono dane ślady a w 10 innych oględzinach nie wpisano w protokole
w jaki sposób zabezpieczono ślady (tzn. czy łuskę pakowano do odpowiednich pojemników lub niewłaściwie zabezpieczono ślady linii papilarnych, powodując ich kontaminację przez pakowanie niepoddanej
badaniom odzieży do worka). W jednej sprawie ograniczono listę potencjalnych śladów do śladów substancji brunatnoczerwonej i śladów
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rozerwań i uszkodzeń na odzieży, po czym po ich nieujawnieniu zakończono oględziny.
W 2 kolejnych oględzinach odnotowano brak spójności między liczebnością ujawnionych i zabezpieczonych śladów opisanych w protokole a ich liczbą w wykazie dowodów rzeczowych. Liczniejszy wykaz
dowodów rzeczowych skłania do przypuszczeń o przeprowadzeniu
niedopuszczalnych taktycznie powtórnych oględzin lub również w niniejszej sprawie wątpliwego taktycznie przeszukania, udokumentowanego na dodatek w notatce urzędowej z pominięciem protokołu.
Dwie następne analizowane czynności cechowała niespójność między numeracją śladów w protokole i dokumentacją fotograficzną oraz
za pomocą metryczek, w 3 innych nie sporządzono tej dokumentacji
fotograficznej, a w jednym protokole oględzin nie oznaczono numeracją śladów daktyloskopijnych znajdujących się na poszczególnych
przedmiotach.
W trakcie 3 oględzin nie opisano kopert, w których zabezpieczono
ślady na miejscu zdarzenia, a w 5 innych oględzinach mokrą szmatę lub pościel zabezpieczono, wkładając ją do koperty papierowej lub
worka papierowego, nie odnotowując obowiązkowego ich wysuszenia.
W innych oględzinach nie dokonywano dokładnych pomiarów
odległości między ujawnionymi śladami lub przedmiotami, pisząc na
przykład „obok szafki znajduje się stół”.
W jednych oględzinach przeprowadzający tę czynność informacje
o kontaminacji śladów przez rodzinę sprawcy (zmywała krew z denatki i wokół niej) zamieścili w notatce urzędowej zamiast w protokole.
W następnych oględzinach zaobserwowano brak synchronizacji
czasowej (różnica kilkunastu godzin) między zabezpieczeniem fotograficznym śladu na śniegu a zabezpieczeniem przez odwzorowanie za
pomocą stentu czy silikonu.
W związku z powyższą prezentacją wyników badań własnych należy przedstawić własne postulaty zmieniające praktykę przeprowadzania oględzin. Po pierwsze, niezbędne jest zachowanie kolejności
taktycznej ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych na
miejscu oględzin. Po drugie, wskazane jest każdorazowe dopilnowanie właściwego ujawniania i zabezpieczania każdego śladu połączone z właściwą synchronizacją między zabezpieczeniem technicznym
a procesowym. Następnie w celu realizacji bezwzględnej zasady niepowtarzalności oględzin należy zaproponować, aby grupa oględzinowa
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składała podpisy bezpośrednio pod zapisanymi częściami protokołu
w ramach kolejnych części tego protokołu. Analiza wyników przeprowadzonych badań własnych wskazuje, że nadal aktualny jest postulat
własny zamieszczania w protokole informacji o każdorazowym stwierdzeniu kontaminacji.
Dotychczasowe badania własne obejmowały także problematykę
zawierania w protokole oględzin informacji dotyczących oceny i selekcji materiału dowodowego oraz wniosków i przypuszczeń co do mechanizmu powstania śladów czy przebiegu zdarzenia.
Badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczące
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw wskazują w 24 oględzinach na umieszczenie w protokole informacji o ocenie i selekcji materiału dowodowego, a w 46 protokołach
zaniechanie tych działań. 4 z 16 oględzin zwłok wskazują w protokole na ocenę i selekcję materiału dowodowego, w 12 zaś protokołach
nie zajmowano się tą problematyką. W 3 z 21 badanych protokołów
oględzin osoby zamieszczano informację o ocenie i selekcji materiału dowodowego, a w 18 protokołów nie zawiera takich informacji.
15 z 61 protokołów oględzin rzeczy wymienia ocenę i selekcję materiału dowodowego, podczas gdy 46 protokołów nie odnosi się do omawianej kwestii. Ze względów taktycznych należy postulować zaniechanie dokonywania i wpisania do każdego protokołu oględzin oceny
i selekcji materiału dowodowego, która jest zasadna po zakończeniu tej
czynności w dalszym toku postępowania karnego.
W odniesieniu do zamieszczania w protokole oględzin wniosków
i przypuszczeń co do mechanizmu powstania śladów czy przebiegu zdarzenia w badaniach własnych 40 oględzin miejsca zabójstwa z lat 2000–
2005, w ramach badań stanu jakości czynności kryminalistycznych,
w 3 protokołach oględzin stwierdzono stosowanie wniosków i przypuszczeń, a w analizie 37 pozostałych protokołów oględzin miejsca zdarzenia
nie odnotowano tego nieprawidłowego zabiegu w postaci wnioskowania
i przypuszczania co do mechanizmu powstawania danych śladów czy
przebiegu zdarzenia261. W oględzinach osoby262, oględzinach rzeczy263
Ibidem, s. 262; E. Żywucka-Kozłowska, M. Bronicki, Rekonstrukcja zbrodni Tadeusza K. [w:] J. Kasprzak, J. Bryk (red.), Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu, Wyd. Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, Szczytno 2008, s. 102.
262
K. Juszka, Jakość czynności..., op.cit., s. 264.
263
Ibidem, s. 269.
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76

Analiza wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw

i oględzinach zwłok264 z wyłączeniem pkt V wzoru protokołu zewnętrznych oględzin zwłok na miejscu ich znalezienia nie zawarto natomiast
przedmiotowego opisu wniosków i przypuszczeń.
Badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczące
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców
zabójstw wskazują, że w 13 protokołach umieszczono wnioski i przypuszczania co do mechanizmu powstawania danych śladów czy przebiegu zdarzenia, w pozostałych zaś 57 nie zawarto informacji na ten
temat. W 13 z 16 oględzin zwłok protokół zawiera wnioski i przypuszczenia co do mechanizmu powstania śladów czy przebiegu zdarzenia,
a w 3 protokołach nie ujęto tej problematyki. W jednym z 24 protokołów oględzin osoby przedstawiono przedmiotowe wnioski i przypuszczenia, w pozostałych 23 protokołach ich nie zamieszczono. W jednym z 61 protokołów oględzin rzeczy wskazano omawiane wnioski
i przypuszczenia, w pozostałych natomiast 60 protokołach nie odniesiono się do tych kwestii. Analizując powyższe wyniki badań, zgodnie
z zasadą obiektywizmu należy postulować rezygnację ze wskazywania
w protokołach oględzin miejsca, osoby i rzeczy wniosków i przypuszczeń co do mechanizmu powstawania danych śladów czy przebiegu
zdarzenia, a w odniesieniu do pkt V wzoru protokołu zewnętrznych
oględzin zwłok na miejscu ich znalezienia postulować niezbędność ich
zamieszczania.
Jedną z podstawowych czynności związanych z fazą analizy jest
określenie i wpisanie do protokołu oględzin warunków zakończenia
tej czynności.
W badaniach własnych 40 oględzin miejsca zabójstwa z lat 2000–
2005 w ramach badań stanu jakości czynności kryminalistycznych
stwierdzono, że w 20 przypadkach zakończono oględziny w dobrych
warunkach, tj. w dobrym oświetleniu i dobrej pogodzie. W złych warunkach atmosferycznych zakończono 2 przedmiotowe czynności.
Pozostałe 18 protokołów oględzin nie zawierało takich informacji265.
Omawiane informacje były zamieszczone jeszcze tylko w objętych
przedmiotowymi badaniami 31 oględzinach rzeczy. We wszystkich
tych 31 oględzinach we właściwej rubryce odnotowywano zakończenie tej czynności w niezmienionych warunkach atmosferycznych,
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mimo że zawsze oględziny odbywały się w pomieszczeniu zamkniętym
należącym do policji266.
Badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczące
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw odnotowują, że w 40 protokołach oględzin opisano warunki
ich zakończenia, w 30 natomiast nie zamieszczono takiej informacji.
W 16 z 24 objętych przedmiotowymi badaniami protokołach oględzin osoby wskazano warunki zakończenia oględzin, a w pozostałych
8 omawianych protokołach nie zawarto opisu tych warunków. We
wszystkich badanych 16 oględzinach zwłok oraz 61 oględzinach rzeczy nie umieszczono w protokołach warunków zakończenia oględzin.
Przechodząc do analizy wyników badań oględzin zwłok, zwrócono
uwagę na wymienioną niżej grupę wytycznych.
Monika Całkiewicz we wspomnianych badaniach przeprowadzonych
w latach 2000–2006 (150 postępowań przygotowawczych z art. 148 k.k.,
149 k.k., 151 k.k., 155 k.k., zakończonych umorzeniem i 50 spraw karnych
z art. 148 k.k., 149 k.k., 156§3 k.k., i 158§3 k.k., zakończonych prawomocnym wyrokiem, przeprowadzonych w latach 2000–2006267) zwraca
uwagę, że wbrew wyraźnym dyspozycjom kodeksu postępowania karnego prokuratorzy dość rzadko kierują oględzinami zwłok, a w ponad 66%
oględzin zwłok prokurator nie przybył na miejsce oględzin, pozostawiając przeprowadzenie czynności w rękach funkcjonariuszy policji. Powoływana autorka podkreśla, że w ponad 89% biegły ani przez moment nie
był obecny w trakcie wykonywania czynności pomimo obligatoryjności
jego uczestnictwa w tych oględzinach268.
Badania własne 50 spraw z lat 2005–2010 dotyczące wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw wskazują, że we wszystkich czynnościach oględzin, zarówno w 33 oględzinach zwłok opisanych w protokole oględzin miejsca, w 16 oględzinach
zwłok opisanych w odrębnym protokole oględzin zwłok, jak również
w jednych oględzinach zwłok opisanych w ramach oględzin rzeczy,
ustalono tożsamość zwłok.
Wspomniane badania odnotowują, że w 32 oględzinach zwłok opisanych w protokole oględzin miejsca zawarto informacje o ułożeniu
zwłok, a w jednych oględzinach nie zamieszczono takiej informacji.
266
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We wszystkich 16 oględzinach zwłok opisanych w odrębnym protokole
oględzin zwłok oraz w jednych oględzinach zwłok opisanych w ramach
oględzin rzeczy była informacja o ułożeniu zwłok.
Monika Całkiewicz w wymienianych wyżej badaniach przeprowadzonych w latach 2000–2006 wskazuje269, że w wielu sytuacjach
bezpodstawnie odstępuje się od rozebrania zwłok. Cytowana autorka
podnosi także, że w niektórych przypadkach policjanci podają tę informację wprost w protokole, zazwyczaj przywołując jakiś – ich zdaniem
zapewne wystarczający – powód usprawiedliwiający takie zachowanie.
Niestety, zdaniem M. Całkiewicz, powody te są z reguły nieuzasadnione z punktu widzenia taktyki przeprowadzania oględzin. Podaje
przykładowo przedmiotowe uzasadnienie, że „od rozebrania zwłok
odstąpiono ze względu na ich znaczne zarobaczenie”. Trafnie stwierdza
powoływana autorka, że odstąpienie od rozebrania zwłok uniemożliwia opis zarówno znamion śmierci, jak i obrażeń270.
Badania własne z lat 2005–2010 odnotowują, że w 3 oględzinach
zwłok opisanych w protokole oględzin miejsca znalazła się informacja
o rozebraniu zwłok, w 30 zaś oględzinach zaznaczono nierozebranie
zwłok. W 11 z 16 oględzin zwłok opisanych w odrębnym protokole oględzin zwłok nie rozbierano ich, a w 5 dokonano tej czynności.
W jednych oględzinach zwłok opisanych w ramach oględzin rzeczy
zawarto informację o rozebraniu zwłok. W związku z tym należy postulować zaniechanie odstąpienia od rozbierania zwłok, umożliwia
to bowiem prawidłowy opis zarówno znamion śmierci, jak i wyglądu
obrażeń.
Monika Całkiewicz w cytowanych badaniach z lat 2000–2006 krytykuje nieznajomość podstaw anatomii bądź nieumiejętność określenia
poszczególnych części ciała przez przeprowadzających oględziny271.
Wskazuje na przykład, że w jednej sprawie przy opisie klatki piersiowej
pokrzywdzonej podano: „gruczoły płciowe rozmieszczone symetrycznie”, w innej natomiast, przy opisie twarzy pokrzywdzonej – „żuchwa
dolna cofnięta”272.
Badania własne z lat 2005–2010 odnotowują, że 23 oględziny zwłok
opisane w protokole oględzin miejsca zawarto rysopis zwłok i stan po269
270
271
272

Ibidem, s. 8.
Ibidem, s. 137–138.
Ibidem, s. 8.
Ibidem, s. 139.

Prawidłowość przeprowadzania oględzin

79

szczególnych części ciała, a 10 oględzin nie zawiera takich informacji. We wszystkich 16 oględzinach zwłok opisanych w odrębnym protokole oględzin zwłok oraz w jednych oględzinach zwłok opisanych
w ramach oględzin rzeczy była informacja o rysopisie zwłok i stanie
poszczególnych części ciała. Mając na uwadze powyższe informacje,
należy postulować częstsze i dokładniejsze, także pod względem mianownictwa, przedstawianie rysopisu zwłok oraz opisywanie poszczególnych części ciała w protokołach oględzin.
Monika Całkiewicz w przedstawianych badaniach z lat 2000–2006
zwraca uwagę na bardzo pobieżne opisywanie wczesnych znamion
śmierci oraz przeobrażeń pośmiertnych273. Słusznie stwierdza cytowana autorka, że nie ma żadnych wątpliwości, iż niedokonanie ustaleń co do znamion śmierci i nieutrwalenie ich w formie procesowej
w protokole oględzin skutkuje w wielu wypadkach niemożnością ustalenia w miarę precyzyjnego czasu zgonu. Monika Całkiewicz wskazuje,
że zazwyczaj jednak opisywane są tylko plamy opadowe i to w zdecydowanie niewystarczający sposób. Przykładowo w jednej ze spraw
odnotowuje stwierdzenie, że plamy znajdują się na całym ciele ofiary.
Taki opis łamie zasadę polegającą na wskazaniu, w których miejscach
zwłok plamy opadowe są widoczne. Tylko w jednej z przedmiotowych
spraw bardzo precyzyjnie opisano, że plamy opadowe ustępują pod naciskiem i powracają po 6 sekundach. Do rzadkości należało opisywanie plam opadowych, a w nielicznych protokołach (5%) odnotowano,
że plamy przemieszczają się. Przedstawiając wyniki badań dotyczące
stężenia pośmiertnego, M. Całkiewicz argumentuje, iż zazwyczaj określa się, że występuje ono w jakichś konkretnych częściach ciała. Autorka z dystansem odnosi się do sposobu opisu na zasadzie wykluczenia,
występowania stężenia w pewnych mięśniach, konstatacji, że stężenie
jest „w pełni wykształcone” lub zgodne z czasem zgonu. W niemal
wszystkich postępowaniach ustalających temperaturę zwłok cytowana
autorka przedstawia opisane w protokole, niewiele zazwyczaj mówiące stwierdzenie „zgodne z temperaturą otoczenia” lub wpisy szacunkowe (np. około 5 stopni Celsjusza). Tylko w 1% oględzin badanych
przez autorkę zmierzono temperaturę zwłok w mięśniach uda, które
to czynności dotyczyły oględzin wykonywanych z udziałem medyka
sądowego274.
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Jak już podkreślano, w badaniach własnych 50 spraw z lat 2005–
2010 dotyczących wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw oględziny zwłok są opisane w 33 protokołach
oględzin miejsca, 16 protokołach oględzin zwłok i w jednym protokole
oględzin rzeczy. W 14 z 33 przedmiotowych protokołów miejsca nie
opisano wczesnych znamion śmierci, w jednym z omawianych 14 protokołów uzasadniono ten fakt zeszkieletowaniem zwłok. W pozostałych 19 protokołach miejsca opisano plamy opadowe, stężenie pośmiertne, oziębienie zwłok, bladość zwłok. Opisując plamy opadowe
prowadzący oględziny stwierdzali w 4 protokołach ich widoczność,
na przykład na plecach. W 6 protokołach plamy opadowe ustępowały
pod naciskiem palca, a w 4 protokołach nie zaobserwowano takiego
zjawiska. W 7 protokołach określono sinobrunatny kolor plam opadowych, w jednych zaś oględzinach stwierdzono, że plamy opadowe
mocno wysycone po uciśnięciu palcem wracają do początkowego zabarwienia. W 4 oględzinach przedstawiono nieprecyzyjny opis plam
opadowych, tzn. w jednym protokole wpisano, że plamy opadowe są
zgodne ze wskazaniem czasu zgonu, w 3 kolejnych że są zgodne z ułożeniem ciała. Odnosząc się do stężenia pośmiertnego, w 7 sprawach
wskazano jego wyraźne zaznaczenie, w 3 natomiast sprawach odnotowano słabe wykształcenie stężenia pośmiertnego. W jednym protokole
podkreślono, że stężenie pośmiertne przełamano w stawie łokciowym,
a w dwóch kolejnych protokołach w stawie kolanowym. W innym
protokole zaznaczono stężenie pośmiertne w obrębie wszystkich grup
mięśniowych, w następnej zaś czynności nieprecyzyjnie stwierdzono,
że stężenie pośmiertne jest zgodne z ułożeniem ciała. W dwóch kolejnych protokołach wpisano nazwę „stężenie pośmiertne”, nie przedstawiając szczegółów związanych z opisem tego znamienia. W jednym
protokole wskazano bladość skóry na rękach w kolorze fioletowym,
a w 9 protokołach dokładnie wskazano temperaturę zwłok. W 16 oględzinach zwłok opisanych w oddzielnym protokole oględzin zwłok
opisano plamy opadowe, stężenie pośmiertne, oziębienie zwłok oraz
bladość zwłok. W jednej z tej grupy protokołów plamy opadowe odnotowano na barkach, twarzy i szyi, w 3 następnych oględzinach plamy opadowe były słabo wysycone i asymetryczne bardziej po stronie
prawej. W 6 protokołach plamy opadowe ustępowały pod naciskiem
palca, w jednej sprawie nie stwierdzono takiego zjawiska. W 4 protokołach stwierdzono sinobordowy kolor plam opadowych, w jednych
był to kolor ciemnobordowy, w następnych kolor czerwony, a w in-
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nych śliwkowy, zlokalizowany na tylnej części ciała poza miejscami
ucisku. Następnym opisanym znamieniem było stężenie pośmiertne,
które w 7 oględzinach było w pełni rozwinięte, w 2 natomiast oględzinach stężenie pośmiertne przełamano w stawie łokciowym. W jednym
protokole wskazano dokładną temperaturę zwłok, w innym odnotowano, że temperatura zwłok jest zbliżona do fizjologicznej, czyli około
30 stopni Celsjusza. W 2 kolejnych protokołach nieprecyzyjnie stwierdzono, że temperatura zwłok jest taka sama jak temperatura otoczenia. W 3 oględzinach odnotowano oziębienie zwłok, a w 1 protokole
stwierdzono bladość zwłok. W jednych oględzinach zwłok opisanych
w protokole oględzin rzeczy opisano plamy opadowe, stwierdzając ich
zgodność z ułożeniem zwłok oraz odnotowano dobrze wykształcone
stężenie pośmiertne. W związku z takimi obserwacjami należy postulować precyzyjne, z użyciem właściwego nazewnictwa, opisywanie
wczesnych znamion śmierci w protokołach oględzin zwłok.
Monika Całkiewicz w swoich badaniach z lat 2000–2006275 wymienia zaniedbania członków ekip oględzinowych. Do tej grupy zalicza
zaniedbania w zakresie opisu obrażeń widocznych na zwłokach: lakoniczny opis przedmiotowych obrażeń, niezauważanie ran, ograniczanie się do stwierdzenia, że na zwłokach są widoczne opatrunki, brak
decyzji o konieczności ich zdjęcia w celu opisania wyglądu obrażenia,
a także brak dokumentacji fotograficznej ran znajdujących się pod
opatrunkami, niesporządzanie jej nawet wtedy, gdy wygląd ran został
zmieniony przez lekarzy, na przykład gdy zostały zszyte276.
Na podstawie badań własnych 50 spraw z lat 2005–2010 dotyczących wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw można odnotować, że w 13 z 33 oględzin zwłok opisanych
w protokole oględzin miejsca szczegółowo opisano obrażenia widoczne na zwłokach, a w 20 oględzinach przedmiotowy opis był lakoniczny.
8 z 16 oględzin zwłok opisanych w odrębnym protokole oględzin zwłok
zawiera szczegółowy opis obrażeń widocznych na zwłokach, pozostałe
zaś 8 oględzin charakteryzował lakoniczny opis niniejszych obrażeń.
W jednych oględzinach zwłok opisanych w ramach oględzin rzeczy
szczegółowo opisano obrażenia widoczne na zwłokach. Należy zatem
postulować częstsze zachowanie precyzji w opisie oraz dokumentacji
technicznej i procesowej obrażeń widocznych na zwłokach.
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Badania własne 50 spraw z lat 2005–2010 dotyczące wpływu oględzin
kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw w odniesieniu do czasu zgonu wskazują, że w 30 z 33 oględzin zwłok opisanych
w protokole oględzin miejsca nie określono czasu zgonu, w 2 oględzinach wskazano, że pokrzywdzony zmarł między 10–12 godz. przed
oględzinami, a w jednych oględzinach czas zgonu wskazano w przedziale 10–12 godz. W 5 z 16 oględzin zwłok opisanych w odrębnym
protokole oględzin zwłok nie określono czasu zgonu, a w pozostałych
11 z 16 przedmiotowych oględzin czas zgonu wskazano w następujących przedziałach czasowych: w jednej sprawie – 20 minut, w drugiej
– 3 godz., w trzeciej 3–6 godz., w czwartej – 3 godz. 30 min do 4 godz.
30 minut, w piątej – 4 godz., w szóstej – 4 godz. 30 minut, w siódmej
6–7 godz., w ósmej – 6–12 godz., w dziewiątej – 8–24 godz., w dziesiątej – 11–12 godz., oraz w jedenastej – 12–18 godz. W jednych oględzinach zwłok opisanych w ramach oględzin rzeczy nie określono czasu
zgonu. Mając na uwadze powyższe niepokojące dane, należy postulować każdorazowe określanie czasu zgonu jako ważnej z punktu widzenia kryminalistycznej teorii wykrywania277 zasady wszechstronności
działań i poszukiwań278.
Kolejnym problemem związanym z określaniem czasu zgonu jest
udział lekarza medycyny sądowej lub innego lekarza w trakcie oględzin i rzetelne wykonywanie przez niego oględzin zwłok. We wszystkich 16 oględzinach zwłok opisanych w odrębnym protokole oględzin
zwłok był obecny lekarz medycyny sądowej lub inny lekarz, który tylko
w 11 z 16 przedmiotowych oględzin określił czas zgonu. W tym miejscu trzeba stanowczo postulować przypominanie przez kierującego
oględzinami o konieczności przybycia lekarza medycyny sądowej lub
innego lekarza na miejsce oględzin i nadzorowanie jego pracy w celu
określenia przez niego także czasu zgonu.
Monika Całkiewicz w swoich badaniach 150 postępowań przygotowawczych z art. 148 k.k., 149 k.k., 151 k.k., 155 k.k., zakończonych
umorzeniem i 50 spraw karnych z art. 148 k.k., 149 k.k., 156§3 k.k.
i 158 §3 k.k., zakończonych prawomocnym wyrokiem, przeprowadzo-

277
T. Hanausek, Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, cz. I..., op.cit.; T. Hanausek, Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, cz. II..., op.cit.
278
T. Hanausek, Zarys taktyki..., op.cit., s. 30–31; T. Hanausek, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 49–50.
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nych w latach 2000–2006279 przedstawia przykład odstąpienia od rozebrania zwłok ze względu na ich znaczne zarobaczenie280.
Badania własne 50 spraw z lat 2005–2010 dotyczące wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw odnotowują, że w 9 z 33 oględzin zwłok opisanych w protokole oględzin
miejsca opisano destrukcyjne działanie innych czynników, a w24 oględzinach nie zamieszczono przedmiotowego opisu. W 6 z 16 oględzin
zwłok opisanych w odrębnym protokole oględzin zwłok znajdował się
opis destrukcyjnych działań innych czynników, w pozostałych zaś 10
oględzinach nie zawarto tego opisu. W jednych oględzinach zwłok opisanych w ramach oględzin rzeczy nie scharakteryzowano destrukcyjnych działań innych czynników. W związku z tym należy postulować
każdorazowe zamieszczanie w protokole oględzin opisu destrukcyjnych działań innych czynników, który jest istotną informacją w badaniu okoliczności popełnienia przestępstwa także z punktu widzenia
kontaminacji.
Prezentowane badania własne z lat 2005–2010 wskazują, że w 17
z 33 oględzin zwłok opisanych w protokole oględzin miejsca nie opisano przypuszczalnej przyczyny zgonu, a w 16 omawianych oględzinach
wyszczególniono następujące przedmiotowe przyczyny: w 6 oględzinach wskazano na wykrwawienie, w 4 oględzinach były to rany kłute
klatki piersiowej, w 2 – urazy głowy, w pozostałych natomiast 4 oględzinach były to kolejno: uduszenie, rany kłute i cięte, rany tłuczone
głowy, rana postrzałowa. W 2 z 16 oględzin zwłok opisanych w odrębnym protokole oględzin zwłok nie opisano przypuszczalnej przyczyny
zgonu, a w 14 oględzinach wymieniono: w 5 oględzinach – wykrwawienie, w 3 oględzinach – uduszenie wewnątrzczaszkowe, w 2 oględzinach – uduszenie lub zadzierżgnięcie, w jednych oględzinach wskazano na skutki ugodzenia narzędziem tępym w okolicę podsercową,
w kolejnych oględzinach niniejsze ugodzenie nastąpiło narzędziem ostrokrawędzistym, w następnych oględzinach przyczynę zgonu opisano
jako ranę postrzałową brzucha, w innych oględzinach określono jako
rozległe obrażenia głowy. W jednych oględzinach zwłok opisanych
w ramach oględzin rzeczy nie opisano przypuszczalnej przyczyny zgonu. Uwzględniając powyższe obserwacje, należy postulować każdorazowe wskazywanie w protokole oględzin przypuszczalnej przyczyny
279
280

M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 8.
Ibidem, s. 137–138.
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zgonu, która jest ważna w szczególności przy tworzeniu wersji kryminalistycznych281, ustalaniu modus operandi, profilowaniu282 i dalszych
działaniach wykrywczych.
Na podstawie przeprowadzonych badań własnych można określić
że w 22 z 33 oględzin zwłok opisanych w protokole oględzin miejsca nie wskazano przypuszczalnie użytego narzędzia przestępstwa,
a w 11 omawianych oględzinach wymieniono następujące przedmiotowe narzędzia: w 5 oględzinach wskazywano na narzędzie tępe, tepokrawędziste, w 4 oględzinach był to nóż, w jednych oględzinach – broń
palna w następnych – worek foliowy. W 5 z 16 oględzin zwłok opisanych w odrębnym protokole oględzin zwłok wymieniono narzędzie
ostre, ostrokrawędziste jako przypuszczalne narzędzie przestępstwa,
w następnych 5 oględzinach był to nóż, w kolejnych 2 oględzinach –
młotek, w innych sekiera oraz nóż, w jednych oględzinach broń długa
myśliwska, w następnych – narzędzie tępe, tępokrawędziste, a także
kolano lub pięść, a w innych oględzinach – prostownik. W jednych
oględzinach zwłok opisanych w ramach oględzin rzeczy nie opisano
przypuszczalnie użytego narzędzia przestępstwa. W związku z przytoczonymi wynikami badań należy postulować każdorazowe wskazywanie w protokole oględzin przypuszczalnie użytego narzędzia przestępstwa, które jest ważne również w szczególności przy tworzeniu wersji
kryminalistycznych, ustalaniu modus operandi, profilowaniach i dalszych działaniach wykrywczych.

281
K. Juszka, Wpływ budowy wersji kryminalistycznej na wykrywalność sprawców
przestępstw [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry, Wyd. IES, Kraków
2004, s. 145.
282
K. Juszka, M. Abramowicz, Portret psychologiczny sprawcy przestępstwa
[w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry, Wyd. IES, Kraków 2004, s. 149–
152; K. Juszka, Wybrane kryminalistyczne..., op.cit., s. 74–75; E. Żywucka-Kozłowska,
K. Juszka, Niekonwencjonalne metody..., op.cit., s. 43–44, K. Juszka, M. Abramowicz,
E. Żywucka-Kozłowska, Portret psychologiczny w praktyce, PPiA 2005, t. LXXII, s. 37–38;
J.K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, M. Najda, Psychologia w postepowaniu karnym, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 221; J. Konieczny,
M. Szostak, Metodologiczne problemy profilowania kryminalnego, Prob. Krym. 2011, nr
274, s. 26; J. Gurgul, Źródła informacji o nieznanym sprawcy, Prob. Krym. 2006, nr 253,
s. 28; K. Furman-Łajszczak, Dowód z badań DNA – wyzwanie dla prawników, Prokurator
2011, nr 2, s. 107; B. Wojciechowski, Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawcow
zabójstw (cz. II), Pal. 2008, nr 9–10, s. 113; A. Bahdanau, Portret psychologiczno-kryminalistyczny nieznanego przestępcy. Problemy teorii i praktyki PPiA 2005, t. LXXII, s. 153.
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4. Techniczne zabezpieczenie przedmiotu oględzin
4.1. Istota technicznego zabezpieczenia przedmiotu oględzin
W literaturze słusznie zwraca się uwagę, że opis jako metoda utrwalania faktów, zjawisk i rzeczy zawiera znaczny ładunek subiektywizmu
niezależnie od tego, kto go sporządza. Jego rzetelność jest dokumentowana wieloma względami natury percepcyjnej oraz intelektualnej.
Warunkiem trafnej oceny znaczenia dowodowego środków i źródeł
dowodowych jest ich obiektywna wymowa283, realizowana za pomocą
zgrupowanych metod, sposobów i technik stosowanych do utrwalania
przebiegu i wyników czynności procesowych, wyglądu miejsc zdarzeń,
przedmiotów i śladów przed dokonaniem badań specjalistycznych
w poszczególnych fazach badań i ich wyników284. Edmond Locard
trafnie podkreślał, że miejsce zdarzenia należy w pierwszej kolejności
sfotografować bezpośrednio po wykryciu przestępstwa, by wykluczyć
wszelkie możliwe późniejsze zarzuty co do wyglądu miejsca285.
Celem fotografii, jako najwcześniej stosowanego technicznego
środka utrwalania obrazowego dowodów na potrzeby procesu karnego286, jest w szczególności dokumentowanie różnego rodzaju czynności procesowo-kryminalistycznych (w tym oględzin i sekcji zwłok),
rejestrowanie kryminalistyczne osób, zwłok o nieustalonej tożsamości
i przedmiotów pochodzących z przestępstw, wykonywanie badań kryminalistycznych (np. wizualizacja śladów, identyfikacja osób na podstawie zdjęć, sporządzanie tablic poglądowych do ekspertyz)287.
Doktryna kryminalistyczna dokonuje podziału fotografii na
trzy zasadnicze grupy288 lub na cztery grupy289 przedstawiające taki
sam zakres problematyki. Klasyfikacja na cztery grupy obejmuje
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 132; E. Kube, U. Störzer, K.J. Timm, Kriminalistik. Handbuch fűr Praxis und Wissenschaft, t. I, Stuttgart 1992, s. 654–655, cyt. za:
P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 28.
284
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 134.
285
E. Locard, Dochodzenie..., op.cit., s. 206.
286
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 132; H. Malewski, Oględziny w praktyce
policji litewskiej [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999, s. 219.
287
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 266–267.
288
Ibidem, s. 267.
289
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 334.
283
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następujące kryteria: według rodzaju czynności kryminalistycznych, według zakresu wykorzystanego promieniowania elektromagnetycznego, według rodzaju użytego obiektywu, według rodzaju wykorzystywanego osprzętu technicznego290. Do pierwszej zalicza się
fotografię dokumentacyjną291 – zwaną również oględzinową292, rejestracyjną293 – nazywaną także sygnalityczną294, badawczą295 – zwaną też śledczo-badawczą296, i detektywną297 określaną również jako

Ibidem, s. 334.
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 175; B. Hołyst,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 966; 571; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 130–131;
E. Żywucka-Kozłowska, K. Juszka, O przydatności fotografii skalowej w praktyce kryminalistycznej [w:] A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplex
veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd.
UMK, Toruń 2004, s. 252; J. Kabzińska, Kryminalistyczne czynności procesowe. Dokumentacja czynności [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 174; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 81–82; K. Witkowska, Procesowe..., op.cit., s. 41; W. Pływaczewski,
G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 90–91.
292
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 175; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 334–335; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 332; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 182; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 301.
293
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 335–336; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 130; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 81; J. Kabzińska, Kryminalistyczne..., op.cit., s. 174; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon...,
op.cit., s. 93.
294
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 175; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 335–336; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 301.
295
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 335; W. Kędzierski
(red.), Technika..., op.cit., s. 140; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 131–132; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 82; J. Kabzińska, Kryminalistyczne..., op.cit., s. 174;
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 301; W. Pływaczewski, G. Kędzierska
(red.), Leksykon..., op.cit., s. 90.
296
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 177.
297
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 177; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 336; J. Mazepa
(red.), Vademecum..., op.cit., s. 82–83; J. Kabzińska, Kryminalistyczne..., op.cit., s. 174–
175; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 301.
290
291
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operacyjna298. Drugi podział wyróżnia się ze względu na rodzaj
sprzętu i technik fotograficznych. Do tej grupy zalicza się fotografię
tradycyjną (analogową) lub cyfrową299, fotografię czarno-białą lub
barwną300, fotografię makroskopową301 lub mikroskopową302, fotogrametrię303, fotografię mało-, średnio- i wielkoobrazkową304, fotografię
standardową305, szerokokątną (krótkoogniskową) 306 lub wąskokątną
(długoogniskową)307, fotografię stroboskopową308, fotografię kontrastowaną309, fotografię konturowaną310, fotografię panoramiczną311,
fotografię rozwiniętą312, fotografię metryczną313. Trzecie kryterium
298
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 336; T. Hanausek,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 132.
299
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 339.
300
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; W. Kędzierski
(red.), Technika..., op.cit., s. 149; K. Witkowska, Procesowe..., op.cit., s. 41.
301
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 339; W. Kędzierski
(red.), Technika..., op.cit., s. 140; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 360.
302
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 337; W. Kędzierski
(red.), Technika..., op.cit., s. 140; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 360.
303
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 339; E. Żywucka-Kozłowska, K. Juszka, O przydatności..., op.cit., s. 252; K. Witkowska,
Oględziny..., op.cit., s. 347; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 140.
304
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 339.
305
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 337.
306
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 337.
307
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 337.
308
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 339.
309
Ibidem, s. 339.
310
Ibidem.
311
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 339; W. Kędzierski
(red.), Technika..., op.cit., s. 140; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 360; K. Witkowska,
Procesowe..., op.cit., s. 41.
312
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 339.
313
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 571; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Krymi-
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podziału fotografii dotyczy rożnych zakresów promieniowania elektromagnetycznego, dzieląc fotografię na gammagrafię314, rentgenografię315, fotografię w ultrafiolecie316, fotografię w świetle widzialnym317, fotografię w podczerwieni (intrafotografię)318, termografię319.
W ramach pierwszego podziału fotografii należy zaznaczyć, że zadaniem fotografii dokumentacyjnej (oględzinowej) jest utrwalenie
obrazu miejsca zdarzenia, według zasady – od ogółu do szczegółu,
tak aby umożliwić osobom, które nie uczestniczyły w oględzinach, na
przykład sędziemu, zorientowanie się, jaka była topografia tego miejsca, jak wyglądały jego szczegóły i jaki mógł być przebieg zdarzenia.
Właściwie wykonana dokumentacja fotograficzna pozwala ponadto na
ponowne przeanalizowanie pewnych okoliczności i szczegółów zdarzenia, na które nie zwrócono uwagi podczas oględzin320.
Fotografia dokumentacyjna sporządzona jako materiał poglądowy
do protokołu oględzin miejsca zdarzenia obejmuje fotografię ogólnoorientacyjną, fotografię sytuacyjną, fotografię szczegółową321. Fotogranalistyka..., op.cit., s. 339; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 140; K. Witkowska,
Oględziny..., op.cit., s. 360; K. Witkowska, Procesowe..., op.cit., s. 41.
314
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 336.
315
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 337.
316
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 337; W. Kędzierski
(red.), Technika..., op.cit., s. 149.
317
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 337.
318
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 337; W. Kędzierski
(red.), Technika..., op.cit., s. 149.
319
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; K. Witkowska,
Procesowe..., op.cit., s. 41.
320
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 268; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 334–335; Z. Czeczot,
T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 182; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 301.
321
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 268; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 176; M. Goc,
J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 466; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 26;
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 300–307; A. Szajowska, Dokumentowanie czynności technicznych w czasie oględzin miejsca zdarzenia w praktyce angielskiej
[w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999, s. 86; J. Tuliszka, Policyjne..., op.cit., s. 15.
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fia ogólnoorientacyjna przedstawia ogólny widok miejsca zdarzenia
i przyległego terenu, widziany z różnych stron, począwszy od drogi dojścia sprawców, przez miejsca ich działania, na drodze ucieczki
skończywszy (jeśli takie etapy zdarzenia i ich lokalizacje da się ustalić). W tym celu wykonywane są na przykład fotografie panoramiczne
bądź z użyciem obiektywów szerokokątnych, pozwalających na ujęcie jak największego pola widzenia322. Fotografia sytuacyjna służy do
zarejestrowania, w większym zbliżeniu, najistotniejszych elementów
miejsca zdarzenia323. Fotografia szczegółowa prezentuje ujawnione ślady kryminalistyczne i dowody rzeczowe. W celu ich zabezpieczenia
podczas fotografowania należy obligatoryjnie stosować miarki, które
układa się obok nich, co później pozwala na ustalenie ich rozmiarów.
Każdy fotografowany ślad i przedmiot powinien być także oznaczony
ustawionym lub ułożonym obok kolejnym numerkiem. Należy także
zwrócić szczególną uwagę na właściwe oświetlenie śladów bądź wykonanie fotografii przy różnych kątach oświetlenia, tak aby odwzorowane
zostały ich wszystkie cechy identyfikacyjne324. Przy takiej fotografii oś
obiektywu aparatu fotograficznego musi być skierowana prostopadle
do powierzchni śladu325.
Fotografia rejestracyjna326 – zwana także sygnalityczną327 – obejmuje głównie zdjęcia sygnalityczne osób podejrzanych o popełnienie
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 268; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 176; M. Goc,
J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 466; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 26;
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 301–302; J. Tuliszka, Policyjne...,
op.cit., s. 15.
323
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 268; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 177; M. Goc,
J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 466; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 26; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 302; J. Tuliszka, Policyjne...,
op.cit., s. 15.
324
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 268–269; J. Widacki
(red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 26; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit.,
s. 302–304; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 466; J. Tuliszka, Policyjne..., op.cit.,
s. 15.
325
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 177.
326
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 269; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 335–336.
327
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 175; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 335–336.
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przestępstw328, zwłok o nieustalonej tożsamości329 oraz rzeczy330. W ramach zdjęć sygnalitycznych wykonuje się cztery ujęcia twarzy: prawy
profil, z przodu (en face) oraz prawy i lewy półprofil331. Zwłoki o nieustalonej tożsamości fotografuje się także w czterech ujęciach, podobnie jak w przypadku zdjęć sygnalitycznych332. Dodatkowo wykonuje
się zdjęcie całej sylwetki oraz zdjęcie lewej małżowiny usznej333. Fotografia badawcza334 – zwana także śledczo-badawczą335 – wykorzystywana jest przede wszystkim do wizualizacji utrwalania różnego rodzaju śladów kryminalistycznych oraz sporządzania tablic poglądowych
do ekspertyz336. Dzięki stosowaniu tej grupy technik fotograficznych
ujawniane są ślady niewidoczne gołym okiem bądź poprawiana jest ich
czytelność. Tablice poglądowe do ekspertyz przedstawiają zazwyczaj
ogólny widok materiału dowodowego i porównawczego oraz zestawienie identyfikacyjnych cech zgodnych dla porównywanych obiektów337.
Fotografia detektywna338 (operacyjna) polega na niejawnym dokumentowaniu za pomocą sprzętu fotograficznego (lub kamer wideo) osób
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 269; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 335–336.
329
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 269; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 335–336.
330
Ibidem, s. 335.
331
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 269; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 175–176;
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 335–
–336.
332
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 271; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 335–336.
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E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 271; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 175–176;
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 335–336.
334
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 271; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 335; W. Kędzierski
(red.), Technika..., op.cit., s. 149.
335
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 177.
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Ibidem, s. 177; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 335.
337
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 271; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 335; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 339.
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E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 267; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 177; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 336.
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w trakcie popełniania przestępstw oraz okoliczności towarzyszących
tym zdarzeniom339. Fotografia detektywna dzieli się na bezpośrednią
i pośrednią. Zdjęcia detektywne bezpośrednie wykonywane są z oddali z użyciem teleobiektywów, z ukrycia lub zminiaturyzowanymi bądź
inaczej zakamuflowanymi aparatami. Zdjęcia detektywne pośrednie
mogą być wykonywane z obrazu przekazywanego przez dyskretnie zainstalowaną kamerę telewizyjną340.
W ramach drugiego podziału rodzajów fotografii należy podkreślić,
że szczególnym atutem fotografii tradycyjnej (analogowej) w kryminalistycznych zastosowaniach jest jej bardzo duża rozdzielczość oraz
odporność na próby ingerencji w obraz341. W fotografii cyfrowej jednym z najważniejszych parametrów decydujących o jakości zdjęć jest
rozdzielczość matrycy, o której jakości świadczy między innymi stosunek poziomu sygnału do szumu określany jako czułość. Im większa jest czułość, tym lepsze są rezultaty fotografowania w trudnych
warunkach oświetleniowych. Wykorzystywanie fotografii cyfrowej
w kryminalistyce rodzi pewne problemy związane z dość dużą możliwością niepożądanego modyfikowania cyfrowych plików graficznych
bez pozostawiania w nich śladów ingerencji342. Fotografia makroskopowa (makrofotografia) jest to często stosowana w kryminalistyce
technika fotografowania małych obiektów (śladów) w naturalnych
bądź powiększonych rozmiarach343. Fotografia mikroskopowa polega
na wykonywaniu zdjęć za pomocą aparatu fotograficznego lub kamery sprzężonej z okularem mikroskopu. W ten sposób rejestrowane są
obrazy mikroskopijnych rozmiarów w dużym powiększeniu344. Fotogrametria umożliwia dokonanie tzw. fotointerpretacji, to jest ustalenia
i określenia wzajemnych proporcji porównywalnych obiektów, mikroE. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 271; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 176; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 336.
340
Ibidem, s. 336.
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E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 272.
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Ibidem, s. 273; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 350–351.
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E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 273; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 340–341; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 140–142.
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E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 274; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 338–339;
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 142–143.
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struktury ciał i zachodzących w nich zmian, także odczytanie korelacji zachodzących między porównywalnymi obiektami345. W fotografii
mało-, średnio- i wielkoobrazkowej zwraca się uwagę, że im większy
jest rozmiar klatki, tym większa jest jej rozdzielczość i tym wierniejszy powstaje obraz346. Stosujący fotografię standardową, o obiektywach
szerokokątnych i wąskokątnych podkreślają, że najwygodniejszym
rozwiązaniem jest używanie aparatów z obiektywami o zmiennej ogniskowej (tzw. zoom), które w płynny sposób mogą zmieniać swoje
parametry od obiektywu szerokokątnego przez standardowy aż do teleobiektywu347. Fotografia panoramiczna może mieć formę panoramy
obrotowej lub panoramy równoległej (liniowej). Wykonuje się ją w celu
przedstawienia na jednym zdjęciu rozległego terenu lub dużych obiektów, które nie mieszczą się w kadrze aparatu fotograficznego. W przypadku panoramy obrotowej chodzi o to, aby pokazać widok obszaru
widzianego z centralnego punktu348. Fotografia stroboskopowa, zwana również chronofotografią, stanowi fotograficzną metodę rejestracji
badania faz ruchu. Polega na wykonaniu na fotogramie szeregu zdjęć
w ściśle określonych odcinkach czasu. Ten rodzaj fotografii stosowany
jest na ogół w toku ekspertyzy, na przykład z wykorzystaniem światła
laserowego. Zbliżony efekt daje poklatkowy przegląd zapisu na taśmie
wideo349. Fotografia kontrastowana znajduje zastosowanie wówczas,
gdy obrazu optycznego śladów nie można ujawnić w normalnym procesie fotograficznym oraz gdy różnice tonalne są zbyt nikłe. Związane z nią metody, stosowane w różnych kombinacjach, pozwalają nie
tylko wyeksponować, na przykład ślady linii graficznych, ale osłabić
zakłócający obraz wpływ tła350. Fotografia konturowana odnosi się do
wydobycia z tła śladów dla celów poglądowych z fotogramu, na którym wśród wielu nieistotnych szczegółów (szumów informacyjnych)
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 145–146.
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 275; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 339.
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V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 337–338.
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B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 176–177;
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 342–
–344; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 147–149.
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trudno rozpoznać elementy o istotnym znaczeniu351. Fotografia rozwinięta polega na rejestracji powierzchni bocznych, cylindrycznych
przedmiotów, na przykład łusek i pocisków broni palnej352. Fotografia
metryczna pozwala na dokonywanie pomiarów odległości między wybranymi obiektami oraz ich wielkości na podstawie wykonanych zdjęć.
Do fotografii metrycznej zalicza się także zdjęcia śladów i dowodów
rzeczowych wykonane z użyciem miarki, co umożliwia ustalenie rzeczywistych rozmiarów utrwalanych obiektów353.
W ramach trzeciej grupy rodzajów fotografii rentgenografia w kryminalistyce znajduje zastosowanie w identyfikacji zwłok (np. wykorzystanie rentgenogramów czaszki lub kości zawierających inplanty),
w badaniach dzieł sztuki i poszukiwaniu ukrytych przedmiotów (także
połkniętych)354. Fotografia w UV wykorzystana jest między innymi do
ujawniana śladów linii papilarnych metodami fluorescencyjnymi355,
do badania autentyczności dokumentów, analizy środków kryjących,
wizualizacji nieczytelnych zapisów, weryfikacji zabezpieczeń luminescencyjnych, ujawniania śladów biologicznych i fizykochemicznych,
badań fałszerstw dzieł sztuki356. Fotografia w podczerwieni (infrafotografia) jest wykorzystywana głównie w badaniach dokumentów oraz
dzieł sztuki, służy do wizualizacji tatuaży na zwłokach będących w stanie rozkładu gnilnego i innych śladów kryminalistycznych357.
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 350; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 153.
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Rejestracja oględzin miejsca zdarzenia za pomocą filmu dokonywana
jest w trybie art. 147 k.p.k. i przyczynia się do realizacji podstawowych
zasad procesowych, takich jak obiektywność i szybkość postępowania358.
Właściwości techniki sprawiły, że znajduje ona szerokie zastosowanie
tam, gdzie celem podejmowanych czynności dowodowych jest wyjaśnienie istotnych wątpliwości, sprawdzenie możliwości wystąpienia zjawisk w odtworzonych warunkach, sprawdzenie możliwości spostrzegania w danych warunkach359. Zapis techniką wideo w toku czynności
oględzinowych dokonywany jest w celu utrwalenia istniejącej na miejscu zdarzenia sytuacji, utrwalenia przebiegu czynności oględzinowych,
eksperymentu procesowego oraz utrwalenia poszczególnych fragmentów miejsca zdarzenia, śladów, przedmiotów i ich cech charakterystycznych360. Dokonanemu zapisowi obrazu tą techniką towarzyszy dźwięk
będący najczęściej komentarzem słownym objaśniającym361.
W celu zapewnienia maksymalnej czytelności utrwalonego zapisu
operator kamery powinien znać podstawowe zasady tworzenia i kompozycji obrazu dynamicznego: zasadę prawidłowego wyboru wielkości
obrazu rejestrowanego, tzw. planu, zasadę prawidłowej pracy kamerą
– sposób statyczny lub w ruchu, zasadę prawidłowego kierunku ruchu
wewnątrz kadru362.
Z procesowego punktu widzenia sporządzenie tzw. dokumentacji
technicznej jest fakultatywne i nie zastępuje protokołu363 oraz nie może
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 159; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz,
Oględziny..., op.cit., s. 308; oraz cyt. tamże G. Porter, A new theoretical framework regard
ing the application and reliability of photographic evidence, The International Journal of
Evidence & Proof 2011, vol. 15, nr 1, s. 40; L. Ragle, Crime Scene, Avon Books, Imprint
of Harper Collins Publishers, New York 2002, s. 43, cyt. za: M. Całkiewicz, Oględziny
zwłok..., op.cit., s. 48; M. Kulicki, Podsumowanie [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, Szczytno 1999, s. 274.
359
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 160; M. Całkiewicz, Oględziny zwłok...,
op.cit., s. 46–47; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 26; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 182.
360
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 589. Por. Wyrok SN z dnia 19 lipca 1975 r.,
V KR 84/75, OSNKW 1976, nr 2, s. 31; oraz A. Murzynowski, Glosa do wyroku SN z dnia
19 lipca 1975 r., V KR 84/75, PiP 1977, z. 5, s. 180, cyt za: P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 31.
361
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 589.
362
Ibidem, s. 589–590.
363
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 47; A. Murzynowski, Glosa do wyroku..., op.cit., s. 180; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 351–352. Por. także Wyrok SN z dnia 19 lipca 1975 r., V KR 84/75,
358
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być z nim sprzeczne364. Zgodnie jednak z art. 147 §3 k.p.k. w razie rejestrowania przebiegu czynności za pomocą urządzeń technicznych protokół można ograniczyć do zapisu najbardziej istotnych doświadczeń osób
biorących w niej udział. Stanowi ona załącznik do protokołu oględzin365.
Technika kryminalistyczna wyodrębniła dwa pojęcia na sporządzane przez techników kryminalistyki graficznych obrazów przedstawiających w czytelny sposób miejsce zdarzenia: szkic miejsca zdarzenia
oraz plan miejsca zdarzenia366.
Szkic miejsca oględzin367, zwany również szkicem miejsca zdarzenia368 to dokument wykonywany na miejscu zdarzenia w trakcie
oględzin w postaci odręcznego rysunku, przedstawiający to miejsce369
za pomocą znaków kryminalistycznych i topograficznych370, który w praktyce służy do naniesienia dokładnych danych metrycznych
charakteryzujących miejsce zdarzenia371, na przykład z zaznaczonymi
wymiarami odniesionymi do obranych SPO lub SLO372, przez roz
OSNKW 1976, nr 2, poz. 29; Wyrok SA w Lublinie z dnia 22 października 2003 r., II AKa
115/03, Prok. i Pr.-wkł. 2004 r., nr 10, poz. 30.
364
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 589; A. Leciak, Utrwalenie przebiegu i wyników oględzin miejsca zdarzenia, Prok. i Pr. 1998, nr 9, s. 109; J. Sehn, Teoria i praktyka postępowania dowodowego w procesie sądowym, Kraków 1954, maszynopis, cyt. za: J. Gurgul, Oględziny-niektóre aspekty teoretyczne i praktyczne, Prob. Krym. 1995, nr 207, s. 26;
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 351–352.
Zob. także Wyrok SN z dnia 15 października 1974 r., OSN 1974, IV Kr-228/74, niepubl.,
cyt. za: M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 352; Wyrok SN z dnia 19 lipiec 1975 r., V KR 84/75, OSNKW 1976, nr 2, poz. 29.
365
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 47; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 351–352, 429; J. Gurgul, Glosa do wyroku
Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 22 października 2003 r., Pal. 2006, nr 1–2, s. 247; J. Gurgul,
Oględziny – niektóre aspekty..., op.cit., s. 26.
366
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 51. Por. H. Malewski, Oględziny..., op.cit.,
s. 219; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 216–217.
367
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 438; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 311.
368
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 64; J. Mazepa (red.), Vademecum...,
op.cit., s. 51.
369
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 51; K. Witkowska, Procesowe..., op.cit.,
s. 41.
370
S. Kozdrowski, Oględziny miejsca zdarzenia, cz. 2, Wyd. Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, Legionowo 1992, s. 25, cyt. za: W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit.,
s. 116.
371
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 438; P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 254–263.
372
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 52.

96

Analiza wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw

mieszczenie ujawnionych śladów i przedmiotów mających istotne znaczenie dowodowe w konkretnej sprawie373.
Plan miejsca zdarzenia to wykonany już w jednostce Policji na podstawie szkicu374, najczęściej tuszem na kalce technicznej lub papierze
milimetrowym375 końcowy rysunek kreślarski z zachowaniem skali,
z zastosowaniem podstawowych reguł kreślarskich oraz z wykorzystaniem umownych znaków topograficznych i kryminalistycznych376.
Gotowy plan musi być zaopatrzony w zwięzły opis (tzw. legendę)377
i w odróżnieniu do szkicu jest podpisywany tylko przez osobę sporządzającą go378.
W literaturze przedmiotu szkice wykonywane w związku z oględzinami miejsca grupuje się według następujących kryteriów: miejsca
ich sporządzenia, wielkości terenu przedstawionego graficznie379 oraz
szczegółowości informacji przedstawionej na szkicu380, a także według
sposobu rzutowania na płaszczyznę381.
Ze względu na miejsce sporządzenia szkice kryminalistyczne
dzieli się na robocze i właściwe382. Szkice robocze są wykonywane odręcznie na miejscu oględzin, w trakcie ich trwania383, a szkice właś-

373
Ibidem, s. 51; S. Kozdrowski, Oględziny..., op.cit., s. 25, cyt. za: W. Kędzierski
(red.), Technika..., op.cit., s. 116.
374
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 438; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 51–52; W. Kędzierski (red.), Technika...,
op.cit., s. 116.
375
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 438.
376
Ibidem, s. 438, 442; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 51–52; W. Kędzierski
(red.), Technika..., op.cit., s. 116; R. Ponikowski, Procesowe..., op.cit., s. 112–113.
377
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 442.
378
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 52.
379
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 117.
380
Ibidem, s. 119.
381
Ibidem, s. 117.
382
Ibidem, s. 118; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 442; J. Kabzińska, Kryminalistyczne czynności..., op.cit., s. 175; M. Betlejewski, Szkice kryminalistyczne-tendencje zmian [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność
oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999, s. 122; K. Olszak, Bójka i pobicie..., op.cit., s. 130–131; J. Tuliszka,
Policyjne..., op.cit., s. 25–26.
383
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 442; J. Kabzińska, Kryminalistyczne czynności..., op.cit., s. 175; M. Betlejewski, Szkice
kryminalistyczne..., op.cit., s. 122; K. Olszak, Bójka i pobicie..., op.cit., s. 130–131; J. Tuliszka, Policyjne..., op.cit., s. 25–26.
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ciwe384, zwane także planami miejsca zdarzenia385, sporządza się
w siedzibie jednostki Policji w odpowiedniej skali, z wykorzystywaniem przyborów kreślarskich, na podstawie szkiców roboczych oraz
informacji zawartych w protokole oględzin386.
Według kryterium wielkości terenu przedstawionego graficznie
szkice kryminalistyczne dzieli się na: szkice ogólne387 – nazywane także szkicami ogolnoorientacyjnymi388, szczegółowe oraz specjalne389
– zwane również fragmentarycznymi390 lub szkicami poszczególnych
przedmiotów będącymi nośnikami śladów391. Szkice ogólne są wykonywane w małych skalach (mniejszych niż 1:100)392, nie powinny
zawierać szczegółów oraz podobnie jak w szkicach roboczych należy
zachować proporcje pomiędzy przedstawionymi obiektami393. W tych
szkicach umiejscawia się dane miejsce zdarzenia pomiędzy charakterystycznymi punktami lub cechami obiektów394, często za pomocą znaków topograficznych395. Do sporządzania szkiców ogólnych w dużych
miastach często wykorzystuje się mapy i plany już istniejące w instytuW. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 118; J. Kabzińska, Kryminalistyczne
czynności..., op.cit., s. 175; M. Betlejewski, Szkice kryminalistyczne..., op.cit., s. 122–123;
K. Olszak, Bójka i pobicie..., op.cit., s. 130; J. Tuliszka, Policyjne..., op.cit., s. 26.
385
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 442; M. Betlejewski, Szkice kryminalistyczne..., op.cit., s. 122–123.
386
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 118; J. Kabzińska, Kryminalistyczne
czynności..., op.cit., s. 175; M. Betlejewski, Szkice kryminalistyczne..., op.cit., s. 122–123;
K. Olszak, Bójka i pobicie..., op.cit., s. 130; J. Tuliszka, Policyjne..., op.cit., s. 26.
387
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 118–119; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 54; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 591; M. Betlejewski, Szkice
kryminalistyczne..., op.cit., s. 123; A. Szajowska, Dokumentowanie..., op.cit., s. 86; M. Goc,
J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 470; K. Witkowska, Procesowe..., op.cit., s. 41.
388
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 438.
389
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 118–119; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 54; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 966; A. Szajowska, Dokumentowanie..., op.cit., s. 86; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 470; K. Witkowska,
Procesowe..., op.cit., s. 41.
390
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 118–119; M. Betlejewski, Szkice kryminalistyczne..., op.cit., s. 123.
391
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 438.
392
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 54; M. Betlejewski, Szkice kryminalistyczne..., op.cit., s. 123.
393
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 118.
394
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 54.
395
Ibidem, s. 55; M. Betlejewski, Szkice kryminalistyczne..., op.cit., s. 123.
384
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cjach kartograficznych lub w zarządach dróg miejskich396. Szkice (plany) szczegółowe ukazują właściwe miejsce zdarzenia z ujawnionymi
śladami, przedmiotami z precyzyjnym wyznaczeniem granic i dokładnym przeprowadzeniem pomiarów graficznie przedstawionego obszaru, najczęściej w skalach 1:50, 1:25, 1:20, 1:10397. Szkice (plany) specjalne (fragmentaryczne) są sporządzane w wyjątkowych sytuacjach398
i przedstawiają istotne fragmenty miejsca zdarzenia – ślady lub grupy
śladów, stanowiąc fragmenty (wycinki) szkiców szczegółowych, i mogą
być wykonywane na tym samym arkuszu papieru jako załącznik szkicu
szczegółowego399. Szkice specjalne są sporządzane w celu przedstawienia korelacji (zależności) między określonymi śladami oraz ukazania
ich wielkości, kształtu i układu (rozmieszczenia), co ma istotne znaczenie dla rekonstrukcji przebiegu zdarzenia400.
Ze względu na sposób rzutowania na płaszczyznę szkice kryminalistyczne dzieli się na wykonane w rzucie oraz sporządzone w przekroju401. Rzutem nazywa się rysunkowe odwzorowanie przedmiotu lub
bryły geometrycznej na płaszczyźnie rzutów zwanej rzutnią, którą jest
płaszczyzna rysunku. Szkice kryminalistyczne są wykonywane w rzutach prostokątnych i dzielą się na szkice w rzucie poziomym, szkice
w rzucie pionowym, szkice w rzucie krzyżowym402, szkice w perspektywie403. Przekrojem określa się figurę płaską powstałą w miejscu przecięcia przedmiotu płaszczyzną; jest on stosowany w celu przedstawienia wewnętrznych kształtów szkicowanych obiektów (np. przekrój
budynku, pomieszczenia w budynku)404.
W literaturze podkreśla się, że szkice przedstawiające osoby, zwłoki, zwierzęta lub rzeczy są sporządzane rzadko. Ukazują one najczę
ściej rozmieszczenie śladów występujących na szkicowanym obiekcie,

J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 54; M. Betlejewski, Szkice kryminalistyczne..., op.cit., s. 123.
397
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 118–119; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 56–59.
398
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 57.
399
Ibidem, s. 57; M. Betlejewski, Szkice kryminalistyczne..., op.cit., s. 124.
400
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 119.
401
Ibidem, s. 119; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 59–63.
402
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 120–121; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 59–60.
403
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 61–63.
404
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 120–121.
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na przykład miejsca występowania i wielkość obrażeń. W celu przedstawienia obrażeń na ciele człowieka można wykorzystać gotowe szkice sylwetek ludzkich stanowiące załączniki do protokołów oględzin
i otwarcia zwłok405.
Należy zgodzić się z poglądem, że dobrze wykonane szkice i plany
(dokładne, obiektywne, komunikatywne406) umożliwiają bądź ułatwiają rekonstrukcję przebiegu czynu oraz stanu zaistniałego po zdarzeniu.
Ze szkiców korzysta się w trakcie przeprowadzania innych czynności procesowych: w eksperymentach procesowo-kryminalistycznych,
ekspertyzach kryminalistycznych czy przesłuchaniach. Dokument ten
zdecydowanie ułatwia porozumienie między uczestnikami procesu
karnego407.
Każdy ślad ujawniony na miejscu zdarzenia musi być opatrzony
w metryczkę śladową408, która łączy element techniczny zabezpieczenia śladu z protokołem i powinna zostać dołączona do każdego załączonego śladu409. W niniejszą metryczkę między innymi wpisuje się
takie dane, jak sygnatura akt, data sporządzenia, rodzaj i przedmiot
prowadzonych czynności procesowych, miejsce prowadzenia i data,
miejsce ujawnienia śladu dowodowego i zastosowana metoda do jego
ujawnienia, opis sposobu zabezpieczenia technicznego, sposób zabezpieczenia przed otwarciem, dane osoby zabezpieczającej, świadkowie
i osoby uczestniczące410. Opisy zabezpieczonych śladów powinny znajdować się na metryczkach lub na osobnych notatkach; nigdy nie wolno
opisów umieszczać na samym przedmiocie411.
Wybór techniki wymiarowania jest zależny od miejsca przeprowadzania oględzin412.

Ibidem, s. 124.
Ibidem, s. 121–122.
407
Ibidem, s. 116; por. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 438.
408
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 74; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 448; J. Tuliszka, Policyjne..., op.cit., s. 26.
409
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 307–308.
410
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 74; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 448; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 307–308; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 25; J. Tuliszka,
Policyjne..., op.cit., s. 27–28.
411
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 87.
412
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 29.
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W przypadku oględzin w terenie otwartym należy prawidłowo wykonać pomiar od SPO lub SLO do samego śladu. Jak dowodzi praktyka, w wielu przypadkach wymiarowanie do jednego punktu wymiarowego na śladzie nie daje pełnego wyglądu na temat jego położenia.
Wynika to z możliwości obrócenia śladu wokół własnej osi. Dlatego też
przyjęto, że ślady o niewielkich rozmiarach wymiaruje się od jego centralnego punktu, w przypadku natomiast śladów powierzchniowych
lub przedmiotów większych rozmiarów pomiaru dokonujemy od co
najmniej dwóch jego rogów – boków. W praktyce podkreśla się, że dwa
punkty wymiarowe w zupełności wystarczają do określenia położenia
danego śladu lub przedmiotu413.
Oględziny miejsca odbywające się w pomieszczeniu nie wymagają konieczności oznaczania SPO lub SLO; polegają na odniesieniu
punktów pomiarowych od ściany lewej i tylnej lub prawej i przedniej.
Zatem w protokole ważne jest określenie, która ściana jest ścianą
przednią, a która tylną, i która to ściana lewa, a która prawa. Z praktycznego punktu widzenia przyjmuje się, że ściana przednia jest ścianą, do której stoi się twarzą, a ściana tylna to ściana, do której stoi
się tyłem po wejściu do pomieszczenia (ściana z drzwiami). Ścianę
lewą i prawą wyznaczają nam natomiast lewa i prawa ręka – jeżeli
stoimy twarzą do ściany przedniej414. Rozwiązując problematykę wymiarowania przedmiotów czy też śladów ujawnionych na przedmiotach znajdujących się w pomieszczeniu, praktycy zwracają uwagę, aby
wymiarować od przedmiotów, na których one się znajdują. W takich
wypadkach ważne jest określenie strony przedniej lub tylnej danego
przedmiotu415. Wymiarowanie śladów znajdujących się na ścianach
pionowych dokonuje się przez podanie wymiaru od podłoża416.
4.2. Analiza wyników badań
W przedmiotowych badaniach własnych z lat 2005–2010 odnotowano
następujące sposoby technicznego zabezpieczenia przedmiotu oględzin (rysunek 5):

413
414
415
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Ibidem, s. 32.
Ibidem, s. 29–30.
Ibidem, s. 30–31.
Ibidem, s. 32.

Źródło: opracowanie własne.
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Badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczące
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców
zabójstw wskazują w 63 oględzinach na zabezpieczenie fotograficzne miejsca oględzin, a w 7 omawianych czynnościach na zaniechanie
przedmiotowego zabezpieczenia. W 12 z 16 oględzin zwłok wykonano
dokumentację fotograficzną zwłok, a w 4 nie dokonano tej czynności.
W 17 z 24 badanych oględzin osoby sporządzono dokumentację fotograficzną, w 7 zaś oględzinach tego nie uczyniono. W 53 z 61 oględzin
rzeczy skompletowano odnoszącą się do nich dokumentację fotograficzną, a w 8 oględzinach jej nie dokonano. W związku z tym należy
postulować szczegółowe sporządzanie dokumentacji fotograficznej
w każdych oględzinach, jest ona bowiem ważną pomocą w wykryciu
sprawcy i ocenie jego odpowiedzialności karnej.
Monika Całkiewicz w swoich badaniach 150 postępowań przygotowawczych z art. 148 k.k., 149 k.k., 151 k.k., 155 k.k., zakończonych
umorzeniem i 50 spraw karnych z art. 148 k.k., 149 k.k., 156 §3 k.k.
i 158 §3 k.k., zakończonych prawomocnym wyrokiem, przeprowadzonych w latach 2000–2006417, odnosząc się do fotografii, wskazuje, że
w protokole istnieje zazwyczaj adnotacja, iż fotografie zostały wykonane (tylko w przypadku dwóch oględzin miejsca i 10 oględzin zwłok
wskazano wprost, że zdjęcia nie były zrobione)418.
W badaniach własnych 40 oględzin miejsca zabójstwa z lat 2000–
2005 w ramach badań stanu jakości czynności kryminalistycznych
fotografia lub film były zastosowane w 36 oględzinach, a w 4 nie używano takiego sprzętu419. We wszystkich 4 badanych oględzinach zwłok
zabezpieczono je za pomocą fotografii i filmu420. W 2 z 5 badanych
oględzinach osoby utrwalano ślady za pomocą fotografii lub filmu,
a w 3 oględzinach nie zabezpieczano śladów w ten sposób421. Za pomocą fotografii lub filmu zabezpieczono ślady w 20 z 31 badanych oględzin, w 11 zaś przedmiotowych czynnościach zaniechano utrwalania
śladów we wskazany sposób422.
Badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczące
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców
417
418
419
420
421
422

M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 8.
Ibidem, s. 147.
K. Juszka, Jakość czynności..., op.cit., s. 260.
Ibidem, s. 272–273.
Ibidem, s. 265.
Ibidem, s. 268–269.
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zabójstw wskazują, że w 28 protokołach zabezpieczono miejsce oględzin za pomocą filmu, a w pozostałych 42 tego nie zrobiono. W 3
z 16 oględzin zwłok utrwalono je za pomocą filmu, w pozostałych 13
przedmiotowych czynnościach nie skorzystano natomiast z tej formy
zabezpieczenia. Ze względów etycznych we wszystkich 24 oględzinach
osoby nie zrobiono fotografii osób poddanych tej czynności. Zdjęć
nie wykonano także we wszystkich 61 oględzinach rzeczy. Analizując
wyniki powyższych badań, należy postulować szerokie zastosowanie
filmu jako pomocy przy rekonstrukcji przebiegu okoliczności popełnionego przestępstwa z wyłączeniem ze względów etycznych z tego
zakresu oględzin osoby.
Monika Całkiewicz w powoływanych wyżej badaniach z lat 2000–
–2006423 wskazała, że szkice były wykonywane w co czwartej sprawie424.
W badaniach własnych 40 oględzin miejsca zabójstwa z lat 2000–
2005 w ramach badań stanu jakości czynności kryminalistycznych,
szkice były wykonanych w 13 oględzinach, a w 27 oględzinach brakowało tej ważnej dokumentacji425. Szkice były sporządzane podczas
2 z 4 oględzin zwłok426. We wszystkich badanych 5 oględzinach osoby
i 31 oględzinach rzeczy szkice nie były rysowane.
Badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczące
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców
zabójstw odnotowują sporządzanie szkiców w 32 oględzinach, a w 38
przedmiotowych czynnościach ich nie wykonano. W 16 oględzinach
zwłok i 24 oględzinach osoby nie sporządzano szkicu. W 1 z 61 oględzin rzeczy sporządzono szkic, a w pozostałych 60 oględzinach rzeczy
wskazano odpowiedź „nie dotyczy”. Biorąc pod uwagę specyfikę szkicu, należy postulować częstsze ich sporządzanie z uwzględnieniem tła
(miejsca zdarzenia) 427.
W badaniach własnych 40 oględzin miejsca zabójstwa z lat 2000–
–2005 w ramach badań stanu jakości czynności kryminalistycznych
w 34 oględzinach zamieszczano metryczki, a w 6 oględzinach ich
nie stosowano428. Metryczki wykonywano w 2 z 5 oględzin osoby,
w 3 przedmiotowych oględzinach nie stosowano takiego zabezpie423
424
425
426
427
428

M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 8.
Ibidem, s. 147.
K. Juszka, Jakość czynności..., op.cit., s. 261.
Ibidem, s. 273.
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Ibidem, s. 261.
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czenia429. We wszystkich badanych 4 oględzinach zwłok umieszczono metryczki430. W 25 z 31 oględzin rzeczy sporządzono metryczki,
a w 6 oględzinach tego nie uczyniono431.
Badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczące
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw wskazują, że w 61 protokołach zabezpieczono ślady technicznie
za pomocą metryczki, w pozostałych 9 oględzinach tego nie zrobiono.
Metryczki sporządzono w 2 z 16 oględzin zwłok, a w pozostałych 14
oględzinach ich nie wykonano. W 37 oględzinach rzeczy zastosowano metryczki, w 23 tego nie zrobiono, w jednych zaś oględzinach zabezpieczenie za pomocą metryczki nie było wymagane. Ze względów
etycznych we wszystkich 24 oględzinach osoby nie wykorzystano zabezpieczenia za pomocą metryczek. W związku z powyższym należy
postulować szersze stosowanie metryczek, w których opisane są szczegółowo zabezpieczane ślady z wyłączeniem ze względu etycznych ich
sporządzania w oględzinach osoby.
W badaniach własnych 40 oględzin miejsca zabójstwa z lat 2000–
–2005 w ramach badań stanu jakości czynności kryminalistycznych
pomiary były wykonane w 32 oględzinach, w 8 natomiast zaniechano
ich przeprowadzenia432. Pomiary zostały wykorzystane w 2 z 5 oględzin
osoby, a w 3 niniejszych oględzinach tego nie zrobiono433. Z objętych
badaniami 4 oględzin zwłok w 3 dokonano pomiarów, a w jednych ich
nie zastosowano434. Z badanych 31 oględzin rzeczy pomiary wykonano
w 7 czynnościach, a w pozostałych 24 oględzinach nie posłużono się
pomiarami435.
Badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczące
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw odnotowują, że w 60 oględzinach wykonano pomiary, a w 10
tego nie zrobiono. Zabezpieczenie za pomocą pomiarów wystąpiło
w 12 z 16 oględzin zwłok, w 4 niniejszych oględzinach nie uwzględniono tej formy technicznego zabezpieczenia. Pomiary zostały zastosowane w 14 z 24 oględzin osoby, a nie wykorzystano ich w 10 przedmioto429
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wych oględzinach. W 25 z 61 oględzin rzeczy skorzystano z pomiarów,
podczas gdy w 36 oględzinach tego nie zrobiono. Należy więc postulować zaniechanie odstąpienia od niezbędnego dokonywania pomiarów,
które wykonane w sposób precyzyjny opisują okoliczności popełnienia
przestępstwa i są pomocne w wykryciu jego sprawcy.

5. Procesowe zabezpieczenie przedmiotu oględzin
5.1. Istota procesowego zabezpieczenia przedmiotu oględzin
Zasada dokumentowania czynności wykonywanych w sferze taktyki
kryminalistycznej polega na obowiązku dokumentowania wszystkich
czynności podejmowanych zarówno w zakresie działań operacyjnych, jak i postępowania karnego. Podstawową formą dokumentacji
czynności prowadzonych w ramach postępowania karnego jest protokół436. Jego sporządzenie daje możliwość późniejszego odtworzenia
przebiegu tej czynności oraz oświadczeń wiedzy i woli437, a także ma
na celu utrwalenie dowodu, co zwalnia organ orzekający z obowiązku
samodzielnego dokonania danej czynności procesowej438, umożliwia436
S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki..., op.cit., s. 94–95; P. Horoszowski,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 250–251; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 229; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 566; S. Waltoś (red.), Marian
Cieślak..., op.cit., s. 346; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 20; T. Tomaszewski,
Zmiany w kodeksie postępowania karnego (stan na dzień 1 lipca 2003 r.) – aspekty kryminalistyczne, Problemy Wspołczesnej Kryminalistyki 2005, t. IX, s. 45; K. Witkowska,
Procesowe..., op.cit., s. 29; A. Biederman-Zaręba, Kryminalistyczne czynności..., op.cit.,
s. 124–125; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 181; K. Olszak, Bójka
i pobicie..., op.cit., s. 127; S. Flasiński, T. Stępień, Z problematyki oględzin miejsca przestępstwa, Prob. Krym. 1985, nr 169, s. 398; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit.,
s. 284; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 112; T. Nowak, Dowód z dokumentu
w polskim procesie karnym, Polski Dom Wydawniczy, Poznań 1994, s. 119; R. Ponikowski,
Procesowe..., op.cit., s. 117; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit.,
s. 197–198.
437
S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki..., op.cit., s. 95; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 435; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 223; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 194; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 565–566; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 285; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit.,
s. 99; T. Nowak, Dowód..., op.cit., s. 120.
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E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 229; S. Śliwiński,
Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, wyd. 2, Wyd. PWN, Warszawa 1961, s. 270–271; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminali-
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jąc kontrolę formalną i materialną poprawności oraz kompletności
oględzin439.
Wzór protokołu oględzin miejsca, osób i rzeczy440 zawiera następujące informacje:
–– oznaczenie daty, godziny, miejsca oględzin oraz nazwy jednostki
prowadzącej,
–– oznaczenie rodzaju oględzin,
–– powołanie się na przepisy kodeksu postępowania karnego, na
podstawie których organ procesowy prowadzi oględziny i sporządza z tych czynności protokół,
–– określenie przedmiotu oględzin,
–– oznaczenie stopnia, nazwiska, imienia policjanta dokonującego
tej czynności i nazwy jednostki, w której pracuje, a także wskazanie nazwisk, imion, miejsc zamieszkania ewentualnie miejsc
pracy innych osób biorących udział w czynności, z oznaczeniem
charakteru ich obecności,
–– wskazanie danych personalnych powołanego biegłego oraz jego
oświadczenia i przyrzeczenia wraz z podpisem,
–– wskazanie na zastosowanie urządzeń rejestrujących obraz lub
dźwięk oraz oznaczenie osób je obsługujących,
–– oznaczenie warunków atmosferycznych i okoliczności, w jakich
są prowadzone oględziny, mających wpływ na spostrzeganie
i ewentualne możliwości ujawnienia śladów kryminalistycznych,
–– oświadczenia osób co do widocznych zmian stanu mających
istotny związek z zaistniałym zdarzeniem, dokonanych przed
rozpoczęciem oględzin,
–– opis przebiegu oględzin,
–– wykaz zabezpieczonych śladów oraz przedmiotów, w tym przekazanych biegłemu/specjaliście w celu przygotowania i zabezpieczenia lub utrwalenia śladów do dalszych badań,
–– wskazanie na wykonaną dokumentację techniczną,
styka..., op.cit., s. 435; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 223; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 566; K. Witkowska, Procesowe..., op.cit., s. 30–31.
439
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 435;
E. Kube, U. Störzer, K.J. Timm, Kriminalistik..., op.cit., s. 654–655, cyt. za: P. Girdwoyń,
Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 28; T. Nowak, Dowód..., op.cit., s. 120, 131; K. Witkowska, Procesowe..., op.cit., s. 30–31.
440
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 161–163; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 22–24; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 566–568.
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–– omówienie poprawek i uzupełnień w treści protokołu,
–– oświadczenia, wnioski, żądania, zarzuty osób biorących udział
w oględzinach,
–– wskazanie na liczbę i rodzaj załączników do protokołu,
–– datę i godzinę zakończenia oględzin,
–– podpisy uczestników oględzin.
Wzór protokołu zewnętrznych oględzin zwłok miejscu ich znalezienia441 zawiera następujące informacje:
–– oznaczenie daty, godziny, miejsce oględzin oraz nazwy jednostki
prowadzącej,
–– określenie miejsca czynności oraz tożsamości zwłok w przypadku jej ustalenia,
–– powołanie się na przepisy kodeksu postępowania karnego, na
podstawie których organ procesowy prowadzi oględziny i sporządza z tych czynności protokół,
–– wskazanie miejsca czynności (adres lub inne określenie miejsca
czynności albo nazwa jednostki),
–– oznaczenie stopnia, nazwiska, imienia policjanta dokonującego
tej czynności i nazwę jednostki, w której pracuje, a także wskazanie nazwisk, imion, miejsc zamieszkania ewentualnie miejsc
pracy innych osób biorących udział w czynności, z oznaczeniem
charakteru ich obecności,
–– wskazanie danych personalnych powołanego biegłego oraz jego
oświadczenia i przyrzeczenia wraz z podpisem,
–– wskazanie na zastosowanie urządzeń rejestrujących obraz lub
dźwięk oraz osób je obsługujących,
–– oznaczenie warunków atmosferycznych i okoliczności, w jakich
są prowadzone oględziny, mających wpływ na spostrzeganie
i ewentualne możliwości ujawnienia śladów kryminalistycznych,
–– informacje dotyczące ustalenia tożsamości zwłok i sposobu dokonania tej czynności,
–– informacje dotyczące miejsca znalezienia zwłok,
–– informacje dotyczące ułożenia zwłok,
–– informacje dotyczące ubrania zwłok (szczegółowy opis wszystkich części garderoby z uwzględnieniem stanu zużycia, kroju,
rodzaju tkaniny, monogramów i metek firmowych, a także stanu
441

M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 153–159.
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zapięcia guzików, zamków błyskawicznych, zatrzasków oraz zabrudzeń, uszkodzeń, rozdarć, z wymiarami i umiejscowieniem
oraz podaniem sposobu zabezpieczenia odzieży),
wykaz przedmiotów znalezionych przy zwłokach (wymienienie
wszystkich przedmiotów znalezionych przy zwłokach, z wyjątkiem odzieży opisanej wyżej, a więc dokumentów, biżuterii,
rzeczy osobistego użytku, zawartości bagażu itp., ze wskazaniem
cech rozpoznawczych, np. nazwy, numeru, koloru, kształtu, stanu zużycia oraz miejsca ich znalezienia, np. lewa kieszeń marynarki itp., podanie sposobu zabezpieczenia przedmiotów,
informacje związane z rozebraniem zwłok (szczegółowy rysopis zwłok oraz poszczególnych części ciała, dokładny opis
cech śmierci, w tym godzina stwierdzenia zgonu, a także charakterystyka obrażeń ujawnionych na zwłokach – zabrudzeń,
ran, podbiegnięć, wybroczyn, sińców, oraz ich umiejscowienie,
kształt, wymiary, usytuowanie, przedmioty tkwiące w ranach
itp. – dotyczy zarówno skóry, jak i błon śluzowych dostępnych
przy badaniu),
opinia biegłego obejmująca przypuszczalny czas zgonu, przypuszczalną przyczynę zgonu, przypuszczalnie użyte narzędzie
przestępstwa itp. oraz inne uwagi,
informacja dotycząca daktyloskopowania zwłok wraz z informacją o zabezpieczeniu do badań włosów, wymazów z pochwy,
wyskrobin spod paznokci, garderoby, guzików, odcisków stóp,
obuwia itp.,
informacja o przekazaniu zwłok oraz innych przedmiotów znalezionych przy zwłokach,
omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych
w protokole,
informacja o zgłoszonych przez osoby uczestniczące w czynnościach zarzuty co do treści protokołu oraz oświadczeń policjanta
prowadzącego czynność,
wskazanie na liczbę i rodzaj załączników do protokołu,
informacja o odczytaniu protokołu przez specjalistów,
data i godzina zakończenia oględzin,
podpisy uczestników oględzin.

Zgodnie z trafnością poniższej argumentacji metodyka oględzin
miejsca wskazuje na konieczność spisania na nim całego protokołu.
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Protokół oględzin osoby natomiast ze względu na swoją specyfikę jest
sporządzany w trakcie tej czynności najczęściej w siedzibie Policji.
Oględziny zwłok mogą być opisane zarówno w oddzielnym protokole oględzin zwłok (§87 pkt 5 Zarządzenia nr 1426 KGP), jak i mogą
stanowić część protokołu oględzin miejsca (§87 pkt 1 Zarządzenia
nr 1426 KGP). Oględziny rzeczy, w szczególności ze względu na różnorodność, mogą być zaprotokołowane w osobnym protokole oględzin
rzeczy (albo opisane w protokole oględzin miejsca (§97 pkt 3 Zarządzenia nr 1426 KGP)442.
Utrwalenie wyników oględzin w protokole wymaga respektowania
zasad wynikających zarówno z przepisów k.p.k., jak i z praktyki kryminalistycznej443.
Pierwszą zasadą jest konieczność sporządzenia protokołu oględzin
bezpośrednio, w trakcie trwania tej czynności, w tym samym czasie,
miejscu i w obecności wszystkich jej uczestników. Słusznie zwrócono
uwagę, że niedopuszczalne jest sporządzanie protokołu po zakończeniu czynności (np. po powrocie do jednostki) na podstawie notatek,
zapisków i szkiców. Z niniejszą zasadą powiązany jest jeden ze sposobów rozumienia zasady czytelności protokołów. Polega on na dopuszczalności sporządzenia jego czytelnej kopii i po uwierzytelnieniu
dołączenia oryginału i kopii do akt głównych postępowania444.
Zarządzenie nr 1426 KGP.
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 222–224; S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki..., op.cit., s. 94–95; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 229.
444
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 229; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 437; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 196–197;
M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 461; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 566;
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 20; K. Juszka, Jakość oględzin..., op.cit.,
s. 54; A. Gaberle, Dowody..., op.cit., s. 85; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 46;
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 287; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 112; M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 47; K. Olszak, Bójka i pobicie..., op.cit., s. 127; P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 30; oraz cyt. tamże
Post. SN z dnia 18 grudnia 1979 r., Z. 39/79, OSNKW 1980, nr 3, s. 22, LEX nr 196612;
A. Leciak, Oględziny..., op.cit., s. 24; M. Goc, J. Kasprzak, Mianownictwo przedmiotów
oględzin, Wyd. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Legionowo 1997, s. 5; J. Gurgul,
Uwagi o wykrywalności i czynnościach śledczych w sprawach o zabójstwa, wyd. 2, Wyd.
Prometeusz, Opole 2010, s. 36; J. Gurgul, Karnoprocesowe i pomostowe aspekty podpisywania protokołu [w:] H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo
442
443
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Kolejna zasada dotyczy treści protokołu, który powinien być zredagowany w czasie teraźniejszym, w formie bezosobowej. Forma taka
podkreśla obiektywizm opisu445.
Ważną zasadą jest dopilnowanie, aby główna część protokołu
obejmowała wyczerpujący opis ustaleń istotnych dla wyjaśnienia
sprawy446.
Następną zasadą jest niezbędność zachowania syntetycznej, zwięzłej
i rzeczowej redakcji protokołu. W opisie należy używać pojęć i nazw
jednoznacznych i ogólnie zrozumiałych. Wskazane jest korzystanie ze
specjalistycznej literatury zawierającej zbiory nazw przedmiotów i śladów występujących na miejscach zdarzeń447.
Poznańskie, Poznań 2008, s. 48; R. Ponikowski, Procesowe..., op.cit., s. 64; J. Tuliszka, Policyjne..., op.cit., s. 16.
445
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 229; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 197; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 435; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 461; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 567; J. Widacki (red.),
Kryminalistyka..., op.cit., s. 20; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 333; J. Mazepa (red.),
Vademecum..., op.cit., s. 50; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 287;
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 112; P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej...,
op.cit., s. 30, 31; P. Rybicki, Mikroślady..., op.cit., s. 25; J. Gurgul, Uwagi o wykrywalności...,
op.cit., s. 38; R. Ponikowski, Procesowe..., op.cit., s. 67; K. Witkowska, Procesowe..., op.cit.,
s. 31; J. Tuliszka, Policyjne..., op.cit., s. 16.
446
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 229; J. Kabzińska,
Kryminalistyczne czynności..., op.cit., s. 172; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk,
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 194; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit.,
s. 462; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 567; J. Widacki (red.), Kryminalistyka...,
op.cit., s. 20, 28; K. Juszka, Zasady..., op.cit., s. 48; J. Biederman, O zachowaniu..., op.cit.,
s. 154–155; G. Artymiak, M. Rogalski (red.), Proces..., op.cit., s. 227; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 47, 50; M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 47; P. Girdwoyń,
Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 30; J. Gurgul, Uwagi o wykrywalności..., op.cit., s. 38;
J. Gurgul, Karnoprocesowe..., op.cit., s. 48; R. Ponikowski, Procesowe..., op.cit., s. 55; J. Tuliszka, Policyjne..., op.cit., s. 17.
447
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 229; oraz wskazana tamże M. Goc, J. Kasprzak, Mianownictwo..., op.cit.; Z. Kegel, Pojęcie dokumentu
w ustawie, nauce i praktyce prawnokarnej, Problemy Kryminalistyki 1967, nr 65, s. 40–41;
K. Juszka, Stan jakości wybranych czynności kryminalistycznych [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 260; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz,
L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 440–441; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 567, 568–569; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 223; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 197; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 462; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 182;
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 47, 51; K. Olszak, Bójka i pobicie..., op.cit., s. 128;
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Istotną zasadą jest konieczność zawierania w protokole oględzin
w porządku chronologicznym dokładnego opisu wszelkich działań
podejmowanych przez uczestników oględzin niezależnie od tego, czy
przyniosły one oczekiwane rezultaty, czy też nie. Opis musi zapewnić
jednoznaczność co do zakresu wykonywanych czynności, tak aby na
jego podstawie można było ocenić rzetelność i prawidłowość przeprowadzenia oględzin448.
Najbardziej istotne jest, aby traktować protokół jako pisemne
utrwalenie zastanego stanu. Powinien on więc jedynie go opisywać bez
sugestii czy wniosków własnych lub osób trzecich449.
W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 112, 114–115; Z. Doda, A. Gaberle, Dowody
w procesie karnym, Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz, t. 1, Warszawa 1995,
s. 258; T. Nowak, Dowód..., op.cit., s. 128–130; J. Gurgul, Ocena dowodów w postępowaniu przygotowawczym, Prok. i Pr. 2001, s. 141; J. Gurgul, Procesowo-kryminalistyczne
aspekty oględzin w sprawach o zabójstwa, NP 1978, nr 10, s. 1476; M. Goc, J. Kasprzak,
Mianownictwo..., op.cit., s. 5; V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 288;
P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 30; R. Ponikowski, Procesowe..., op.cit.,
s. 65–66. Por także Post. SN z dnia 18 grudnia 1979 r., Z. 39/79, OSNKW 1980, nr 3,
poz. 30; J. Nelken, Glosa do postanowienia SN z dnia 18 grudnia 1979 r., Z 39/79, NP 1981,
nr 4, s. 147; A. Leciak, Oględziny..., op.cit., s. 25; oraz cyt. tamże Post. SN z dnia 18 grudnia 1979 r., Z 39/79, OSNKW 1980, nr 3, poz. 30 oraz J. Nelken, Glosa..., op.cit., s. 147;
M. Goc, J. Kasprzak, Mianownictwo..., op.cit., s. 5; K. Witkowska, Procesowe..., op.cit.,
s. 31, 37. Zob. także Post. SN z dnia 1 września 1975 r., Z 24/75, OSNKW 1975, nr 12,
poz. 172, cyt. za: T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Wyd. IES,
Kraków 2000, s. 134; Wyrok SN z dnia 23 listopada 1977 r., V KR 180/77, OSNPG 1978,
nr 4, poz. 50, cyt. za: T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 138; Wyrok SN z dnia 7 grudnia
1988 r., IV KR 116/88, OSNKW 1989, nr 3–4, poz. 30, cyt. za: T. Tomaszewski, Dowód...,
op.cit., s. 155; J. Tuliszka, Policyjne..., op.cit., s. 17.
448
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 229–230; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 223; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 197; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 462;
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 46; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 20; P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 28; M. Goc, J. Kasprzak, Mianownictwo..., op.cit., s. 5; J. Gurgul, Uwagi o wykrywalności..., op.cit., s. 38; K. Witkowska,
Procesowe..., op.cit., s. 31.
449
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 230; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 435; P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 243; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 197; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 462;
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 567; K. Juszka, Jakość oględzin..., op.cit., s. 54;
J. Gurgul, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. III KK
370/041, Prok. i Pr. 2007, nr 5, s. 164; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 28;
K. Olszak, Bójka i pobicie..., op.cit., s. 128; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 47;
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny..., op.cit., s. 287; W. Kędzierski (red.), Techni-
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Inną zasadą jest możliwość uzupełnienia protokołu dokumentacją techniczną w postaci dokumentacji fotograficznej, nagrania wideo
albo szkicu. Jak już wspomniano wyżej, nie może być rozbieżności
między treścią protokołu a informacjami utrwalonymi w dokumentacji technicznej. Ważne jest podkreślenie w literaturze, że brak zgodności poszczególnych elementów dokumentacji z oględzin może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia dowodu z oględzin przez organ
orzekający450.
Ostatnią zasadą jest konieczność odczytania protokołu oględzin po
zakończeniu tej czynności oraz podpisanie go zarówno przez kierującego daną czynnością procesową, jak i przez wszystkich jej uczestników na każdej karcie protokołu451.
ka..., op.cit., s. 100, 112; P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 30; J. Tuliszka,
Policyjne..., op.cit., s. 17.
450
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 230; S. Waltoś (red.),
Marian Cieślak..., op.cit., s. 346; K. Juszka, Skanowanie 3D..., op.cit., s. 117–122; K. Juszka, Zasady..., op.cit., s. 48–50; J. Kabzińska, Kryminalistyczne czynności..., op.cit., s. 175;
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 435;
M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 462; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 223; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 26; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 182; K. Juszka, Jakość oględzin..., op.cit., s. 54; K. Juszka, Efektywność oględzin..., op.cit., s. 386; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 48, 50; B. Hołyst,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 566; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 112; M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 46–47; P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej...,
op.cit., s. 30; A. Leciak, Oględziny..., op.cit., s. 25–26; oraz cyt. tamże E. Gruza, Oględziny
śledcze miejsca zdarzenia w praktyce procesowej, Problemy Współczesnej Kryminalistyki
1996, nr 1 s. 122–126; M. Goc, J. Kasprzak, Mianownictwo..., op.cit., s. 5; R. Ponikowski,
Procesowe..., op.cit., s. 65; K. Gorazdowski, Oględziny..., op.cit., s. 163–164; D. Sielicki, Nowoczesne metody protokołowania czynności sądowych, PPiA 2004, t. LXI, s. 14; M. Fudalej,
Protokół oględzin sądowo-lekarskich końca XX wieku – rewolucja cyfrowa z nami czy bez
nas, Prob. Krym. 1998, nr 221, s. 37–38; J. Tuliszka, Policyjne..., op.cit., s. 17. Por. także
Wyrok SN z dnia 19 lipca 1975 r., V Kr 84/75, OSNKW 1976, nr 2, poz. 29; Wyrok SN
z dnia 14 grudnia 1977 r., I Kr 137/77, niepubl.; Wyrok SN z dnia 21 lutego 1980 r., II Kr
8/80, OSNKW 1980, nr 5–6, poz. 52; oraz Post. SN z dnia 19 lutego 1982 r., II Kz 39/82,
OSNKW 1982, nr 6, poz. 20, cyt. za: A. Leciak, Oględziny..., op.cit., s. 27; Post. SN z dnia
19 marca 1982 r., II Kz 33/82, OSNKW 1982, nr 6, poz. 35; oraz J. Grajewski (red.), Wybór
orzecznictwa SN do nauki prawa karnego procesowego za lata 1970–1995 wraz z uwagami
i wskazówkami bibliograficznymi, wyd. 3, Wyd. UG, Gdańsk 1996, s. 114–115; J. Gurgul,
Uwagi o wykrywalności..., op.cit., s. 29; R. Zdybel, Ślady osmologiczne w śledczym badaniu
miejsca zdarzenia, PS 2000, nr 4, s. 71.
451
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 230; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 462; J. Gurgul, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia
8 lutego 2006 r..., op.cit., s. 163, 164–165.; J. Gurgul, Osobowe..., op.cit., s. 60; R. Kmiecik
(red.), Prawo..., op.cit., s. 186; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kry-
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Zmianę warunków oględzin wpisuje się do protokołu452. Jeżeli warunki się nie zmieniły, opis przebiegu czynności można zakończyć
stwierdzeniem: „oględziny zakończono o godz. XX przy niezmienionych warunkach atmosferycznych”. Przez określenie „warunki atmosferyczne” można rozumieć temperaturę powietrza, która panuje na
miejscu zdarzenia, oświetlenie, przy którym dokonywane są oględziny,
wilgotność powietrza, ogólną widoczność zastaną na miejscu zdarzenia, opady atmosferyczne, wiatr, inne okoliczności pogodowe mające
istotny wpływ na zdarzenie lub trwałość śladów453.
5.2. Analiza wyników badań
Prezentację i analizę wyników badań procesowego zabezpieczania
przedmiotu oględzin należy rozpocząć od przedstawienia warunków
atmosferycznych, w których przeprowadzano oględziny.
Badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczące
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw wskazują, że tę czynność wykonywano w porze dziennej w 41
oględzinach, w porze nocnej w 23 oględzinach, a zarówno w dziennej i nocnej w 6 oględzinach. 11 z 16 odrębnych protokołów oględzin
zwłok przeprowadzano w porze dziennej, 5 zaś oględzin w porze nocnej. 13 z 24 oględzin osoby wykonywano w ciągu dnia, a 11 oględzin
nocą. 58 z 61 oględzin rzeczy zostało dokonanych w dzień, pozostałe
natomiast 3 oględziny w nocy.
Monika Całkiewicz w swoich badaniach 150 postępowań przygotowawczych z art. 148 k.k., 149 k.k., 151 k.k., 155 k.k., zakończonych
umorzeniem, i 50 spraw karnych z art. 148 k.k., 149 k.k., 156 §3 k.k.
i 158 §3 k.k., zakończonych prawomocnym wyrokiem, przeprowadzonych w latach 2000–2006454, zwraca uwagę, że zdarzały się sytuacje,
w których oględziny wykonywane były przy niewystarczającym oświetminalistyka..., op.cit., s. 424; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 20; J. Mazepa
(red.), Vademecum..., op.cit., s. 46; M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 48; K. Witkowska, Procesowe..., op.cit., s. 33; J. Tuliszka, Policyjne..., op.cit., s. 13, 16.
452
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 48; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 438; W. Kędzierski (red.), Technika...,
op.cit., s. 113; W.-D. Brodag, Kriminalistik, Grundlagen der Verbrechenbekämpfung, Stuttgart 2001, s. 80 i n., cyt. za: P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 29.
453
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 48–49; W. Kędzierski (red.), Technika...,
op.cit., s. 113; K. Olszak, Bójka i pobicie..., op.cit., s. 128.
454
M. Całkiewicz, Oględziny zwłok..., op.cit., s. 8.
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leniu, na przykład w 2 przypadkach opisano ten stan jako „oświetlenie
sztuczne – żarówki małej mocy” czy „oświetlenie – świeca i latarka”455.
Badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczące
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców
zabójstw odnotowują, że 24 oględziny wykonano przy naturalnym
oświetleniu, 29 oględzin przy sztucznym oświetleniu, w czasie 14 oględzin odnotowano zarówno oświetlenie naturalne, jak i oświetlenie
sztuczne, a w pozostałych 3 oględzinach nie zamieszczono takiej informacji. Wykonanie oględzin zwłok nastąpiło w 6 z 16 oględzin przy
naturalnym oświetleniu, przy kolejnych 6 przy sztucznym oświetleniu,
a w następnych 4 oględzinach zarówno przy oświetleniu naturalnym,
jak i sztucznym. Oględziny osoby odbyły się w 18 z 24 przedmiotowych czynności przy oświetleniu sztucznym, w 6 czynnościach było
to oświetlenie naturalne i sztuczne. Oględziny rzeczy były prowadzone w 17 z 61 oględzin przy naturalnym oświetleniu, w 16 oględzinach
przy oświetleniu sztucznym, w 28 oględzinach zarówno przy oświetleniu naturalnym, jak i sztucznym.
Przeprowadzone badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–
–2010 obrazują, że 30 oględzinom towarzyszyła dobra jakość oświetlenia, w 6 oględzinach – zła jakość, a w pozostałych 33 oględzinach
nie odnotowano takiej informacji. Podczas 10 z 16 badanych oględzin
zwłok była dobra jakość oświetlenia, w 6 oględzinach nie zamieszczono
przedmiotowych danych. W 12 z 24 oględzin osoby była dobra jakość
oświetlenia, w 12 oględzinach nie zamieszczono zaś informacji na ten
temat. Oględziny rzeczy w 16 z 61 oględzin były prowadzone przy dobrym oświetleniu, jedne przy złym oświetleniu, a w 44 oględzinach nie
zaznaczono tej informacji. W związku z tym należy postulować nieustanne monitorowanie przez prowadzącego oględziny stanu jakości
oświetlenia podczas oględzin i zaopatrzenie grupy oględzinowej w niezbędny sprzęt pozwalający w zmieniających się warunkach dokładnie
ujawnić i zabezpieczyć ślady i źródła dowodowe podczas tej czynności.
W trakcie badań własnych 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010
dotyczących wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność
sprawców zabójstw stwierdzono, że w 36 oględzinach uwzględniono
warunki pogodowe występujące podczas czynności, a w 34 oględzinach brakuje informacji na ten temat. W 8 z 16 oględzin zwłok opisano warunki pogodowe, w 8 oględzinach nie odnotowano takich infor455
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macji. W jednych z 24 protokołów oględzin osoby zamieszczono dane
na temat warunków pogodowych, w 23 oględzinach zaniechano zaś
przedmiotowego opisu. W 25 z 61 oględzin rzeczy sporządzono opis
warunków pogodowych, a w 36 oględzinach tego nie uczyniono.
Należy zatem postulować zamieszczanie w protokole oględzin szczegółowych informacji o warunkach pogodowych przede wszystkim
podczas przeprowadzania oględzin w terenie otwartym.
Jedną z zasad sporządzania protokołu oględzin odzwierciedlonych
w analizie wyników badań jest zachowanie właściwego nazewnictwa.
W badaniach własnych 40 oględzin miejsca zabójstwa z lat 2000–
–2005 przeprowadzonych w ramach badań stanu jakości czynności
kryminalistycznych właściwe nazewnictwo zastosowano w 31 oględzinach, a w 9 oględzinach nie użyto właściwego nazewnictwa456.
W 2 na 5 protokołach oględzin osoby posłużono się właściwym nazewnictwem, a w 3 protokołach tego nie zrobiono457. Z objętych badaniami 4 protokołach oględzin zwłok wszystkie zawierały prawidłowe
nazewnictwo458. Podczas pisania 21 z 31 protokołów oględzin rzeczy
zastosowano właściwe nazewnictwo, w pozostałych 10 popełniono
pod tym względem wiele błędów459.
Badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczące wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw
odnotowują, że w 13 oględzinach posłużono się właściwym nazewnictwem, w 57 oględzinach tego nie zrobiono. Z 16 oględzin zwłok w 12
protokołach opisano tę czynność za pomocą właściwego nazewnictwa,
w 4 oględzinach nie zwrócono konsekwentnie na to uwagi. W 12 z 24
protokołów oględzin osoby zastosowano właściwe nazewnictwo, zaś
w pozostałych 12 – niewłaściwe. W 36 z 61 oględzin rzeczy stosowano prawidłowe nazewnictwo, a w 25 oględzinach powstały problemy
z jego stosowaniem.
Szczegółową konstrukcję nazewnictwa zbadaną w trakcie analizy wyników przedmiotowych badań własnych z lat 2005–2010 należy
rozpocząć od używania zbyt ogólnych pojęć taktycznych w protokole
oględzin, wymagających stosowania szczegółowego i specjalistycznego
opisu. Przedmiotową praktykę odnotowano w 6 protokołach badanej
456
457
458
459

K. Juszka, Jakość czynności..., op.cit., s. 261.
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czynności, np. „Po wejściu do pokoju nie ujawniono śladów penetracyjnych”, a w trakcie analizy kolejnego protokołu zwrócono uwagę na nazwanie penetracją oględzin miejsca zdarzenia, pisząc: „Podczas penetracji pokoju nie znaleziono innych śladów i dowodów mających związek ze
zdarzeniem”.
Kolejnym złamaniem zasad prawidłowego nazewnictwa są występujące w sześciu protokołach nieprecyzyjne opisy miejsc poddanych
oględzinom z zastosowaniem czasowników, które w przedstawionych
zwrotach nie powinny być użyte w celu określenia wyglądu pomieszczenia, np.: „Na strychu panuje ogólny nieład”, „Na kolejnej półce stoją
puste słoiki pokryte kurzem. Na ziemi pod powyższą półką stoją gumowce do połowy łydki, gumowce do kolan (...)”, „W pomieszczeniu ogólnie
panuje bałagan” albo „W pomieszczeniu kuchni panuje porządek”.
Poważnym naruszeniem dotyczącym nazewnictwa jest poprzestanie w 22 protokołach na opisie jedynie rezultatów wzrokowego ujawniania śladów z pominięciem obligatoryjnego dokonywania szczegółowych pomiarów i ustaleń, np.: „Nie mierzono ujawnionych śladów”,
„(...) na podłodze stoi metalowa wanna częściowo wypełniona wodą”,
„obok opisywanej butelki koło wymiocin na dywanie leży butelka o pojemności 0,5 l z etykietą «wódka żytnia», „W butelce tej jest niewielka
ilość cieczy koloru żółtego”, „Obok szafki znajduje się stół czy inny mebel”, „Przy butelce w zagłębieniu ziemi na podłożu trawiastym znajdują
się zwłoki ludzkie”, „Wszystkie przedmioty są poukładane i czyste”, „We
wnętrzu szafki na półkach znajdują się artykuły”, „Pod spodniami figi
barwy ciemnoróżowej, z przodu fig dwa serca przebite strzałą”.
Następnym koniecznym kierunkiem zmian w stosowaniu nazewnictwa jest rezygnacja z pojawiających się w 29 protokołach nieprecyzyjnych zapisów (np.: „Drzwi te są konstrukcji drewnianej, w chwili
oględzin otwarte”, „Drzwi uchylone”, „Drzwi nie noszą śladów uszkodzeń”, „Odzież nie nosi śladów rozerwań, czy innych uszkodzeń”, „Dwie
skrzynki koloru czerwonego z roślinnością różnych gatunków”) polegających na konstruowaniu zbyt ogólnych zdań, które powinny być doprecyzowane. W powyższych protokołach właściwe byłoby na przykład
stwierdzenie: „Na drzwiach nie stwierdzono zarysowań czy pęknięć” lub
„Na odzieży nie stwierdzono uszkodzeń”, a w przypadku roślinności
wskazanie na znane gatunki roślin zgodnie z dotychczasową wiedzą
utrwaloną i poszerzoną w trakcie specjalistycznych szkoleń.
W 4 innych protokołach nieprecyzyjnie wskazano: „Nóż w całości
zabezpieczono do dalszych badań, oznaczając jako dowód rzeczowy
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nr 2” lub „Koszule zabezpieczono w całości”, nie precyzując znaczenia
„w całości”. W 2 kolejnych protokołach nieprecyzyjnego nazewnictwa
użyto, opisując w trakcie oględzin zwłok: „Zwłoki zimne w dotyku stężałe” oraz „Okolice krocza do oceny podczas sekcji zwłok”. W 9 następnych protokołach w sposób nieścisły opisano kolorystykę środków
dowodowych, np.: „Na krześle tym leży kolorowa narzuta szt.”, „Dwa,
kawałki różnobarwnych materiałów, dwie pary spodni drelichowych,
spodnie z materiału barwy szarej i kombinezon z flizeliny barwy jasnej”,
„Stołek, siedzisko wykonane z gąbki obszytej materiałem koloru ciemnego”, „W tylnej części spodni znajdują się kieszenie zewnętrzne, na których
widoczne są zabrudzenia koloru ciemnego”, „Skarpety są z materiału
koloru białego”.
Potwierdzeniem nieprawidłowego przeprowadzania oględzin było
w dwóch protokołach opisanie: „Zwłoki nie były dokładnie rozbierane”.
Ważne w trakcie przeprowadzania oględzin jest stosowanie właściwego nazewnictwa przy opisie sposobu ujawniania i zabezpieczania wszystkich śladów mających wpływ na dalszy tok postępowania.
Odnotowane w 4 protokołach przykłady: „Nie poddano badaniu wymazów spod paznokci, gdyż badanie to nie było konieczne”, „Przedmioty te
(z analizy protokołu wynika, że powyższymi przedmiotami były: scyzoryk, finka, nóż kuchenny, nożyczki – podkreślenie K.J.) sfotografowano,
zabezpieczono w całości do papierowej koperty”, „Wszystkie przedmioty
są poukładane i czyste”, „W pomieszczeniu łazienki (z analizy protokołu wynika, że w szczególności powinna to być umywalka – podkreślenie K.J.) nie ujawniono śladów mogących mieć związek ze zdarzeniem”
utrudniają lub uniemożliwiają rekonstrukcję zdarzenia. W innych
4 badanych protokołach nie przestrzegano zasady kompleksowego zabezpieczania śladów odzieży przez wyłączne poszukiwanie śladów substancji brunatnoczerwonej: „Nie zabezpieczano śladów linii papilarnych
czy innych”, „Nie ujawniono śladów substancji brunatnoczerwonej”.
Zasadniczą konsekwencją niewłaściwego nazewnictwa w 12 protokołach jest nieuprawnione wchodzenie w kompetencje biegłych, np.:
„Aluminiowy garnek z pokrywką; zapalniczką plastikową, drzwi drewniane, lakierowane”, „Spodnie materiałowe z paskiem skórzanym; tapicerka skórzana”, „Płyta pilśniowa”, „Na prawej stronie na wnęce siedzi
pies nierasowy – agresywny”, „Na stole leży dokument tożsamości. Dokument jest oryginalny nie nosi śladów podrabiania lub też przerabiania”,
„W tym miejscu oględzin dokonano sprawdzenia pedału hamulca, pedału sprzęgła oraz przyspieszacza. Na ich powierzchni nie stwierdzono
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śladów traseologicznych ani innych mogących mieć związek ze zdarzeniem (...) śladów plam mogących wskazywać na ewentualną bójkę”.
Kolejną zasadą taktyczną sporządzania protokołu w analizie wyników badań jest jego podpisanie przez wszystkich uczestników oględzin
na każdej karcie protokołu.
W badaniach własnych 40 oględzin miejsca zabójstwa z lat 2000–
–2005 w ramach badań stanu jakości czynności kryminalistycznych
każda karta protokołu była podpisana przez każdego uczestnika oględzin w 31 protokołach tej czynności, a w 9 protokołach zdarzały się
braki w tym zakresie460. W 4 z 5 protokołów oględzin osoby została
podpisana każda karta protokołu, w jednym protokole jedna karta nie
miała wszystkich podpisów461. We wszystkich 4 badanych oględzinach
zwłok podpisane były wszystkie karty protokołów462. W 25 z 31 protokołów rzeczy były podpisane wszystkie karty protokołu, a w 6 oględzinach brakowało niektórych podpisów463.
Badania własne 70 oględzin miejsca z lat 2005–2010 dotyczące
wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców
zabójstw wskazują, że w 52 oględzinach wszyscy uczestnicy oględzin
podpisali wszystkie karty protokołu, w 18 oględzinach zabrakło zaś
wymaganych podpisów. W 9 z 16 protokołów oględzin zwłok podpisano każdą kartę protokołu, a w 7 przedmiotowych protokołach nie
każdy uczestnik oględzin to zrobił. W odniesieniu do 19 z 24 oględzin
osoby była zachowana zasada podpisywania każdej karty protokołu
przez każdego uczestnika oględzin, a w pozostałych 5 oględzinach jej
nie zastosowano. W 54 z 61 protokołów rzeczy została podpisana każda karta protokołu, w 7 protokołach nie spełniono tego taktycznego
wymogu. Uwzględniając te wyniki badań, należy postulować wnikliwsze sprawdzanie przez prowadzącego omawianą czynność ostatecznego kształtu protokołu oględzin w celu uniknięcia złamania taktycznej
zasady podpisania każdej karty protokołu oględzin przez każdego
uczestnika oględzin.
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Rozdział III

Wpływ sposobu wykonania oględzin
na dalszy tok postępowania
oraz kształt prawomocnego wyroku

1. Notatka pooględzinowa
1.1. Istota notatki pooględzinowej
Notatka pooględzinowa464, zwana także w nomenklaturze policyjnej
raportem pooględzinowym465, jest nieprocesowym dokumentem466,
będącym rezultatem koncepcyjnej pracy w toku oględzin467, którą
technik kryminalistyki może sporządzić po wykonanych oględzinach
miejsca zdarzenia i wykonaniu pozostałych czynności468. Niniejsza
notatka dokumentuje to, co z rezultatów oględzin wynika lub może
wynikać469 oraz zakreśla hierarchię kolejnych zamierzeń i poczynań470
w celu wytyczenia dalszego postępowania z ujawnionymi i zabezpieczonymi śladami471. Sporządzanie tego dokumentu jest na ogół wyni464
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 430; M. Kulicki, Podsumowanie..., op.cit., s. 273; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 217; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 75–76; R. Kmiecik
(red.), Prawo..., op.cit., s. 132, 160; A. Biederman-Zaręba, Kryminalistyczne czynności...,
op.cit., s. 125–126.
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kiem kreatywnej pracy z reguły zespołu operacyjnego i procesowego
w ramach grupy operacyjno-procesowej472 obejmującego także osoby,
które nie uczestniczyły w przedmiotowych oględzinach473.
Notatka pooględzinowa w swojej treści powinna zawierać w szczególności: wskazanie, kto i kiedy zawiadomił o zdarzeniu, wskazanie
osoby zlecającej dokonanie oględzin miejsca zdarzenia, zwięzły opis
przedmiotu oględzin i wykonanych czynności, wykaz ujawnionych
i zabezpieczonych śladów i przedmiotów, umotywowane wnioski
i przypuszczenia co do przebiegu zdarzenia, modus operandi474 oraz
typowania sprawcy przestępstwa, dane o osobie pokrzywdzonego,
świadkach, informacje na temat weryfikacji dotychczas zbudowanych wersji oraz formułowanie ewentualnie nowych wersji kryminalistycznych475, ocenę i selekcję ujawnianych i zabezpieczanych śladów
i przedmiotów476, koncepcje co do rodzaju ewentualnych materiałów
porównawczych oraz metod ich uzyskania, a także prowadzenia dalszych czynności w przedmiotowym postępowaniu477.
W literaturze zaznacza się, że notatka pooględzinowa nie jest dołączana do dokumentacji procesowej, a zamieszcza się ją w aktach kontrolnych danego postępowania478.
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1.2. Analiza wyników badań
Przeprowadzając badania własne 40 oględzin miejsca zabójstwa z lat
2000–2005 w ramach badań stanu jakości czynności kryminalistycznych stwierdzono w związku z 6 oględzinami występowanie pooględzinowej notatki służbowej na temat taktyki wykorzystania materiału
dowodowego, kolejności przeprowadzenia specjalistycznych badań
kryminalistycznych, a w związku z pozostałymi 34 oględzinami miejsca nie załączono do protokołu takiej notatki479. Ze względu na specyfikę notatki nie sporządzano jej w związku z badanymi oględzinami
zwłok, osoby i rzeczy.
Badania własne 50 spraw z lat 2005–2010 dotyczące wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw wskazują na zamieszczenie, że w związku z 12 z 70 oględzinami miejsca
wystąpiła pooględzinowa notatka służbowa na temat taktyki wykorzystania materiału dowodowego, kolejności przeprowadzenia specjalistycznych badań kryminalistycznych, a w związku z 58 oględzinami
miejsca nie sporządzono tej notatki. Ze względu na specyfikę notatki
nie sporządzano jej w związku z badanymi oględzinami zwłok, osoby
i rzeczy. Dokonując analizy badań własnych w zakresie przedmiotowej
problematyki, należy postulować każdorazowe sporządzanie pooględzinowej notatki służbowej na temat taktyki wykorzystania materiału dowodowego, kolejności przeprowadzenia specjalistycznych badań
kryminalistycznych w związku z przeprowadzanymi oględzinami
miejsca ze względu na jej istotne znaczenie w procesie wykrywania
sprawcy i dalszego toku postępowania.

2. Oględziny uzupełniające
2.1. Istota oględzin uzupełniających
Przepisy dotyczące taktyki przeprowadzania oględzin wskazują na dwa
rodzaje oględzin uzupełniających.
Pierwszy rodzaj tych oględzin (§89 ust. 1 Zarządzenia nr 1426
KGP) przewiduje sytuację, w której przeprowadzającej tę czynność
grupie oględzinowej pora dnia (np. noc) lub warunki atmosferyczne
(np. mgła, opady) przerwały przeprowadzanie oględzin. Wspomnia479

K. Juszka, Jakość czynności..., op.cit., s. 269.
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na grupa oględzinowa, mając świadomość, że należy kontynuować
przerwane oględziny we właściwy sposób, zabezpiecza miejsce przeprowadzenia oględzin i zgodnie ze stylistyką §89 ust. 1 Zarządzenia
nr 1426 KGP in fine ponawiają oględziny w lepszych warunkach. Tego
typu znaczenie terminu „oględziny uzupełniające” jest zgodne z taktyką kryminalistyczną i możliwe do zaakceptowania w toku postępowania karnego. W związku z tym należy podkreślić nieprecyzyjność
i sugestywność występującego w tym przepisie określenia „możliwość powtórnego przeprowadzenia oględzin”. Czytający ten przepis
może odnieść wrażenie, że grupa oględzinowa nie miała świadomości,
że przerwała oględziny, podejmując tę decyzję na miejscu jej przeprowadzania, tylko że na przykład po kilku dniach w komisariacie policji
po ponownej analizie protokołu oględzin i zabezpieczonych śladach
doszła do wniosku, że ze względu na przestrzeganie zasady rzetelności
przeprowadzania czynności procesowych i kryminalistycznych była
zmuszona wrócić na miejsce omawianych oględzin i zabezpieczyć ślady
technicznie i procesowo, czego z różnych względów nie zrobiła wcześniej. Powrót na niezabezpieczone miejsce przeprowadzenia oględzin
po fazie powierzchownie dokonanej analizy i związanym z tym mylnym przeświadczeniu o zakończeniu oględzin skutkuje przeprowadzeniem oględzin powtórnych, które są sprzeczne z zasadami procesowymi i taktycznymi przeprowadzenia tej czynności. Zmiana warunków
pogodowych oraz możliwość wieloaspektowej kontaminacji śladów
uniemożliwia uwzględnienie dowodów z jej prowadzenia w dalszym
toku postępowania.
Drugi rodzaj oględzin uzupełniających opisuje §89 ust. 2 Zarządzenia nr 1426 KGP. W takiej sytuacji mamy do czynienia z ostatnią fazą
oględzin właściwych, jak stanowi przepis, bezpośrednio po wykonaniu
wszystkich czynności wchodzących w zakres oględzin, przed podjęciem decyzji o opuszczeniu tego miejsca. W przypadku pominięcia
śladów grupa oględzinowa w sposób dopuszczalny taktycznie, przechodząc przez wszystkie fazy oględzin, dokonuje oględzin uzupełniających, zaznaczając ten fakt w protokole oględzin. W związku z powyższym znaczenie terminu „oględziny uzupełniające” jest także zgodne
z taktyką kryminalistyczną i możliwe do zaakceptowania w toku postępowania karnego.
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2.2. Analiza wyników badań
W badaniach własnych 50 spraw sądowych prowadzonych w latach
2005–2010 dotyczących wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw odnotowano, że oględziny uzupełniające przeprowadzono w 11 z 70 oględzin miejsca. Omawiane oględziny
trwały najkrócej 50 minut, a najdłużej 4 godziny i 55 minut. 9 analizowanych oględzin było przeprowadzanych w pomieszczeniu zamkniętym, a 2 oględziny na terenie otwartym. Należy jednocześnie zaznaczyć, że wszystkie wskazane 11 oględzin wykonano zgodnie z taktyką
kryminalistyczną. W przedmiotowych badaniach nie odnotowano
przeprowadzania oględzin uzupełniających po oględzinach zwłok,
ogledzinach osoby, oględzinach rzeczy.

3. Oględziny powtórne
3.1. Istota oględzin powtórnych
W literaturze słusznie dominuje pogląd, że oględziny miejsca są czynnością niepowtarzalną480. Do mniejszości należy twierdzenie Tadeusza
Tomaszewskiego, że w niektórych przypadkach celowe może być nawet powtórne dokonanie oględzin481.
K. Juszka, Perspektywa..., op.cit., s. 220; E. Żywucka-Kozłowska, K. Juszka, Uwag
kilka o znaczeniu oględzin zwłok w miejscu ich znalezienia, Problemy Współczesnej
Kryminalistyki 2003, s. 249; P. Hofmański (red.), Kodeks..., op.cit., s. 1185, 1188; S. Waltoś, Istota i zakres..., op.cit.; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 566; K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie..., op.cit., s. 185; K.T. Boratyńska, A. Górski,
A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks..., op.cit., s. 509; A. Taracha, O istocie i zakresie pojęcia
„czynności niepowtarzalne” w polskim procesie karnym, Annales UMCS 1980, Sectio
G Ius, nr XXVII, s. 188–189; J. Gurgul, Osobowe..., op.cit., s. 61; R. Zdybel, Ślady...,
op.cit., s. 71; A. Biederman-Zaręba, Kryminalistyczne czynności..., op.cit., s. 106–109;
M. Lisiecki, J. Jaguszewska, Efektywność wykorzystania śladów kryminalistycznych
w procesie wykrywczym i dowodowym w sprawach przestępstw na tle seksualnym – refleksje i wnioski w świetle teorii i praktyki [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności
procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej
i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki, Toruń 5–7 maja 2004 r., Wyd. UMK, Toruń 2004,
s. 208; P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 25; W. Grzeszczyk, Kodeks...,
op.cit., s. 225; K. Witkowska, Wykorzystanie wyników oględzin w realizacji celów i zadań
postępowania karnego, WPP 2008, nr 4, s. 102–104; B.I. Skiba, Wykorzystanie dowodu
z czynności oględzinowych (oględzin) w procesie karnym i w innej działalności, Prob.
Praw. 1984, nr 2, s. 59.
481
Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 179.
480
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Niepowtarzalności oględzin sprzyja ich właściwe zabezpieczenie,
przestrzeganie harmonogramu prac, unikanie kontaminacji482.
Podkreśla się, że także otwarcie i ekshumacja zwłok są czynnościami niepowtarzalnymi483.
Specyfika oględzin rzeczy wskazuje na ich powtarzalność484. Odmienne, krytyczne stanowisko prezentują Józef Gurgul i Tomasz Grzegorczyk, którzy podkreślają, że powtarzane oględziny odnoszą się do
przedmiotu już zmienionego485, w związku z czym w toku postępowania przygotowawczego oględziny rzeczy powinny odbywać się z udziałem stron, jako czynności już często niepowtarzalne (art. 396 k.p.k.)486.
Mimo że Tadeusz Hanausek487 twierdzi, że oględziny osoby można powtarzać kilkakrotnie, to każdorazowo należy jednak przemyśleć decyzję o możliwości ich powtórzenia. Po pierwsze istnieje wysokie prawdopodobieństwo dokonania przez sprawcę zmian swojego wyglądu lub
zmian na ciele w celu kontaminacji. Po drugie, niepowtarzalność tych
oględzin można argumentować względami zdrowotnymi wywołującymi zmiany na ciele. Należy uwzględnić także względy etyczne wynikające w szczególności z konieczności rozbierania osoby poddanej oględzinom.
3.2. Analiza wyników badań
Badania własne 50 spraw sądowych prowadzonych w latach 2005–
–2010 dotyczących wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw wskazują na 5 oględzin powtórnych na
70 zbadanych oględzin miejsca. Omawiane oględziny trwały najkrócej
K. Juszka, Jakość czynności..., op.cit., s. 55; J. Gurgul, Standardy..., op.cit., s. 127;
J. Moszczyński, Obszary subiektywizmu w badaniach identyfikacyjnych. Wybrane zagadnienia [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe
w postępowaniu karnym, Wyd. PRINT GROUP Sp. z o.o., Olsztyn 2009, s. 481; A. Biederman-Zaręba, Kryminalistyczne czynności..., op.cit., s. 111; P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 19; M. Lech, F. Reś, Jak uniknąć kontaminacji [w:] I. Sołyszewski
(red.), Badania biologiczne. Aktualne zagadnienia biologii kryminalistycznej, Wyd. CLK
KGP, Warszawa 2002, s. 30.
483
J. Gurgul, Osobowe..., op.cit., s. 61.
484
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 130.
485
J. Gurgul, Osobowe..., op.cit., s. 61.
486
T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kantor Wydawniczy
Zakamycze, Kraków 2005, s. 541.
487
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 130.
482
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50 minut, a najdłużej 2 godziny i 30 minut. 3 spośród oględzin były
przeprowadzane w pomieszczeniu zamkniętym, jedne – na terenie otwartym, a inne były najpierw wykonywane na terenie otwartym, a później w pomieszczeniu zamkniętym. Należy zaznaczyć, że przyczyną
przeprowadzenia wszystkich badanych oględzin powtórnych były powierzchownie przeprowadzone oględziny właściwe. W związku z tym
należy postulować wnikliwe i kompleksowe potraktowanie fazy analizy oględzin miejsca zdarzenia w celu wykluczenia przeprowadzania
niezgodnych z taktyką kryminalistyczną oględzin powtórnych.

4. Ekspertyzy kryminalistyczne
4.1. Istota ekspertyz kryminalistycznych
Ekspertyza w rozumieniu kryminalistyki to zespół czynności badawczych wymagających wiadomości specjalnych i dlatego wykonywanych
przez biegłego na zlecenie organu procesowego oraz zakończonych
opinią mogącą mieć charakter samoistnego dowodu w procesie488.
Opinia biegłego składa się z trzech zasadniczych części: wstępnej,
sprawozdawczej i wnioskowej (opiniującej)489.
W literaturze wskazuje się, że do zespołu czynności badawczych należy wstępna analiza zlecenia zawartego w postanowieniu organu procesowego i ocena możliwości jego wykonania, wstępna analiza i ocena
dostarczonego do badań materiału kwestionowanego (identyfikowa488
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 42, 139; A. Kegel, Z. Kegel, Przepisy
o biegłych sądowych, tłumaczach i specjalistach. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, s. 117–118; P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 595;
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 241; T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 9–10; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 25; A. Marek,
S. Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 219; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., s. 203–204; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 186; D. Wilk, Podstawowe pojęcia kryminalistyczne [w:]
D. Wilk (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 44; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit.,
s. 48–49; T. Nowak, Dowód..., op.cit., s. 105. Por. H. Malewski, Oględziny..., op.cit., s. 219;
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Anatomia zabójstwa..., op.cit., s. 95–96; W. Pływaczewski,
G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 83–84.
489
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 244; T. Hanausek, Zarys taktyki..., op.cit., s. 175; S. Waltoś, Proces..., op.cit., s. 396; K.T. Boratyńska,
A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks..., op.cit., s. 492; K. Witkowska, Procesowe...,
op.cit., s. 32–33.
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nego, dowodowego, zabezpieczonego na miejscu oględzin na przykład
w postaci śladów kryminalistycznych), wstępna analiza i ocena dostarczonego do badań materiału porównawczego (wzorcowego) lub określenie możliwości i warunków uzyskania takiego materiału, uzupełnienia dostarczonego materiału albo też udziału biegłego w jego uzyskaniu,
przygotowanie dostarczonych materiałów do badań490, wybór i przygotowanie aparatury badawczej i metodyki badań, przeprowadzenie badań i podjęcie decyzji o zakończeniu badań lub ich kontynuacji albo
powtórzeniu, analiza wyników badań i sformułowanie wniosków, sporządzenie pisemnej opinii i określenie jej formy i zakresu491.
Wiadomości specjalne obejmują wiedzę wykraczającą poza powszechną w danych warunkach rozwoju społecznego z uwzględnieniem
rozwoju i powszechności wiadomości określonego rodzaju w procesie
zmian w sferze wiedzy ogólnej. Wiadomościami specjalnymi są również te, które wykraczają poza przeciętne umiejętności praktyczne492.
490
A. Koziczak, O potrzebie udostępnienia akt biegłemu pismoznawcy [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry, Wyd. IES, Kraków 2004, s. 199–202; E. Gruza,
M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 241–264; R. Jaworski, Badania zapachowe a kryminalistyczna ekspertyza indentyfikacyjna [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra
Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2005, s. 234–235; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 25–39;
A. Biederman-Zaręba, Kryminalistyczne czynności..., op.cit., s. 162; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 106–108; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 205–206,
207–208, 210–212; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 187–191; T. Nowak, Dowód...,
op.cit., s. 108–110.
491
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 241–264; S. Waltoś,
Proces..., op.cit., s. 393; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 25–39;
J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 106–108; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 205–206, 207–208, 210–212; W. Grzeszczyk, Kodeks..., op.cit., s. 216; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 187–191; T. Nowak, Dowód..., op.cit., s. 108–110.
492
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 242; A. Kegel,
Z. Kegel, Przepisy..., op.cit., s. 38; M. Owoc, Od jaskini Platona do projekcji multimedialnej [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich
procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki, Toruń
5–7 maja 2004 r., Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 41; P. Pikulski, Biegły w postępowaniu przygotowawczym, Prob. Krym. 1996, nr 214, s. 5; J. Kasprzak, Biegły i specjalista przed sądem – wybrane aspekty taktyczne, Wyd. CLP KGP, Warszawa 2001, s. 9; B.T. Bieńkowska,
W trosce o kontradyktoryjność dowodu z opinii biegłego [w:] A. Przyborowska-Klimczak,
A. Taracha (red.), Iudicum et Scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, Wyd. LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 516; P. Hofmański (red.),
Kodeks..., op.cit., s. 1100–1101; T. Grzegorczyk, Kodeks..., op.cit., s. 448–449; K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie..., op.cit., s. 176; J. Biederman, O zachowaniu..., op.cit., s. 155; R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, wyd. 5,
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Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 386–387; A. Taracha, Funkcja..., op.cit.,
s. 129; S. Waltoś (red.), Marian Cieślak..., op.cit., s. 344; A. Marek, S. Waltoś, Podstawy...,
op.cit., s. 218–219; A. Gaberle, Dowody..., op.cit., s. 168–169; D. Karczmarska, Z problematyki eksperymentu procesowego w postepowaniu karnym [w:] A. Bulsiewicz, A. Marek,
V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 357; T. Widła,
Ocena dowodu z opinii biegłego, Wyd. UŚ, Katowice 1992, s. 12–16; P. Czarnecki, Zasada
swobodnej oceny dowodów z perspektywy organów procesowych i biegłego sądowego [w:]
J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Wyd. PRINT GROUP Sp. z o.o., Olsztyn 2009, s. 222; G. Artymiak, M. Rogalski (red.), Proces..., op.cit., s. 392; K. Olszak, Bójka i pobicie..., op.cit., s. 133; T. Nowak,
Dowód..., op.cit., s. 106, 108; H. Malewski, Oględziny..., op.cit., s. 220; P. Girdwoyń, Biegły
w niemieckim postępowaniu karnym-wybrane zagadnienia [w:] A. Bulsiewicz, A. Marek,
V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 200–201; oraz cyt.
tamże E. Eisenberg, Beweisrecht..., op.cit., s. 587; H. Malewski, E. Kurapka, J. Juškeviciute,
Definicja wiadomości specjalnych i jej ewolucja [w:] T. Hanausek, Z. Kegel, K. Sławik (red.),
Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 169; R. Cieśla,
Wstępna konsultacja organu procesowego z osobą posiadającą wiadomości specjalne. Teoria a praktyka [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga
Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 79; E. Żywucka-Kozłowska, K. Juszka, Czy sprzeczne opinie w jednej sprawie? [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały
z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki, Toruń 5–7 maja 2004 r., Wyd.
UMK, Toruń 2004, s. 118; A. Ludwiczak, Dowód z opinii biegłego a zasada kontradyktoryjności w polskim procesie karnym [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka
i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Wyd. PRINT GROUP Sp. z o.o., Olsztyn
2009, s. 603; D. Zienkiewicz, Status biegłego sądowego [w:] T. Widła (red.), Wokół problematyki dokumentu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi,
Wyd. UŚ, Katowice 2005, s. 225–226; E. Jurczyk, Przesłuchanie i konfrontacja biegłych
jako przejaw kontroli opinii biegłego, PPiA 2005, t. LXXII, s. 21; K. Witkowska, Biegły
w postępowaniu karnym, Prok. i Pr. 2013, nr 1, s. 66–67; W. Pływaczewski, G. Kędzierska
(red.), Leksykon..., op.cit., s. 33–34. Zob. także Wyrok SN z dnia 17 stycznia 1936 r., I K
1323/35, OSN(K) 1936, nr 7, poz. 287; Wyrok SN z dnia 9 sierpnia 1955 r., IV K 586/55,
OSN 1956, nr 2, poz. 28, cyt za: T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 126; Wyrok SN z dnia
18 listopada 1969 r., V KRN 267/69, OSNKW 1970, nr 1, poz. 4, cyt. za: T. Tomaszewski,
Dowód..., op.cit., s. 128; Wyrok SN z dnia 21 czerwca 1971 r., III KR 18/71 OSNPG 1972,
nr 2, poz. 33; Wyrok SN z dnia 5 lutego 1974 r., III KRN 371/73, OSNKW 1974, nr 6, poz.
117; M. Cieślak, Z. Doda, Przegląd orzecznictwa, Pal. 1975, nr 3, s. 46; oraz W. Daszkiewicz, Przegląd orzecznictwa, PiP 1975, nr 11, s. 102, cyt za: T. Tomaszewski, Dowód...,
op.cit., s. 132; Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1976 r., II KR 48/76, OSNKW 1976, nr 10–11,
poz. 133; Wyrok SN z dnia 26 maja 1980 r., I KR 83/80, OSNKW 1980, nr 9, poz. 78, cyt.
za: T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit.., s. 141; Wyrok SN z dnia 23 listopada 1981 r., I KR
258/81, OSNPG 1982, nr 3, poz. 38, cyt. za: T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 145;
Wyrok SN z dnia 10 maja 1982, II KR 82/82, OSNKW 1982, nr 10–11, poz. 78; M. Cieślak, Glosa do wyroku SN z dnia 10 maja 1982, II KR 82/82, NP 1983, nr 7–8, s. 182;
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Ekspertyzy mogą być przeprowadzane w każdej sferze życia, każda sfera
ma bowiem taki obszar, którego znajomość wykracza poza wiedzę przeciętnie wykształconego człowieka493. Wiadomości specjalne są niezbędne w dziedzinie, w której stwierdzenie wymaga takiej specjalnej wiedzy
i może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy494.
Zasadą ogólną, obowiązującą w kryminalistyce przy ustalaniu kolejności wszelkich badań jest rozpoczynanie od metod nienaruszających
stanu badanego śladu, a ewentualne kończenie ich metodami niszczącymi ślad495. Badanie rozpoczyna się od zastosowania metod szybkich
i prostych, a w miarę potrzeby przechodzi się do metod bardziej skomplikowanych, czasochłonnych i kosztownych. Właściwe badanie materiału przesłanego do ekspertyzy jest zawsze poprzedzone wstępnymi
badaniami organoleptycznymi i prostymi fizycznymi. Pozwalają one na
ogólne scharakteryzowanie badanego materiału na podstawie określenia
przede wszystkim stanu skupienia, jednorodności, barwy, budowy morfologicznej, fluorescencji, zapachu. Następnie określa się takie właściwości próbki, jak: gęstość, temperatura wrzenia i topnienia, zachowanie się
podczas ogrzewania, współczynnik załamania światła, rozpuszczalność
w wodzie, kwasach mineralnych i rozpuszczalnikach organicznych496.
Opinia może być złożona w formie pisemnej lub odebrana od biegłego w sposób ustny w formie przesłuchania, o czym decyduje organ procesowy, który powołuje biegłego497. Opinia biegłego o cechach
oraz F. Prusak, Przegląd orzecznictwa, NP 1983, nr 9–10, s. 155, cyt. za: T. Tomaszewski,
Dowód..., op.cit., s. 147; Wyrok SN z dnia 3 maja 1982 r., I KR 319/81, OSNPG 1982, nr 11,
poz. 149, cyt. za: T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 146; Wyrok SN z dnia 6 maja 1983 r.,
IV KR 74/83, OSNKW 1983, nr 12, poz. 102; F. Prusak, Przegląd orzecznictwa, NP 1984,
nr 5, s. 70, cyt. za: T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 149; Post. SA w Krakowie z dnia
16 grudnia 1998 r., II Akz 198/98, KZS 1998, nr 12, poz. 37; oraz KZS 2012, nr 3, poz. 109 ;
Wyrok SN z dnia 6 lipca 1999 r., II CKN 428/98, LEX nr 1213008; Post. SN z dnia 17 maja
2007 r., II KK 331/06, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 1070, Prok. i Pr.-wkł. 2007, nr 10, poz. 14.
493
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 139; W. Kędzierski (red.), Technika...,
op.cit., s. 187–189.
494
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 139; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 247; A. Kegel, Z. Kegel, Przepisy..., op.cit., s. 38; P. Hofmański
(red.), Kodeks..., op.cit., s. 1105; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 101; Z. Czeczot,
T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 203–204; W. Kędzierski (red.), Technika...,
op.cit., s. 187; K. Olszak, Bójka i pobicie..., op.cit., s. 133.
495
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 210.
496
Ibidem, s. 210.
497
T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 30; P. Pikulski, Biegły..., op.cit., s. 7–8;
P. Hofmański (red.), Kodeks..., op.cit., s. 1135; S. Waltoś (red.), Marian Cieślak..., op.cit.,
s. 344; K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie..., op.cit., s. 183–184;
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dowodu naukowego jest przedmiotem swobodnej oceny organu procesowego dokonywanej pod kątem wiarygodności dowodu. W literaturze podkreśla się, że biegły nie jest „sędzią faktu”, lecz źródłem
dowodu, dlatego każda opinia będąca rezultatem ekspertyzy podlega
zarówno formalnej, jak i merytorycznej kontroli organu procesowego. Taka kontrola obejmuje w szczególności możliwość oceny prawidłowości zabezpieczania utrwalenia materiału badawczego oraz
przebiegu ekspertyzy i zastosowanej techniki badawczej pod kątem
metodologicznej poprawności wyznaczonej standardami minimalnymi. Formalne kryteria oceny opinii biegłego to przede wszystkim jej
pełność, jasność i wewnętrzna spójność oraz uwzględnienie istniejącego stanu wiedzy498.
W. Grzeszczyk, Kodeks..., op.cit., s. 216; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 208; G. Artymiak, M. Rogalski (red.), Proces..., op.cit., s. 394. Por. Post. SN z dnia
21 kwietnia 1966 r., Rw 199/66, OSNKW 1966, nr 9–10, poz. 107, cyt. za: T. Tomaszewski,
Dowód..., op.cit., s. 127.
498
R. Kmiecik, (red.) Prawo dowodowe. Zarys wykładu, wyd. 3, Wyd. Oficyna
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 207–208; oraz cytowane tamże wyrok SN
z dnia 5 listopada 1999 r., V KKN 440/99, OSNKW 1999, nr 11–12, poz. 76; E. Gruza,
Co biegły miał na myśli – czyli refleksje o języku opinii biegłych [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 175, 177–178; A. Kegel, Z. Kegel, Przepisy...,
op.cit., s. 126, 138; P. Hofmański (red.), Kodeks..., op.cit., s. 1140–1143; J. Wójcikiewicz
(red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 34–39; T. Tomaszewski, Dopuszczalność „dowodów naukowych” opartych na nowych technologiach [w:] E. Gruza, J. Kupczyński (red.),
Archiwa X. Zagadnienia kryminalistyczne, procesowe i materialno-prawne. Księga jubileuszowa: 15-lecie Koła Naukowego Prawa Karnego TEMIDA, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2012, s. 46; S. Waltoś (red.), Marian Cieślak..., op.cit.,
s. 344–345; T. Grzegorczyk, Kodeks..., op.cit., s. 452, 464–467; J. Moszczyński, Subiektywna ocena subiektywnych opinii kryminalistycznych [w:] E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski (red.), Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania
przestępczości, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2010, s. 250;
B.T. Bieńkowska, W trosce..., op.cit., s. 512; 517; P. Girdwoyń, Kryminalistyka przed sądem. Metody identyfikacyjne w polskim orzecznictwie, Miscellanea. Studia Iuridica,
t. 44, Wyd. UW, Warszawa 2005, s. 386–387; A. Biederman-Zaręba, Kryminalistyczne
czynności..., op.cit., s. 164; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 210–
–211; T. Widła, Ocena..., op.cit., s. 44–45, 71–81; T. Widła, Status prawny biegłego i jego
konsekwencje [w:] E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc (red.), Księga dedykowana Profesorowi dr hab. Karolowi Sławikowi, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2008, t. XII,
348; W. Grzeszczyk, Kodeks..., op.cit., s. 216–217; K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks..., op.cit., s. 492–497; R. Ponikowski, Ocena dowodu z opinii
biegłego w świetle poglądów Sądu Najwyższego i praktyki orzeczniczej sądów powszechnych [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiąt-
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kowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 424;
J. Dzierżanowska, Ekspertyza osmologiczna w polskiej praktyce sądowej [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Iure et facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi,
Wyd. IES, Kraków 2006, s. 215; G. Artymiak, M. Rogalski (red.), Proces..., op.cit., s. 397;
K. Bronowska, Teoretyczne zagadnienia kontroli ekspertyzy i oceny opinii biegłego [w:]
H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 104–105; G. Kopczyński, Prawnoprocesowe aspekty przesłuchania biegłego
w ramach międzynarodowej pomocy prawnej [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka
wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra
Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 321; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit.,
s. 204–205, S. Zabłocki, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Karna, Pal.
2000, nr 2–3, s. 172–174; K. Witkowska, Procesowe..., op.cit., s. 30. Zob. także Court of
Appeal (Criminal Division), 2 III 2006, R. v. B. (V. Higgins, Crim. L. R. 2006, August,
745–748), cyt. za: J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu
naukowego 1993–2008, Wyd. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2009, s. 34; Wyrok
SN z dnia 14 września 1957 r., II KRN 782/57, OSPiKA 1958, nr 5, poz. 120, cyt. za:
T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 126–127; Wyrok SN z dnia 28 września 1959 r., IV
K 360/59, OSN 1960, nr 1, poz. 6, cyt. za: T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 127; Wyrok SN z dnia 19 marca 1969 r., IV KR 12/69, OSNKW 1969, nr 11, poz. 141, cyt. za:
T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 128; Wyrok SN z dnia 19 września 1973 r., III KR
187/73, OSNKW 1974, nr 1, poz. 18, cyt. za: T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 130;
Wyrok SN z dnia 5 września 1974 r., II KR 114/74, NP. 1975, nr 10–11, s. 1497; oraz
M. Cieślak, Glosa do wyroku SN z dnia 5 września 1974 r., II KR 114/74, NP 1975, nr
10–11, s. 1500, cyt. za: T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 133; Post. SN z dnia 1 września 1975 r., Z 24/75, OSNKW 1975, nr 12, poz. 172; Wyrok SN z dnia 28 czerwca 1977 r.,
Rw 192/77, OSNKW 1977, nr 9, poz. 104; M. Cieślak, Z. Doda, Przegląd orzecznictwa,
Pal. 1978, nr 7, s. 39; oraz W. Daszkiewicz, Przegląd orzecznictwa, PiP 1979, nr 6,s. 110,
cyt. za: T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 136; Wyrok SN z dnia 23 listopada 1977 r.,
V KR 180/77, OSNPG 1978, nr 4, poz. 50; Wyrok SN z dnia 12 marca 1979 r., I KR
27/79, OSNPG 1979, nr 10, poz. 138, cyt. za: T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 140;
Wyrok SN z dnia 9 października 1980 r., II KR 317/80, LEX nr 21883; Wyrok SN z dnia
23 maja 1986 r., IV CR 116/86, LEX nr 8760; Wyrok SN z dnia 12 maja 1988 r., II KR
92/88, OSNPG 1989, nr 2, poz. 35; Wyrok SA w Poznaniu z dnia 30 stycznia 1992 r., II
AKr 19/92, OSA 1992, nr 5, poz. 31; Post. SA w Krakowie z dnia 24 lutego 1994 r., II
AKz 72/94, KZS 1994, nr 2, poz. 23, cyt. za: T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 157;
Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 1 września 1995 r., II AKr 79/95, Prok. i Pr.-wkł. 1996,
nr 4, poz. 23; Post. SN z dnia 16 lipca 1997 r., II KKN 231/96, Prok. i Pr.-wkł. 1998, nr
1, poz. 12; Wyrok SA w Lublinie z dnia 25 maja 1999 r., II Aka 78/99, OSA 2000, nr 5,
poz. 40, cyt. za: T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 162; Wyrok SN z dnia 30 czerwca
2000 r., II UKN 617/99; OSNP 2002, nr 1, poz. 26; Wyrok SN z dnia 6 listopada 2000 r.,
IV KKN 477/99 LEX nr 51136, Prok.i Pr.-wkł. 2001, nr 4, poz. 9; Wyrok SN z dnia 28
maja 2001 r., IV KKN 89/01, LEX nr 51839; Post. SN z dnia 25 czerwca 2003 r., IV KK
8/03, LEX nr 80290; Wyrok SN z dnia 3 października 2003 r., V KK 50/03, OSNwSK
2003, nr 1, poz. 2103; Post. SN z dnia 28 listopada 2003 r., IV KK 22/02, Prok. i Pr.-wkł.
2004, nr 6, poz. 5; Post. SN z dnia 28 listopada 2003 r., IV KK 23/03, LEX nr 82320;
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Celem ekspertyzy osmologicznej jest stwierdzenie na podstawie zachowań specjalnie wyszkolonych psów, czy istnieje zgodność zapachowa między porównywanymi próbkami zapachowymi zawierającymi
zapach człowieka499. Ekspertyza osmologiczna zakłada niepowtarzalność i niezmienność zapachu ludzkiego500.
Wyrok SN z dnia 14 września 2005 r., IV KK 158/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 1658;
Post. SN z dnia 13 września 2006 r., IV KK 139/06; OSNwSK 2006, nr 1, poz. 1715; Post.
SN z dnia 8 stycznia 2007 r., II KK 194/06, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 86; Wyrok SA
w Łodzi z dnia 27 lipca 2006 r., II AKa 136/06, Prok. i Pr.-wkł. 2007, nr 7–8, poz. 46,
KZS 2007, nr 7–8, poz. 106; Post. SN z dnia 26 marca 2008 r., II KK 19/08, LEX nr
406869; Wyrok SA w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2008 r., II Aka 141/07, Prok. i Pr.-wkł.
2009, nr 5, poz. 39; Wyrok SN z dnia 5 sierpnia 2008 r., III KK 228/07, OSNKW 2008,
nr 10, poz. 85, Biul. SN 2008, nr 10, poz. 20; Wyrok SA w Krakowie z dnia 18 lutego
2009 r., II AKa 1/09 do II K 36/08, KZS 2009, nr 3, poz. 31; Wyrok SN z dnia 7 października 2009 r., III KK 122/09, LEX nr 532391; Wyrok SA w Lublinie z dnia 30 marca
2010 r., II AKa 39/10, LEX nr 583685; Wyrok SA w Katowicach z dnia 9 grudnia 2010 r.,
II AKa 170/10, LEX nr 846477; Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2012 r., II
AKa 151/12, LEX nr 1238626; Post. SA w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012 r., II AKz
386/12, KZS 2012, nr 10, poz. 71; Post. SN z dnia 7 czerwca 2011 r., III KK 39/11, LEX
nr 860602; Post. SA w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012 r., II AKz 386/12, LEX nr
1220228; Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 25 października 2012 r., II AKa 96/12, LEX nr
1237645; Wyrok SA w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r., II AKa 260/12, LEX nr
1246773; Wyrok SA w Lublinie z dnia 18 października 2012 r., II AKa 243/12, LEX nr
1237271; Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 r., II AKa 357/12, LEX nr
1254577; Post. SN z dnia 18 stycznia 2013 r., V KK 211/12, LEX nr 1277785.
499
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 995; S. Pikulski, Procesowe..., op.cit., s. 64;
S. Pikulski, Metody zabezpieczania, pobierania i przechowywania śladow zapachowych,
WPP 2001, nr 3–4, s. 31; J. Biederman, Glosa do wyroku SN z dnia 12 stycznia 2000 r.,
IV KKN 269/99, PiP 2000, z. 11, s. 114–119, cyt. za: J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza
sądowa..., op.cit., s. 236–237; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 548; M. Goc, Perspektywy..., op.cit., s. 56; J. Moszczyński, Subiektywizm..., op.cit., s. 166;
oraz cyt. tamże C. Melosh, J. James-Melosh, Trained dogs in the crime scene search, Journal
of Forensic Identification 2006, No. 56(4), s. 534–539; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady...,
op.cit., s. 187; A. Biederman-Zaręba, Podstawowe metody identyfikacji. Osmologia [w:]
D. Wilk (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 278; K. Sławik, Kryminalistyka w związkach...,
op.cit., s. 184; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 57; P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 286; K. Bronowska, Biegli..., op.cit., s. 71; A. Biederman-Zaręba, Zarys
historii polskiej osmologii [w:] Publikacja po Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kryminalistyka wczoraj a dziś”, która odbyła się w Krakowie w dniach 21–23 X 2009 r., Sekcja Kryminalistyki TBSP UJ, Kraków 2009, s. 29; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.),
Leksykon..., op.cit., s. 207.
500
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 130; S. Pikulski, Procesowe..., op.cit.,
s. 72; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., s. 231; J. Wójcikiewicz, Dowód naukowy w procesie sądowym, Wyd. IES, Kraków 2000, s. 39; J. Moszczyński, Subiektywizm...,
op.cit., s. 184; A. Biederman-Zaręba, Podstawowe metody identyfikacji. Osmologia
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Porównywanych próbek badawczych nie może pobierać jedna i ta
sama osoba501. Do pobierania materiału porównawczego służy ten sam
sprzęt i materiały co przy zabezpieczaniu materiału dowodowego502.
Do badań osmologicznych kwalifikuje się próbki po upływie co najmniej 24 godzin od chwili ich zabezpieczenia. Ilość zapachu w zabezpieczonych próbkach badawczych musi przekraczać próg węchowy
psów do badań osmologicznych użytych w badaniach503.
Przed przystąpieniem do czynności badawczych sporządza się plan
określający przebieg badań z uwzględnieniem charakteru nadesłanego materiału oraz celu badań. Plan ów obejmuje: wybór wariantu badawczego, kolejność wykonywania prób, dobór próbek badawczych,
przygotowanie próbek w niezbędnej ilości, dobór psów do badań,
przygotowanie kart roboczych, określenie daty badań504. Ekspert zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco zapisów z wykonywanych
czynności oraz dokumentowania ustaleń cząstkowych na karcie roboczej. Nie narzuca się szczegółowej formy graficznej ich prowadzenia.
Decyzję o nadaniu określonej formy zapisu z badań może podjąć kierownik laboratorium505.
Opinia z przeprowadzonych badań powinna spełniać wszystkie
wymogi zawarte w art. 200 k.p.k.506 W części drugiej zamieszcza się
opis materiałów dostarczonych do badań oraz wykonanych czynności
badawczych, aby na podstawie opisu kolejności działań można było
ocenić prawidłowość realizacji procesu. W części tej powinno się znaleźć odniesienie do planu badań. Konieczne są także zapisy dotyczące
[w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 278; K. Bronowska, Biegli..., op.cit., s. 71;
Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 57.
501
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 996; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., s. 232; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 163.
502
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 1001.
503
Ibidem, s. 996; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 548;
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 406.
504
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 997; J. Moszczyński, Subiektywizm..., op.cit.,
s. 177.
505
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 999.
506
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 411; J. Wójcikiewicz, Dog scent line-up as scientific evidence, Problems of Forensic
Sciences 2000, vol. 41, cyt. za: B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 999. Zob. także Wyrok SN z dnia 5 listopada 1999 r., V KKN 440/99, J. Biederman, J. Wójcikiewicz, Glosa do
wyroku SN z dnia 5 listopada 1999 r., V KKN 440/99, PiP 2000, nr 4, cyt. za: T. Tomaszewski, Dowód..., op.cit., s. 163.
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ustawienia próbek badawczych i wskazań poszczególnych psów ujęte
w formie tabelarycznej. W tej części opinii zamieszcza się także opis
postępowania z próbkami badawczymi. W części trzeciej formułowane
są zasadnicze, zwięzłe konkluzje odnoszące się do ustaleń niezbędnych
dla prowadzącego postępowanie w zakresie stanu faktycznego507.
Ekspert zobowiązany jest przed autoryzacją sprawozdania sprawdzić zgodność wykonanych badań z metodyką ich prowadzenia508.
Opinia jest podpisywana przez eksperta. Oryginał sprawozdania wraz
z dokumentacją poglądową oraz niewykorzystanymi próbkami badawczymi należy niezwłocznie przekazać zlecającemu badanie. Wszystkie
próbki użyte podczas badań są niszczone509.
Celem badań biologicznych wykonywanych przez biegłych może
być między innymi identyfikacja osoby na podstawie DNA510, okreB. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 1000.
Wytyczne Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji: Metodyka prowadzenia badań osmologicznych, Warszawa 2009, cyt. za: B. Hołyst,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 1000. Por. wcześniejsze orzecznictwo: Wyrok SN z dnia 5 listopada 1999, V KKN 440/99, OSNKW 1999, nr 11–12, poz. 76, s. 72–79, cyt. za: J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 235–236.
509
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 1000.
510
J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 66; E. Gruza, I. Sołtyszewski, Dowod z badań DNA (de lege lata et ferenda), PiP 2010, nr 11, s. 60; B. Hołyst (red.), Daktyloskopia
[w:] Kryminalistyka na świecie 2012, nr 1 (2), s. 152–154; B. Hołyst (red.), Nowości techniki kryminalistycznej [w:] Kryminalistyka na świecie 2013, nr 1, s. 181–182; J. Widacki
(red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 42; B. Hołyst, Osiągnięcia techniki kryminalistycznej
u progu XXI wieku [w:] J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec
przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, Wyd. IES, Kraków 2001,
s. 40–41; J. Moszczyński, Wymiana danych daktyloskopijnych i genetycznych w granicach
Unii Europejskiej [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Tożsamość prawa karnego, Pracownia Wydawnicza Elset, Olsztyn 2011, s. 605; J. Moszczyński,
Subiektywizm..., op.cit., s. 87; C. Herke, Znaczenie analizy kodu DNA na Węgrzech [w:]
R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci
Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 221, 225–226; R. Ansell, S. Giulianelli, Oględziny w sprawach o zgwałcenie; doświadczenia ze standardowym zestawem do
oględzin w przypadkach przestępstw seksualnych w Szwecji, Z Zagadnień Nauk Sądowych
2000, nr XLIV, s. 94; J. Kabzińska, Podstawowe metody identyfikacji. Metody identyfikacji na podstawie śladów biologicznych i analiza DNA [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka...., op.cit., s. 221–222; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 53–54; P. Girdwoyń,
Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 239–251; I. Sołtyszewski, Możliwości wykorzystania
bazy DNA w procesie wykrywczym [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej
Góry, Wyd. IES, Kraków 2004, s. 178–179; K. Gawęda-Walerych, I. Sołtyszewski, Zastosowanie analizy mitochondrialnego DNA w badaniach kryminalistycznych – perspektywy,
Prob. Krym. 2005, nr 248, s. 5; K. Bronowska, Biegli..., op.cit., s. 68; M. Owoc, Od fono507
508
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ślenie przynależności grupowej krwi511, tkanek i płynów ustrojowych
w układzie ABO, wnioskowanie na podstawie śladów krwi, określenie stężenia alkoholu na podstawie przeprowadzenia obliczeń retrospektywnych512, ustalanie tożsamości osób i zwłok513. Zasadniczą różnicą między badaniami klasycznymi a badaniami genetycznymi jest
to, że w odniesieniu do badań genetycznych nie musi być zachowana
odpowiedniość materiału dowodowego i porównawczego w sensie
rodzaju. Zatem w wypadku zabezpieczenia materiału dowodowego
w postaci śladów krwi materiałem porównawczym może być krew, ślina, włosy (wszystkie z wymienionych materiałów biologicznych albo
tylko jeden)514.
W badaniach jądrowego materiału genetycznego przyjmuje się,
że tylko poza nielicznymi przypadkami (transplantacje szpiku, transfuzje krwi, mutacje somatyczne) istnienie w organizmie jednego osobnika różnych typów DNA jest niemożliwe. Każda jądrzasta komórka
naszego organizmu zawiera więc jeden i ten sam pojedynczy wariant
cząsteczki DNA jądrowego, charakterystyczny dla całego organizmu.
Założenie to nie odnosi się do materiału genetycznego obecnego w mitochondriach515. Właściwa interpretacja badania mitochondrialnego
DNA różni się w znaczący sposób od wyników uzyskanych w przypadku badań jądrowego materiału genetycznego516. W związku z poskopii do genoskopii [w:] T. Hanausek, Z. Kegel, K. Sławik (red.), Księga Pamiątkowa ku
czci Profesora Andrzeja Szwarca, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 189–191; M. Szczepaniec, Analiza DNA
w ekspertyzach kryminalistycznych, Pal. 2011, nr 5–6, s. 66; E. Wojtuszek, Policyjna baza
danych DNA, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2003, t. VII, s. 203; Encyklopedia.
Prawo nie tylko dla prawników, Wyd. PPU „Park” Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2004, s. 52–53;
K. Furman-Łajszczak, Dowód..., op.cit., s. 98; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 29. Por. także Wyrok SA w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2007 r., II
AKa 265/06, OSAB 2/07,s. 32, KZS 2007, nr 9, poz. 62.
511
J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 67; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 42; B. Hołyst, Osiągnięcia..., op.cit., s. 41.
512
J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 67; B. Hołyst, Osiągnięcia..., op.cit., s. 41;
Cz. Grzeszyk, Wykrywanie...,op.cit., s. 53.
513
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 537; J. Widacki
(red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 43; D. Czaplicka, I. Sołtyszewski, Zabezpieczenie...,
op.cit., s. 23; I. Sołtyszewski, Możliwości..., op.cit., s. 178–179.
514
J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 67.
515
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 370; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 398–399.
516
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., s. 373.
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wyższym zwraca się uwagę, że teoretycznie każda próbka zawierająca
jądrzastą komórkę nadaje się do badań identyfikacyjnych517.
Celem ekspertyzy dotyczącej mikrośladów jest ustalenie morfologii, właściwości fizykochemicznych oraz przynależności grupowej
tworzących je cząstek518. Mikroślad zawiera cechy jakościowe obiektu,
z którego pochodzi519.
W literaturze podkreśla się, że istnieją czynniki zmniejszające przydatność mikrośladów do badań. Należą do nich przede wszystkim niejednorodność i niereprezentatywność zabezpieczonej próbki, biegnący rozkład biologiczny lub korozja, zanieczyszczenia atmosferyczne,
upływający czas oraz wpływ środowiska (głównie wilgoci)520.
Dodatkowo zwraca się uwagę, aby w jednej sprawie zabezpieczony
materiał porównawczy do badań był pobrany za pomocą tego samego
rodzaju taśmy klejącej521. Każdy rodzaj śladów jest odmiennie ujawniany, zabezpieczany i badany. Najważniejszą metodą badania śladów jest
mikroskopia optyczna i to ona decyduje o potrzebie dalszych badań,
ich rodzaju i kolejności522.
Zasadniczo mikroślady identyfikuje się jedynie grupowo, dzięki
szczegółowym badaniom możliwe jest jednak ustalenie nie tylko rodzaju i podstawy właściwości fizycznych, biologicznych i chemicznych
materii, której część przewrotnie stanowiły, ale także jej cech charakterystycznych, lecz rzadko występujących523.
Zasadniczym zadaniem biegłego z zakresu daktyloskopii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy ślady linii papilarnych524, także ujawnio517
Ibidem, s. 357; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 403;
P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 265–271.
518
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 636.
519
Ibidem, s. 632.
520
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 209.
521
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 633.
522
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 210; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 361.
523
Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 396; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 53.
524
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 632; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 96–98; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 386; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 198, 209–210;
Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 239; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 84; M. Goc, Perspektywy...,
op.cit., s. 54; J. Moszczyński, Subiektywizm..., op.cit., s. 52; J. Mazepa (red.), Vademecum...,
op.cit., s. 131; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 37; B. Uranowska, Ekspertyzy dakty-
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ne i zabezpieczone na zwłokach525, utrwalone podczas śledczych oględzin miejsca zdarzenia pochodzą od osób, od których pobrano materiał
porównawczy w postaci odbitek linii papilarnych526. Jako materiał porównawczy załączane bywają także, w celach eliminacyjnych, karty daktyloskopijne osób, które mogły pozostawić ślady na miejscu zdarzenia
w związku z wykonywaną pracą, zamieszkiwaniem w miejscu, w którym
nastąpiło zdarzenie itp527. W czasie ekspertyzy mogą być także ujawniane ślady linii papilarnych na dostarczonych dowodach rzeczowych528.
Do najczęściej wykonywanych ekspertyz daktyloskopijnych należą
ekspertyzy: tzw. klasyczne daktyloskopijne529, cheiroskopijne530, podoloskopijne w procesie karnym [w:] P. Rybicki, T. Tomaszewski (red.), Daktyloskopia. 100
lat na ziemiach polskich, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2009, s. 361;
Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 49; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 152.
525
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 385; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 98–100; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 69–70; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 156–158;
Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 49.
526
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 632; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 96–98; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 386; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 198, 209–210;
Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 239; M. Goc, Perspektywy...,
op.cit., s. 54; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 84; M. Goc, Współczesne..., op.cit., s. 57; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit.,
s. 131; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 37; B. Uranowska, Ekspertyzy..., op.cit., s. 361;
Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 49.
527
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 332; M. Owoc,
Podpis osoby niepoczytalnej. Problematyka procesowa [w:] M. Lisiecki, M. Zajder (red.),
Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, Szczytno 2003, s. 131; P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 322–323;
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 649; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa...,
op.cit., s. 95; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 385, 386; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 210; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 84; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 239; K. Baniuk, Nowe kierunki badań daktyloskopijnych, SKKiP 1975, t. 3, s. 275.
528
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 332; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 84; J. Jerzewska,
Od oględzin..., op.cit., s. 37; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 49.
529
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 80–82; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 664–667; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 66; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 131.
530
P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 316–320; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 82–83; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 377; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 211, 212;
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skopijne531, poroskopijne532, krawędzioskopijne533, linii białych534, dermatoskopijne535, kompleksowe536, cheiloskopijne537, gantiskopijne538,
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 65;
K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 88; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 131;
J. Kabzińska, Podstawowe metody identyfikacji. Daktyloskopia..., op.cit., s. 196.
531
P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 317–320; J. Wójcikiewicz (red.),
Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 83; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 377; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 212;
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 66;
J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 131; J. Kabzińska, Podstawowe metody identyfikacji. Daktyloskopia..., op.cit., s. 196.
532
P. Horoszowski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 317; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza
sądowa..., op.cit., s. 84; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 667; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 66; J. Moszczyński, Subiektywizm..., op.cit., s. 56, 60; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 212; J. Mazepa
(red.), Vademecum..., op.cit., s. 131; J. Kabzińska, Podstawowe metody identyfikacji. Daktyloskopia..., op.cit., s. 197.
533
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 94–95; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 667; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 66; J. Moszczyński, Subiektywizm..., op.cit., s. 56; J. Mazepa
(red.), Vademecum..., op.cit., s. 132; J. Kabzińska, Podstawowe metody identyfikacji. Daktyloskopia..., op.cit., s. 196.
534
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 83–84; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 667; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 132.
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J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 87–88; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 66; J. Kabzińska, Podstawowe metody identyfikacji. Daktyloskopia..., op.cit., s. 196; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 62–64.
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J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 85–86.
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J. Kasprzak, „Nietypowe” metody identyfikacji człowieka w polskiej praktyce kryminalistycznej, Prokurator 2003, nr 1, s. 19, 30; J. Kasprzak, Cheiloskopia. Identyfikacja
człowieka na podstawie śladu czerwieni wargowej; Wyd. CLK KGP, Warszawa 2001, s. 11;
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 92–93; B. Hołyst, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 685–688; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 337–
–342; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 83–84; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 377; J. Widacki (red.), Kryminalistyka...,
op.cit., s. 211; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 66, 87–95; K. Sławik, Kryminalistyka w związkach..., op.cit., s. 141; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 88; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 152, 154–155;
J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 44–45; J. Kabzińska, Podstawowe metody identyfikacji. Daktyloskopia..., op.cit., s. 196; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 57–58.
538
J. Kasprzak, „Nietypowe” metody..., op.cit., s. 22–26, 30; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 89–90; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 682–684; E. Gruza,
M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 352–357; J. Kasprzak, Nietypowy przypadek identyfikacji zwłok na podstawie fotografii małżowiny usznej [w:] J. Kasprzak, J. Bryk
(red.), Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2008,
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otoskopijne539, frontoskopijne540, wielu śladów oraz ustalające mechanizm powstawania i podłoża śladów541.
Na przydatność śladów do badań wpływają: mechanika powstania
śladów, nowoczesność przyrządów technicznych do ujawniania śladów, aktualny stan wiedzy o identyfikacji daktyloskopijnej, poziom
kwalifikacji technika ujawniającego ślad, kwalifikacje biegłego542.
Badania daktyloskopijne składają się z wielu ściśle zebranych z sobą
czynności, które muszą się odbywać w sposób uporządkowany i powinny się składać z następujących kolejnych etapów: badania wstępne materiału dowodowego i porównawczego, badania cech grupowych, badanie
cech indywidualnych oraz badania dodatkowe i eksperymenty543.
W badaniach daktyloskopijnych bierze się pod uwagę sam fakt istnienia cech indywidualnych, miejsce, w którym się one znajdują na
s. 45; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 117–121; J. Kasprzak, B. Młodziejowski,
W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 86–87; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 212; J. Mazepa (red.), Vademecum..., op.cit., s. 152–154; J. Jerzewska,
Od oględzin..., op.cit., s. 42–44; J. Jerzewska, Gantiskopia, Z Zagadnień Nauk Sądowych
1995, nr XXXII, 119–122; J. Jerzewska, Przesłanki teoretyczne badań śladów rękawiczek skórzanych, Prob. Krym. 1993, nr 202, s. 12–15; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 57–58.
539
J. Kasprzak, Otoskopia kryminalistyczna. System identyfikacji. Zagadnienia dowodowe, Wyd. UWM, Olsztyn 2003, s. 15; J. Kasprzak, Otoskopia kryminalistyczna – dział
identyfikacji odkrywany na nowo, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2003, s. 159;
J. Kasprzak, Badania otoskopijne. Ślady małżowiny usznej, Wyd. CLK KGP, Warszawa
2003, s. 13; B. Hołyst (red.), Daktyloskopia [w:] Kryminalistyka na świecie 2012, nr 1(2),
s. 146–150; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 89; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 696–700; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 342–346; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 97–100; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 378; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 212; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 66, 95–98; K. Witkowska, Oględziny..., op.cit., s. 88; J. Mazepa
(red.), Vademecum..., op.cit., s. 152, 155–156; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 45–46;
J. Kabzińska, Podstawowe metody identyfikacji. Daktyloskopia..., op.cit., s. 196.
540
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 378; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 89; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 212.
541
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., s. 86, 90–91.
542
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 667; M. Szostak, Kryminalistyka w systemie
nauk penalnych a problem prawdy sądowej [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka
wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra
Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2005, s. 505.
543
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 663; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 69, 78–79; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 387; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 38.
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śladzie i odbitce, oraz przymioty poszczególnej cechy, odróżniające ją
od innych tego samego rodzaju. Dlatego też badań porównawczych linii papilarnych nie można ograniczyć do ustalenia w śladzie i odbitce
porównawczej tylko wystarczającej liczby wspólnych szczegółów w budowie, takie przeprowadzenie badań mogłoby bowiem doprowadzić
do błędnych wniosków544.
Wszystkie czynności biegłego muszą być udokumentowane w sprawozdaniu z przeprowadzonych badań. W sprawozdaniu należy opisać
nadesłane materiały: dowodowy i porównawczy, sposób ich zabezpieczenia formalnoprocesowego, wygląd śladów, kart daktyloskopijnych,
poszczególne stadia badań, wykonane eksperymenty, proces identyfikacji z dokładnym określeniem cech indywidualnych itp.545.
W literaturze podkreśla się, że celem ekspertyzy mechanoskopijnej
jest ustalenie wzajemnego kontaktu między narzędziem i jego śladem:
badania zmierzające do ustalenia (zidentyfikowania) obiektu, od którego pochodzi ślad mechanoskopijny, badania mające na celu ustalenie, czy obiekty tworzące ślad (fragmenty lub części przedmiotu) stanowiły uprzednio całość (przed ich rozdzieleniem), stwierdzenie cech
i właściwości śladów546. Wynikiem badań porównawczych mogą być
badania grupowe lub indywidualne547.

B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 664; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 94–95; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 385; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 255.
545
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 664; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., s. 69, 95–96; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 333;
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 388.
546
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 440–441; B. Hołyst,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 840–841; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 396–397; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa...,
op.cit., s. 105, 108; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.. cit., s. 285; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 313, 319–323; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 147; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 311; J. Jerzewska, Od oględzin...,
op.cit., s. 49–50; M. Betlejewski, Badania mechanoskopijne – nowe obszary zainteresowań
[w:] A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplex veritas
una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd. UMK,
Toruń 2004, s. 265; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 51.
547
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 441–444; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 106; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 315–31;. T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 147; J. Widacki
(red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 313–31; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 51.
544
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Materiałem porównawczym w badaniach mechanoskopijnych jest najczęściej narzędzie, którym mógł się posługiwać sprawca przestępstwa548.
Zasadą jest, że ślady porównawcze wykonuje biegły narzędziami nadesłanymi do badania, starając się w miarę możliwości odtworzyć sytuację zaistniałą w momencie powstawania śladów dowodowych, dobierając podłoże, kąt ustawienia narzędzi oraz siłę nacisku549.
W niektórych rodzajach badań może nie być w ogóle materiału porównawczego, na przykład w badaniach ustalających, czy zamek był
otwierany innym niż klucz narzędziem, w badaniach rozbitej szyby czy
też w badaniach ustalających, czy dany fragment pochodzi z badanej
całości550. Sygnalizuje się, że w wypadku niektórych rodzajów badań
mogą być wykorzystane ślady zgromadzone w zbiorach bądź katalogi
sfałszowanych cech i oznaczeń probierczych551.
Głównym celem ekspertyzy traseologicznej jest ustalenie wzajemnego kontaktu między narzędziem i jego śladem552. Badania porównawcze śladów polegają na określeniu zgodności grupowej i indywidualnej między śladem dowodowym a śladem porównawczym553.
Jeżeli nie ma materiału porównawczego w postaci zakwestionowanego
obuwia, wymienione ustalenia pozwalają na wytypowanie obuwia na
podstawie katalogów554.
Na podstawie śladów stóp, obuwia i ichnogramu można określić
płeć i wiek osób pozostawiających ślady. Wyniki analiz ichnogramu
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 438; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 841–844; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 51.
549
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 439; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 398–399; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 111; J. Kasprzak, B. Młodziejowski,
W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 112–113; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 316.
550
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 116–117; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 50–51.
551
J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 51.
552
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., s. 111; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 345.
553
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 111; E. Gruza, M. Goc,
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 494–496; J. Mazepa (red.), Vademecum...,
op.cit., s. 209–210; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 324–326; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 133–134; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 48–49.
554
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 675; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 353–356.
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obarczone są błędami związanymi z indywidualnością chodu osoby
pozostawiającej ślady555. Na podstawie śladów środków transportu
można dokonać kwalifikacji grupowej bądź indywidualnej opony, która pozostawiła zabezpieczony ślad. Można ponadto wytypować rodzaj
pojazdu pozostawiającego ślady na podstawie ilości pozostawionych
śladów (pojazd jedno- lub wielośladowy), rozstaw kół, szerokość opony pozostawiającej ślad, wzór rzeźby bieżnika556.
Cechą charakterystyczną analizy fizykochemicznej jest to, że materiał badany jest ilościowo ograniczony i niepowtarzalny, a musi wystarczyć do wykonania wszystkich zleconych badań, co więcej, jego część
powinna być zachowana do ewentualnego powtórzenia analizy557.
W ramach badań fizykochemicznych oprócz materiału dowodowego wykorzystuje się także materiał porównawczy oraz materiał
kontrolny558. Materiał dowodowy uzyskuje się w postaci różnorodnych substancji materialnych, które sprawca pozostawił po sobie, lub
użytych narzędziach itp. na miejscu zdarzenia, lub które (przylgnęły)
do niego albo do użytych narzędzi559. Materiałem porównawczym są
wszystkie te materiały, z których mógł zostać oddzielony materiał
dowodowy, a także z których mógł on zostać wyprodukowany560. Materiał kontrolny jest pobierany z materiału charakterystycznego dla
podłoża (nośnika śladu dowodowego), na przykład w postaci otarć,
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 116–117; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 672, 679; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 155; Z. Czeczot,
T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit. s. 356–360; K. Bronowska, Biegli..., op.cit., s. 69;
Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 50.; W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 108.
556
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 497; M. Kulicki,
V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 403; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 143–135;
Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 360–363; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 49; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 50–51.
557
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 105; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 361–362; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 52.
558
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 512; J. Wójcikiewicz
(red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 207; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 72–74.
559
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 512; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 206; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 357; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 72–74.
560
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 512; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 206–207; J. Widacki (red.), Kryminalistyka...,
op.cit., s. 357–358.
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zabrudzeń itp.561. W skład materiału badawczego może wchodzić tylko materiał dowodowy. Przykładami są badania mające na celu ustalenie składu chemicznego i właściwości nieznanej substancji, a także
badania mające na celu ustalenie, czy przyczyną pożaru było samozapalenie siana562.
Uzyskane wyniki badań, skonfrontowane z odpowiednią bazą danych (zbiorem substancji wzorcowych), prowadzą zwykle do identyfikacji grupowej, a nie indywidualnej, badanego materiału563.
W literaturze podkreśla się, że wyniki badań umożliwiają biegłemu
formułowanie opinii w kategoriach prawdopodobieństwa564, dopiero
współpraca specjalistów z różnych dziedzin nauk sądowych może doprowadzić do identyfikacji indywidualnej śladów565.
Celem ekspertyzy kryminalistycznej broni palnej jest w szczególności określenie rodzaju, typu i wzoru broni palnej, ocena sprawności
broni i jej przydatności do strzelania, określenie możliwości oddania
strzału bez nacisku na język spustowy, oszacowanie sposobności do
oddania strzałów przypadkowych, identyfikacja broni na podstawie
łusek, identyfikacja broni na podstawie pocisków, ustalenie rodzaju
amunicji, ustalenie parametrów balistycznych, określenie odległości
oddania strzału, określenie uszkodzeń postrzałowych566.
W skład materiału badawczego może wchodzić materiał dowodowy i porównawczy567. W zakresie badań konstrukcyjnej i montażowej
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 512; J. Widacki
(red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 357–358.
562
J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 72.
563
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 205, 228; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 154.
564
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 228; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 363.
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J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 228.
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J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 63, 64; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 816; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 482–483; J. Kasprzak,
B. Młodziejowski, Anatomia zabójstwa..., op.cit., s. 79–80; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 588; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 160; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 335–336, 338–
–346; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 331, 345–350; H. Kolecki,
M. Owoc, A. Szwarc, Wybrane zagadnienia techniki kryminalistycznej, red. A. Szwarc,
cz. I, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1971, s. 73–79; P. Palka, Efektywność...,
op.cit., s. 141–142; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 51–52; W. Pływaczewski,
G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 29–30.
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J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 64; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 815;
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 588;
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sprawności typowej broni palnej materiałem porównawczym są wzorce zawarte w fabrycznych opisach, instrukcjach przeglądowych i montażowych oraz katalogach części568. W skład materiału badawczego
może wchodzić tylko materiał dowodowy, na przykład przy badaniach
mających na celu określenie rodzaju, typu i wzoru broni569.
W zakresie grupowej identyfikacji podstawą wnioskowania jest porównanie śladów przez analogię z typowymi śladami znanych rodzajów, typów i wzorów broni palnej oraz stosowanej do niej amunicji570.
Przy indywidualnej identyfikacji broni na podstawie śladów na pocisku
materiałem porównawczym są pociski wystrzeliwane z egzemplarzy
broni, które mogły być użyte w badanym zdarzeniu przestępczym571.
W toku postępowania przygotowawczego niezwykle cenne jest
ustalenie rany wlotowej i wylotowej, toru i kierunku lotu pocisku, odległości, z jakiej oddano strzał oraz czasu wykonania ostatniego strzału572. Aby określić, czy nastąpiło samobójstwo, czy zabójstwo, należy
wziąć pod uwagę w badaniach kanał pocisku, miejsce wlotu i odległość
od wylotu lufy do miejsca wlotu pocisku. W przypadkach zabójstw
kierunek lotu pocisku najczęściej jest poziomy573.
Wykorzystanie niektórych badań broni palnej i śladów jej użycia
wymaga skorzystania ze specjalnych zbiorów i kartotek. Prowadzone
są one przez policję centralnie574.
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 126;
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 161; Z. Czeczot, T. Tomaszewski,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 344–345.
568
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 161; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 388; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 815–816.
569
J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 64.
570
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 161; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 588; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 815–816; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 337; Z. Czeczot,
T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 339–340; K. Bronowska, Biegli..., op.cit., s. 66.
571
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 25; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 591; B. Hołyst, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 816; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 150; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 337; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 341–343;
K. Bronowska, Biegli..., op.cit., s. 66.
572
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 816, 826; P. Horoszowski, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 453–459.
573
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 828.
574
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 354; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 483–485; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk,
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Celem sądowo-lekarskiej sekcji zwłok jest nie tylko określenie ogólnej przyczyny zejścia śmiertelnego, lecz także udzielenie odpowiedzi
na wiele pytań szczegółowych, dotyczących czasu zgonu, czasu i kolejności powstania obrażeń, rodzaju użytego narzędzia, związku przyczynowego istniejącego między stwierdzonymi uszkodzeniami a zgonem,
wpływu stanu chorobowego na „mechanizm” śmierci w przypadku
urazów mechanicznych, stanu upojenia alkoholowego itp.575.
Obowiązujące przepisy prawa wyróżniają trzy rodzaje sekcji zwłok:
sekcję zwłok naukowolekarską (patomorfologiczną, anatomopatologiczną), której celem jest poznanie lub potwierdzenie morfologicznego tła
choroby zasadniczej i schorzeń ubocznych, ustalenie przyczyny śmierci,
a także doszkalanie lekarzy i kształcenie studentów; sekcję zwłok sądowo-lekarską – składającą się z oględzin i otwarcia zwłok, której celem
jest stwierdzenie przyczyny śmierci, mechanizmu śmierci oraz ustalenie,
czy śmierć osoby jest wynikiem działania, czy zaniechania osób trzecich,
a także sekcję zwłok administracyjną – wykonywaną najczęściej przez
zakłady medycyny sądowej na polecenie organów administracji576.
W literaturze słusznie podkreśla się, że w celu wyrobienia sobie
szerszego poglądu lekarz przed przystąpieniem do przeprowadzenia
sekcji powinien zaznajomić się z sytuacją, w której dokonano znalezienia zwłok, oraz z protokołem zewnętrznym oględzin577.
Po wykonaniu fotografii, sporządzeniu schematów kolejno opisuje się płeć, wzrost, typ ogólnej budowy ciała, stan odżywienia, owłosienie głowy i tułowia (należy przy tym pobrać próbki włosów), oczy
(kolor tęczówek), kształt nosa, wykrój warg. Należy opisać wszystkie
znaki szczególne (w tym znamiona na skórze, blizny, tatuaże), ślady po
przebytych operacjach, urazach, ogólny stan higieny, ewentualne przebarwienia skóry, modzele na rękach, stan uzębienia. Jeśli to możliwe,
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 127; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 151; J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 65; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 350.
575
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 939; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 303; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 230, 233–235; M. Barzdo, J. Berent, Rodzaje sekcji zwłok [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Iure et facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi,
Wyd. IES, Kraków 2006, s. 257.
576
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 939–940; J. Kasprzak, B. Młodziejowski,
W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 234; K. Witkowska, Oględziny...,
op.cit., s. 225; N. Tuła, Sądowo-lekarska..., op.cit., s. 88.
577
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 939; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 303.
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należy wykonać radiogram zatok bocznych nosa i pobrać odbitki linii
papilarnych. Tę ostatnią czynność wykonuje technik kryminalistyki578.
Przed sekcją niektórych narządów dokonuje się oceny zawartości
ich płynów ustrojowych. Narządy wymiaruje się, waży. Po sekcji narządów pobiera się ich wycinki do badań histopatologicznych, mikroskopowych i innych, na przykład toksykologicznych, bakteriologicznych,
biologicznych, genetycznych. Podczas wstępnego ustalania przez obducenta przyczyny zgonu, możliwa, a nawet konieczna, jest konkretna
technika sekcyjna, której zastosowanie pozwala uzyskać najbardziej
precyzyjne wyniki579.
Celem badań zwłok zeszkieletowanych jest zwykle próba odpowiedzi na następujące pytania: ile czasu upłynęło od momentu śmierci?, co
było przyczyną śmierci?, do kogo należały zwłoki?, jakie cechy identyfikacyjne można w nich wyodrębnić? Odpowiedź na pierwsze pytanie
decyduje przede wszystkim o tym, czy sprawa ze względu na terminy
przedawnienia znajduje się jeszcze w sferze zainteresowania procesu
karnego. Odpowiedź na drugie pytanie ma wyjaśnić, czy śmierć była
wynikiem działania osób trzecich i w związku z tym, czy mamy do czynienia z przestępstwem. Wreszcie odpowiedź na trzecie z pytań może
mieć istotne znaczenie nie tylko dla procesu, ale także dla osób bliskich
zmarłego, uprzednio zaginionego580. W ramach badań identyfikacyjnych dokonuje się między innymi rekonstrukcji niektórych fizycznych
cech budowy ciała, w tym przede wszystkim wzrostu. Stopień dokładności tej rekonstrukcji zależy przede wszystkim od tego, czy do dyspozycji jest kompletny szkielet i czy jest on w ułożeniu anatomicznym,
a nadto, jaki jest stan zniszczenia kości. Wzrost można też w przybliżeniu obliczyć, opierając się na pomiarze kości długich, z zastosowaniem
odpowiednich przeliczników581.
Konsekwencją wykonanej sekcji zwłok jest sporządzenie opinii sądowo-lekarskiej zawartej w protokole. Opinia taka składa się z kilku
części: formalnej, następnie z opisu wszelkich stwierdzonych zmian
chorobowych, urazowych, pośmiertnych z rozróżnieniem przyżyciowości. W trzeciej części prezentuje się wyniki wszelkich wykonanych
578
579

s. 235.

J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 56.
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,

J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 57; J. Kasprzak, B. Młodziejowski,
W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 235.
581
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 60–61.
580
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badań dodatkowych, wreszcie w kolejnej – przedstawia się rodzaj
i przyczynę śmierci. Jeżeli stwierdzono obrażenia mechaniczne, trzeba
dokonać przybliżonej rekonstrukcji cech narzędzia, jakie mogło zostać
użyte. Końcową częścią opinii jest zaprezentowanie wniosków biegłego będących w istocie odpowiedzią na pytania zawarte w postanowieniu o powołaniu biegłego582.
Antropologia sądowa (lub kryminalistyczna albo kryminalna) jest
przydatna jako metoda identyfikacji człowieka (lub zwłok) na podstawie pomiarów jego ciała lub utrwalonego wizerunku, a także jest
przydatna do zobiektywizowania rysopisu (słownego opisu wyglądu
człowieka)583. Jej celami są: po pierwsze, stworzenie zobiektywizowanego, sformalizowanego opisu cech zewnętrznych człowieka i jego rekonstrukcji na podstawie zeznań świadków584, po drugie, rekonstrukcja wyglądu zażyciowego zwłok (twarzy i głowy) w przypadku ich
destrukcji uniemożliwiającej identyfikację, a będącej wynikiem doznanych obrażeń lub częściej późnych zmian pośmiertnych585, po trzecie,
identyfikacja osób na podstawie ich obrazu utrwalonego na zdjęciu, na
taśmie (filmowej, magnetycznej) lub cyfrowo586.
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 235; P. Girdwoyń, Zarys niemieckiego..., op.cit., s. 279.
583
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 187; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 107; J. Kabzińska, Podstawowe
metody identyfikacji. Metody antropologii sądowej [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka...,
op.cit., s. 206; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 294; B. Młodziejowski, Przykłady wykorzystania metod antropologicznych do wpółczesnych identyfikacji zwłok [w:]
A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplex veritas una.
Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd. UMK, Toruń
2004, s. 229; I. Białek, Zastosowanie antropometrii w identyfikacji człowieka na podstawie
zdjęć fotograficznych, Z Zagadnień Nauk Sądowych 1997, nr XXXVI, s. 67; Cz. Grzeszyk,
Wykrywanie..., op.cit., s. 14.
584
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 187; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 41–47; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 294–300;
Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 16; H. Białek, Z problematyki identyfikacji osób na
podstawie zdjęć fotograficznych, SKKiP 1976, t. 5, s. 309.
585
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 188; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 297; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa...,
op.cit., s. 47–56; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 108–109; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 264;
Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 16.
586
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 188; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 56–66; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 108; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 264; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 19.
582
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Wizualizacja rysopisu podanego przez świadka jest przedstawiana za pomocą metody rysunkowej587, rysunkowo-kompozycyjnej588,
a także metod komputerowych589.
Identyfikację osób za pomocą portretów fotograficznych przeprowadza się na przykład w celu potwierdzenia tożsamości osób poszukiwanych, podejrzewanych o popełnienie przestępstwa, zaginionych,
chorych psychicznie, z zanikami pamięci590. W zależności od jakości
posiadanego materiału stosuje się jedną lub kilka uzupełniających się
metod identyfikacyjnych, do których należą: metoda pomiarowo-porównawcza, metoda graficzno-gipsowa, metoda montażowa, metoda
konturowa, metoda antropometryczna, metoda pomiarów kątowych591.
Rekonstrukcja wyglądu zażyciowego następuje podczas zastosowania metody plastycznej zwanej metodą Gierasimowa592, metody
rysunkowej rekonstrukcji593, metody superprojekcji594, metody gene587
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 190; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 43; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 295; J. Kabzińska,
Podstawowe metody identyfikacji. Metody antropologii..., op.cit., s. 211; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 30–31.
588
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 190–191; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 43; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 32–35.
589
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 290–295; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 191; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa...,
op.cit., s. 43–44; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 265; J. Kabzińska, Podstawowe metody identyfikacji. Metody antropologii..., op.cit., s. 211; Cz. Grzeszyk,
Wykrywanie..., op.cit., s. 35–37.
590
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 296; Cz. Grzeszyk,
Wykrywanie..., op.cit., s. 32–33; H. Białek, Z problematyki..., op.cit., s. 306.
591
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 296–297; J. Widacki
(red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 196–197; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa...,
op.cit., s. 56–59; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 107–108.
592
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 62, 194; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 297–298; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa...,
op.cit., s. 52; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 109; K. Sławik, Kryminalistyka w związkach..., op.cit., s. 171; J. Kabzińska, Podstawowe metody identyfikacji. Metody antropologii..., op.cit., s. 214; P. Girwoyń, Biegły...,
op.cit., s. 229; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 162; Z. Czeczot, T. Tomaszewski,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 265–266; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 43.
593
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 298; J. Wójcikiewicz
(red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 51–52.
594
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 62, 194; E. Gruza, M. Goc,
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 301; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk,
J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 109; K. Sławik, Kryminalistyka w związkach...,
op.cit., s. 171; J. Kabzińska, Podstawowe metody identyfikacji. Metody antropologii...,
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tycznej595, metody komputerowej rekonstrukcji596, metody trójwymiarowej rekonstrukcji twarzy 3D597.
Metoda superprojekcji polega na zestawieniu zdjęć czaszki i zdjęć
wykonanych za życia (np. zdjęcia z dowodu osobistego) lub zdjęć rentgenowskich głowy (superprojekcja radiologiczna, metoda radiologiczna), jeżeli takie rentgenogramy zostały wykonane598. Wideosuperprojekcja polega na tym, że jedna kamera jest skierowana obiektywem na
czaszkę, druga na fotografię, a obraz z obu kamer jest nakładany na
siebie na monitorze599.
Metoda genetyczna polega na badaniu DNA pobranego z identyfikowanych szczątków i od członków najbliższej rodziny600.
Ekspertyza wariograficzna polega na ustaleniu przez biegłego fizjologicznych symptomów zwiększonej aktywacji emocjonalnej wywołanej percepcją danego bodźca, subiektywnie wyróżnionego przez osobę
badaną spośród innych prezentowanych bodźców601.
op.cit., s. 214; P. Girwoyń, Biegły..., op.cit., s. 229; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 163; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 264–265; Cz. Grzeszyk,
Wykrywanie..., op.cit., s. 43.
595
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 62, 194; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 109; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 43–45.
596
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 298–300; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 194; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa...,
op.cit., s. 52, 55–56.
597
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 54–55.
598
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 62, 194; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 301; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa...,
op.cit., s. 55; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 109; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 163; J. Kabzińska, Podstawowe
metody identyfikacji. Metody antropologii sądowej [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka...,
op.cit., s. 214; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 42.
599
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 194; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 55.
600
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 194; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 301–303; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 109; K. Sławik, Kryminalistyka w związkach..., op.cit.
s. 186; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 43–45.
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J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 267; R. Jaworski, Konfrontacyjne badania poligraficzne, Wyd. IES, Kraków 2010, s. 15–16; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 162; E. Gruza, Psychologia..., op.cit., s. 200; B. Hołyst,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 1133; R. Jaworski, Celowość wykonania badania poligraficznego po upływie kilku lat od zabójstwa [w:] E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc (red.), Księga
dedykowana Profesorowi dr hab. Karolowi Sławikowi, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2008, t. XII, s. 147; R. Jaworski, Procesowe formy badania poligraficznego a jego
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W wariograficznym ujawnianiu i rejestrowaniu objawów stresu
szczególne znaczenie ma to, że aparat może być dostrojony do początkowego poziomu emocjonalnego badanej osoby, a czułość może być
dobrana do osobniczej intensywności reagowania na przeciętne bodźce o umiarkowanym ładunku emocjonalnym602.
przedmiot na tle proponowanych zmian w procedurze karnej [w:] T. Widła (red.), Wokół
problematyki dokumentu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi, Wyd. UŚ, Katowice 2005, s. 43; R. Jaworski, Opinia z ekspertyzy poligraficznej jako
dowód odciążający, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 1999, s. 9; R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces..., op.cit., s. 402; A. Gaberle, Dowody..., op.cit., s. 318; M. Kulicki, L. Stępka,
Perspektywy wykorzystania kryminalistycznej ekspertyzy wariograficznej w polskim procesie karnym [w:] H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 2008, s. 345; A. Bulsiewicz, D. Kala, Z problematyki karnoprocesowej
badań wariograficznych w postępowaniu karnym [w:] A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki,
H. Paluszkiewicz, P. Wiliński (red.), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer businesss,
Warszawa 2008, s. 36; D. Wilk, Podstawowe metody identyfikacji. Instrumentalne metody badania reakcji psychofizjologicznych [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 291; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 224–225; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 275–276; M. Gramatyka,
Teoretyczne i praktyczne aspekty analizy poziomu stresu w głosie ludzkim na przykładzie urządzenia LVA 6.50 [w:] H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec
przestępczości. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 372; K. Juszka, Niekonwencjonalne metody wykrywcze w kształceniu prawników [w:] K. Sławik, M.A. Wasilewska, Niekonwencjonalne
metody rozpoznawczo-wykrywcze. Materiały sympozjum naukowego, Szczecin–Pobierowo, 24–26 kwietnia 2003 r., Wyd. Hogben, Szczecin 2003, 131; M. Leśniak, Badanie
poligraficzne (wariograficzne) a wykrywanie kłamstwa [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.),
Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 365; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie..., op.cit., s. 55; M. Skorecki,
Poligraf (wariograf) jako instrument wspomagający proces resocjalizacji osób skazanych
za przestępstwa na tle seksualnym [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Wyd. PRINT GROUP Sp. z o.o.,
Olsztyn 2009, s. 693; A. Cempura, M. Widacki, Prawna dopuszczalność pracowniczych
badań poligraficznych w Polsce, Pal. 2012, nr 11–12, s. 39; S. Baniak, Badania poligraficzne
w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, SKKiP 1986, t. 17, 186–187; W. Pływaczewski,
G. Kędzierska (red.), Leksykon..., op.cit., s. 235, 354–355. Por. także Wyrok SA w Lublinie
z dnia 25 marca 2010 r., II AKa 15/10, LEX nr 583679.
602
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 269; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 655; M. Leśniak, Etyczne
problemy związane z ekspertyzą poligraficzną (wariograficzną) [w:] H. Kołecki (red.),
Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga Pamiątkowa dedykowana
Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 351;
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W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące metody prowadzenia badań wariograficznych: metody wykrywania kłamstwa
– nieszczerości (test Reida, Backstera, Keelera)603 oraz metodę ustalania symptomów wiedzy badanego o realiach dochodzonego przestępstwa604.
Zaznacza się, że typowe badanie wariograficzne składa się zasadniczo z dwóch faz: wywiadu przedtestowego (rozmowy przedtestowej) i badania właściwego. Niektórzy wyróżniają jeszcze fazę trzecią,
mianowicie przesłuchanie po badaniu. Przesłuchania tego nie należy
oczywiście zaniedbywać, jest ono bardzo ważne z taktycznego punktu
widzenia, z tym jednak, że jego przeprowadzenie nie należy do zadań
ani kompetencji biegłego i z tego względu trudno je uznać za część
badania605.
A. Memon, A. Vrij, R. Bull, Prawo i psychologia. Wiarygodność zeznań i materiału dowodowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013, s. 101–102.
603
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 660–665; R. Jaworski, Multi-subject polygraph examination, Wyd. UWr, Wrocław
2008, s. 11; A. Bulsiewicz, M. Kulicki, Dowód poszlakowy z ekspertyzy wariograficznej,
Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2003, t. VII, Część II, s. 230–231; B. Hołyst,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 1133–1134, 1136–1137; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński,
Kryminalistyka..., op.cit., s. 163–164; E. Gruza, Psychologia..., op.cit., s. 201–204; M. Goc,
J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 394; J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa..., op.cit.,
s. 270–275; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 217; E. Gruza, Ocena wiarygodności
zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 348–351; M. Kulicki, Oględziny a nowoczesna ekspertyza
wariograficzna [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999, s. 17–19;
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 374–379; W. Kędzierski (red.), Technika...,
op.cit., s. 225–227; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 276–278.
604
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 665–685; M. Abramowicz, Ekspertyza wariograficzna – zastosowanie metody ustalania
wiedzy badanego o realiach zdarzenia w procesie wykrywczym, Problemy Współczesnej
Kryminalistyki 2003, t. VII, Część II, s. 244; B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 1137;
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 164–165; T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 217; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady..., op.cit., s. 398–407; E. Gruza, Ocena wiarygodności..., op.cit., s. 352–363; M. Kulicki, Oględziny a nowoczesna...,
op.cit., s. 19–22; K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks..., op.cit.,
s. 495; W. Kędzierski (red.), Technika..., op.cit., s. 228–232; J. Kasprzak, B. Młodziejowski,
W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 278; P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 278.
605
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 373–374; E. Gruza, Psychologia...,
op.cit., s. 205; J. Konieczny, Uwagi o stosowaniu techniki ukrytej informacji w badaniu
poligraficznym [w:] J. Kasprzak, J. Bryk (red.), Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga
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W piśmiennictwie wskazuje się, że wartość dowodowa badania wariograficznego jest uzależniona od kilku okoliczności: czasu, w którym
prowadzi się badanie, warunków, w jakich jest ono prowadzone, osoby
badanego, osoby badającego, organizacji (metody badania)606.
Badanie wariograficzne należy przeprowadzać w jak najwcześniejszej fazie postępowania, jeśli to tylko możliwe, najlepiej w ciągu 48 godzin po zatrzymaniu osoby podejrzanej607.
Podczas badania nie powinny występować inne czynniki poza zadanym pytaniem, które mogłyby sprzyjać występowaniu zmian emocjonalnych u badanego, na przykład dźwięk telefonu608.
Na miarodajność badań wariograficznych wpływają indywidualne
właściwości psychiczne osób poddanych badaniu, w szczególności stopień pobudliwości emocjonalnej, pewne anomalie psychiczne (np. niedorozwój umysłowy) lub choroby (np. zaburzenia oddychania, choroby
serca), jak również złe samopoczucie, niewygodna pozycja w czasie badania i tym podobne czynniki. Wskazuje się, że są pewne grupy osób,
które z pewnych względów nie mogą być badane, na przykład ze względu na głęboką oligofrenię, używanie środków odurzających i inne609.
Zwraca się uwagę, że większość autorów jest zdania, że badania wariograficzne powinny być przeprowadzane przez psychologa, najlepiej
biegłego. Nie bez znaczenia jest również to, aby osoba przeprowadzająca badanie była nastawiona jedynie na ustalenie obiektywnych faktów,
a nie na udowodnienie badanemu winy610.
Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2008, s. 64–65; Cz. Grzeszyk, Wykrywanie...,
op.cit., s. 55–56.
606
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 1135–1136. Por. Wyrok SA w Krakowie
z dnia 19 sierpnia 1999 r., II AKa 147/99, LEX nr 39594; oraz J. Widacki, Glosa do wyroku
SA w Krakowie z dnia 19 sierpnia 1999 r., II AKa 147/99, Pal. 2000, nr 2–3, s. 251–253, cyt.
za: P. Girdwoyń, Zarys kryminalistycznej..., op.cit., s. 280.
607
J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 371; B. Hołyst, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 1135; M. Kulicki, Oględziny a nowoczesna..., op.cit., s. 22; J. Wójcikiewicz (red.),
Ekspertyza sądowa..., op.cit., s. 277.
608
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 1135; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 685–686, 689–690; J. Widacki (red.), Kryminalistyka..., op.cit., s. 372, Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 166–168.
609
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 1135; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka..., op.cit., s. 685–690; J. Widacki (red.), Kryminalistyka...,
op.cit., s. 372; J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka...,
op.cit., s. 276.
610
B. Hołyst, Kryminalistyka..., op.cit., s. 1135.
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Informatyka kryminalistyczna zajmuje się badaniem nowych form
i metod popełniania przestępstw komputerowych, wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości komputerowej oraz wykorzystaniem technik komputerowych w różnego rodzaju badaniach kryminalistycznych
i prowadzeniu baz danych611.
Celem ekspertyzy informatycznej jest w szczególności analiza zawartości nośnika (nośników) danych informatycznych, odzyskiwanie
danych ze zniszczonego nośnika, ustalenie czasu usunięcia danych lub
ich modyfikacji, określenie autentyczności dokumentów elektronicznych, identyfikacja urządzeń wykorzystywanych do kopiowania kart
płatniczych, analiza danych serwera pocztowego, analiza danych o ruchu w sieci612.
Najwięcej zastosowań techniki komputerowe znajdują w fizykochemii i biologii kryminalistycznej (zwłaszcza identyfikacji genetycznej), korzystających głównie ze sterowanych komputerowo badań
aparaturowych. Techniki komputerowe mają także szerokie zastosowanie w badaniach fonoskopijnych, identyfikacji osób na podstawie
nagrań wideo, rejestracji śladów, obróbki obrazu (np. poprawa czytelności), technicznych badań dokumentów, wykonywania portretu
pamięciowego(POL-SIT) i innych613.
4.2. Analiza wyników badań
Prezentację wyników przedmiotowych badań z lat 2005–2010 dotyczącą zasięgania opinii biegłych przedstawiono na rysunku 6.
Badania własne 50 spraw z lat 2005–2010 dotyczące wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw odnotowują niepowoływanie biegłych w 4 z 70 spraw, w których przeE. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 559; Z. Czeczot,
T. Tomaszewski, Kryminalistyka..., op.cit., s. 432–438; J. Kasprzak, B. Młodziejowski,
W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 42–46.
612
J. Jerzewska, Od oględzin..., op.cit., s. 77; B. Hołyst (red.), Przestępczość komputerowa [w:] Kryminalistyka na świecie 2012, nr 2(3), s. 14.
613
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit., s. 573; M. Owoc, Komputerowe systemy doradcze w badaniach pisma ręcznego [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.),
Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 402–405; K. Juszka, Przełom [w:] T. Hanausek, Z. Kegel, K. Sławik (red.), Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, Katedra Kryminalistyki
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 106–110.
611

Źródło: opracowanie własne.
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prowadzono oględziny miejsca, w 13 z 24 spraw z wykonywanymi
oględzinami osoby, i 23 z 61 spraw z dokonanymi oględzinami rzeczy.
Powoływano biegłych we wszystkich 16 badanych oględzinach zwłok.
W omawianych wyżej badaniach własnych 50 spraw sądowych z lat
2005–2010 wyróżniono 14 z 70 oględzin miejsca oraz 8 z 61 oględzin rzeczy, po których zasięgnięto opinii osmologicznej. Ekspertyza
biologiczna była wykonywana po przeprowadzeniu 61 z 70 oględzin
miejsca, po jednych oględzinach zwłok, po 11 z 24 oględzin osoby
oraz po 34 z 61 oględzin rzeczy. Powołanie biegłego specjalizującego
się w badaniu mikrośladów nastąpiło po jednych z 70 oględzin miejsca. Badania daktyloskopijne zlecono po 44 z 70 oględzin miejsca oraz
po 10 z 61 oględzin rzeczy. Biegły z zakresu mechanoskopii wydawał
opinię po 14 z 70 oględzin miejsca i jednych z 61 oględzin rzeczy.
Opinia traseologiczna została sporządzona po 16 z 70 oględzin miejsca i 2 z 61 oględzin rzeczy. Fizykochemiczne badania były wykonywane po 9 z 70 oględzinach miejsca i jednych z 61 oględzin rzeczy. Po
jednej z 70 oględzin miejsca zlecono ekspertyzę informatyczną. W następnych 6 z 70 oględzin miejsca i po 1 z 61 oględzin rzeczy powołano
biegłego z zakresu broni i amunicji. Po 2 z 70 oględzin miejsca wydano ekspertyzy wariograficzne, a po kolejnych 2 oględzinach miejsca –
ekspertyzy antropologiczne. Po wszystkich 16 badanych oględzinach
zwłok wykonano sądowo-lekarską sekcję zwłok.
Analiza wyników badań własnych odnosząca się do problematyki
ekspertyz kryminalistycznych prowadzi do wysunięcia własnego postulatu podniesienia notatki pooględzinowej do rangi procesowej jako
obowiązkowego protokołu pooględzinowego, w którym członkowie
grupy oględzinowej bezpośrednio po przeprowadzeniu przedmiotowych oględzin będą podejmować decyzje, które z wszystkich ujawnionych i zabezpieczonych śladów i źródeł dowodowych na miejscu oględzin powinny być przekazane do badań wykonywanych przez biegłego
i zakończone wydaniem opinii. Należy przy tym wyraźnie podkreślić
celowość własnej propozycji poszerzenia katalogu z art. 143 §1 k.p.k.
o dodatkowy punkt: „Analizę zabezpieczonego materiału przed przekazaniem do badań w celu wydania opinii biegłego” – jako zdecydowanie lepszego rozwiązania niż własny postulat uznania przedmiotowego
protokołu pooględzinowego za ujętą w art. 143 §2 k.p.k. inną czynność, z której spisuje się protokół, jeżeli przeprowadzający czynność
uzna to za potrzebne.
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5. Problematyka oględzin w kształcie prawomocnego
wyroku. Analiza wyników badań
W badaniach własnych 50 spraw z lat 2005–2010 dotyczących tytułowej problematyki zwraca uwagę zawarta w uzasadnieniu wyroku ocena
sądu związana z oględzinami przeprowadzonymi w toku postępowania. Niniejsze uzasadnienia można podzielić na dwie grupy. Pierwsza
obejmuje 16 z 50 spraw, w których sąd wskazał wprost, że oględziny
były wykonywane w sposób jasny, szczegółowy, rzetelny, niebudzący
wątpliwości. Druga grupa to pozostałe 34 z 50 spraw, w których nie
odniesiono się bezpośrednio do oceny przeprowadzonych oględzin,
poprzestając na łącznej ocenie zebranego w sprawie materiału dowodowego. Sposób argumentacji przedstawiony w drugiej grupie znacząco utrudnia analizę badawczą omawianej problematyki.
Przechodząc do pierwszej grupy 16 z 50 zbadanych spraw, należy podkreślić, że w odniesieniu do obligatoryjnych kryteriów prawi
dłowego przeprowadzenia oględzin w 7 sprawach wskazano na nieobecność prokuratora, w 11 sprawach nieobecny był lekarz medycyny
sądowej lub inny lekarz, w 7 sprawach wykazano zaniechanie izolacji
miejsca oględzin, w 4 sprawach członkowie grupy oględzinowej nie
podpisali każdej karty protokołu, w 11 sprawach w protokole nie wyróżniono faz oględzin, w 15 sprawach nie posłużono się właściwym
nazewnictwem, a w 2 sprawach naruszono zasadę niepowtarzalności
oględzin przez przeprowadzenie oględzin powtórnych.
Naruszenie fakultatywnych kryteriów rzetelnego wykonywania
oględzin odnotowano w 13 sprawach przez nieskorzystanie z możliwości użycia psa tropiącego, w 2 sprawach przez niewykonanie fotografii, w 12 sprawach przez niewykonanie filmu, w 8 sprawach przez niewykonanie szkiców, w 3 sprawach przez niesporządzenie metryczek,
a w 4 sprawach przez niedokonanie pomiarów.
Biorąc pod uwagę analizy badań, należy uznać za co najmniej dyskusyjną pozytywną ocenę dotyczącą rzetelności przeprowadzenia
oględzin. W każdej z przedmiotowych 16 spraw odnotowano uchybienia w tym zakresie. Przedstawione szczegółowe wyliczenie odnosi się
do najbardziej doniosłych obligatoryjnych i fakultatywnych kryteriów
prawidłowego wykonywania tej najważniejszej czynności na miejscu
zdarzenia. Argumentacja wskazana w analizie wyników przedmiotowych badań własnych potwierdza zasadność uwzględniania każdego
z kryteriów przedstawionych w niniejszej monografii.

Rozdział IV

Podsumowanie wyników badań
akt sądowych

Oględziny to najważniejsza na miejscu zdarzenia614 czynność procesowa (art. 207–210 k.p.k.) oraz kryminalistyczna (wymagająca metodyki kryminalistycznej)615, wykonywana w razie potrzeby616, której
celem jest poznanie topografii tego miejsca, cech, właściwości przedmiotu oględzin oraz ujawnienie i zabezpieczenie rzeczowych źródeł
dowodowych prowadzących do uzyskania środków dowodowych
umożliwiających wnioskowanie o osobie sprawcy lub jego modus
operandi617.
Ugruntowane w literaturze przedmiotu i praktyce dochodzeniowo-śledczej znaczenie taktyczno-procesowe oględzin miejsca, zwłok, osoby i rzeczy rzadko pozostaje odniesione do ich wpływu na dalszy tok
postępowania oraz kształt prawomocnego wyroku. W związku z tym,
po wcześniejszym określeniu także stanu jakości oględzin618, w prezentowanej monografii – za pomocą oryginalnie przygotowanego kwestionariusza przeprowadzono badania własne 50 spraw o zabójstwo
z lat 2005–2010 z zawartymi u nich 171 oględzinami pogrupowanymi
według czterech rodzajów tej czynności – podjęto kompleksową analizę tytułowej problematyki.
Problemem naukowym monografii było określenie wpływu decyzji
podejmowanych w toku oględzin i okoliczności procesu decyzyjnego
na wykrywalność sprawców zabójstw. Zatem niezbędne było udzieleK. Juszka, Skanowanie 3D..., op.cit., s. 117.
S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki..., op.cit., s. 17–18; K. Juszka, Jakość
czynności..., op.cit., s. 21.
616
J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op.cit.,
s. 190.
617
T. Hanausek, Kryminalistyka..., op.cit., s. 84.
618
K. Juszka, Jakość czynności..., op.cit..
614
615
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nie odpowiedzi na pytania: Czy decyzje wydawane w toku oględzin
gwarantują wykrycie sprawcy zabójstwa? Jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć badaną wykrywalność?
Problematykę analizy wpływu oględzin na wykrywalność sprawców
zabójstw przedstawiono przez trzy wzajemnie uzupełniające się sposoby. Pierwszy sposób był związany z kwestią prawidłowości przeprowadzenia oględzin według ich rodzajów ujętych w zakresie niniejszej
monografii.
Po drugie należało okreslić wpływ sposobu wykonania tych oględzin
na dalszy tok postępowania i kształt prawomocnego wyroku.
Znalezienie optymalnych sposobów poprawy aktualnej sytuacji
doprowadziło, po trzecie, do przedstawienia propozycji modyfikacji
ustawowej konstrukcji związanej z przeprowadzaniem oględzin, a także działań zmieniających praktykę stosowania tej czynności w obowiązującym stanie prawnym, odnoszącej się zarówno do kwestii procesowych, jak i taktycznych.
Postawiona hipoteza brzmiała: podejmowane w trakcie przeprowadzania oględzin decyzje i okoliczności procesu decyzyjnego mogą prowadzić do obniżenia wskaźnika wykrywalności sprawców zabójstw.
Niniejsza hipoteza została pozytywnie zweryfikowana w trakcie
analizy wyników badań własnych przedmiotowych 50 spraw sądowych, które zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza obejmującego 40 wytycznych.
Wyniki analizy wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw zmierzają do przedstawienia propozycji
zmieniających praktykę stosowania tej czynności przez:
1) Zaniechanie subiektywnego i nierównorzędnego traktowania
przez członków grupy oględzinowej pierwszych oględzin miejsca i dopuszczonych przez taktykę kryminalistyczną oględzin
równoległych i uzupełniających przez zmianę praktyki polegającej na bezpośrednim zetknięciu się tych osób z materiałem zabezpieczonym w trakcie tej czynności.
2) Bardziej odpowiedzialne traktowanie znaczenia oględzin przez
członków grupy oględzinowej (prokuratorów, lekarzy medycyny
sądowej lub innych lekarzy, techników kryminalistyki oraz policjantów) wyrażające się zarówno przez osobiste uczestnictwo
w trakcie oględzin, jak i przez zalecane przez taktykę kryminalistyczną ujawnianie i zabezpieczanie śladów i źródeł dowodowych na miejscu zdarzenia.
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3) Dokładniejszą analizę specyfiki danej sprawy i efektywniejszą
organizację zadań, powiązaną z należytym, ilościowym doborem
wskazanym przez taktykę, jakościowym określeniem specjalizacji członków grupy oględzinowej na miejscu zdarzenia.
4) Stosowanie właściwej formy opisu oględzin zwłok polegającej na
rezygnacji z ich opisu w protokole oględzin miejsca na rzecz odrębnego jednolitego, szczegółowego protokołu oględzin zwłok.
5) Podejmowanie decyzji dotyczącej odstąpienia od udziału prokuratora w oględzinach osoby i oględzinach rzeczy przy gwarancji
prawidłowo wykonanej dokumentacji fotograficznej lub filmowej, po zwróceniu uwagi członkom grupy oględzinowej na zasadnicze fakty lub okoliczności zebranego w sprawie materiału
dowodowego.
6) Kontynuację prowadzenia sprawy przez organ procesowy przeprowadzący oględziny miejsca zdarzenia.
7) Przeprowadzanie oględzin uzupełniających po uprzednim zabezpieczeniu przerwanych oględzin właściwych, wynikającym
z takiej świadomości grupy oględzinowej, że należy kontynuować przerwane oględziny w lepszych warunkach i we właściwy
sposób.
8) Wnikliwe i kompleksowe potraktowanie fazy analizy oględzin
miejsca zdarzenia w celu wykluczających przeprowadzenie, niezgodnych z taktyką kryminalistyczną oględzin powtórnych.
9) Stosowanie w każdym protokole rozróżnienia na fazy oględzin.
10) Częstsze wykorzystanie pracy psa tropiącego w oględzinach
miejsca.
11) Zachowanie kolejności taktycznej ujawniania i zabezpieczania
śladów kryminalistycznych na miejscu oględzin.
12) Rzetelne ujawnianie i zabezpieczanie każdego śladu, połączone
z właściwą synchronizacją między zabezpieczeniem technicznym a procesowym.
13) Szczegółowe sporządzanie dokumentacji fotograficznej w każdych oględzinach będące ważną pomocą w wykryciu sprawcy
i ocenie kwestii jego odpowiedzialności karnej.
14) Szerokie zastosowanie filmu jako pomocy przy rekonstrukcji
przebiegu okoliczności popełnionego przestępstwa z wyłączeniem ze względów etycznych z tego zakresu oględzin osoby.
15) Częstsze sporządzanie szkiców z uwzględnieniem tła (miejsca
zdarzenia).
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16) Szersze stosowanie metryczek, w których opisane są szczegółowo zabezpieczane ślady z wyłączeniem (ze względów etycznych)
ich sporządzania w oględzinach osoby.
17) Zaniechanie odstąpienia od niezbędnego dokonywania pomiarów, które, wykonane w sposób precyzyjny, opisują okoliczności
popełnienia przestępstwa i są pomocne w wykryciu jego sprawcy.
18) Nieustanne monitorowanie przez prowadzącego oględziny stanu
jakości oświetlenia podczas oględzin i zaopatrzenie grupy oględzinowej w niezbędny sprzęt pozwalający w zmieniających się
warunkach dokładnie ujawnić i zabezpieczyć ślady i źródła dowodowe w trakcie tej czynności.
19) Bardziej odpowiedzialne podejście do izolacji miejsca oględzin
i wpisywanie informacji dotyczącej tej czynności w protokole
oględzin.
20) Zamieszczanie w protokole oględzin szczegółowych informacji
o warunkach pogodowych przede wszystkim podczas przeprowadzania oględzin w terenie otwartym.
21) Wnikliwsze sprawdzanie przez prowadzącego oględziny ostatecznego kształtu protokołu czynności w celu uniknięcia złamania taktycznej zasady podpisania każdej karty protokołu oględzin przez każdego uczestnika oględzin.
22) Składanie podpisów przez skład grupy oględzinowej bezpośrednio pod zapisanymi częściami protokołu w ramach kolejnych
części tego protokołu, uniemożliwiając przez to dopisywanie
opisu ujawniania i zabezpieczania śladów w czasie sprzecznych
z taktyką kryminalistyczną oględzin powtórnych.
23) Zamieszczanie w protokole informacji o każdorazowym stwierdzeniu kontaminacji.
24) Rezygnację z dokonywania i wpisywania do każdego protokołu
oględzin oceny i selekcji materiału dowodowego, która jest zasadna po zakończeniu tej czynności w dalszym toku postępowania karnego.
25) Nieodstępowanie od rozebrania zwłok, które umożliwia prawidłowy opis zarówno znamion śmierci, jak i wyglądu obrażeń.
26. Rezygnację ze wskazywania w protokołach miejsca, osoby i rzeczy wniosków i przypuszczeń co do mechanizmu powstawania
danych śladów czy przebiegu zdarzenia, a niezbędność ich zamieszczania w odniesieniu do pkt V wzoru protokołu zewnętrznych oględzin zwłok na miejscu ich znalezienia.
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27) Częstsze i dokładniejsze, także pod względem mianownictwa,
przedstawianie rysopisu zwłok i opisywanie poszczególnych części ciała w protokołach oględzin.
28) Precyzyjne i z użyciem właściwego nazewnictwa opisywanie
wczesnych znamion śmierci w protokołach oględzin zwłok.
29) Częstsze zachowanie precyzji w opisie oraz dokumentacji technicznej i procesowej obrażeń widocznych na zwłokach.
30) Nieużywanie zbyt ogólnych pojęć taktycznych w protokole oględzin wymagających stosowania szczegółowego i specjalistycznego opisu.
31) Zachowanie precyzji w opisie miejsc poddanych oględzinom.
32) Niepoprzestanie w protokołach oględzin jedynie na opisie rezultatów wzrokowego ujawniania śladów z pominięciem obligatoryjnego dokonywania szczegółowych pomiarów i ustaleń.
33) Niestosowanie w protokołach oględzin zapisów polegających na
konstruowaniu zbyt ogólnych zdań, które powinny być doprecyzowane.
34) Stosowanie właściwego nazewnictwa przy opisie sposobu ujawniania i zabezpieczania wszystkich śladów.
35) Posługiwanie się w protokołach oględzin właściwym nazewnictwem niewkraczającym w kompetencje biegłych.
36) Każdorazowe określanie czasu zgonu jako ważnej z punktu widzenia kryminalistycznej teorii wykrywania zasady wszechstronności działań i poszukiwań.
37) Przypominanie przez kierującego oględzinami konieczności
przybycia lekarza medycyny sądowej lub innego lekarza na miejsce oględzin i nadzorowanie jego pracy w celu określenia przez
niego także czasu zgonu.
38) Każdorazowe zamieszczanie w protokole oględzin opisu destrukcyjnych działań innych czynników, będącego istotną informacją dla badania okoliczności popełnienia przestępstwa także
z punktu widzenia kontaminacji.
39) Każdorazowe wskazywanie w protokole oględzin zwłok przypuszczalnej przyczyny zgonu oraz przypuszczalnie użytego narzędzia przestępstwa, które są ważne w szczególności przy tworzeniu wersji kryminalistycznych, ustalania modus operandi,
profilowania i dalszych działań wykrywczych.
40) Każdorazowe sporządzanie pooględzinowej notatki służbowej
na temat taktyki wykorzystania materiału dowodowego, kolej-
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ności przeprowadzenia specjalistycznych badań kryminalistycznych w związku z przeprowadzanymi oględzinami miejsca ze
względu na jej istotne znaczenie w procesie wykrywania sprawcy
i dalszego toku postępowania.
41) Zachowywanie taktycznej zasady kontynuacji prowadzenia
sprawy przez kierownika grupy przeprowadzającej oględziny,
służącej efektywniejszemu zarówno wykryciu sprawcy, jak i wykonywaniu czynności w dalszym toku postępowania karnego.
42) Realizację własnego postulatu uznania analizowanego w niniejszej monografii protokołu pooględzinowego jako ujętą w art.
143§2 k.p.k. inną czynność, z której spisuje się protokół jeżeli
przeprowadzający czynność uzna to za potrzebne.
Zwracając uwagę na właściwy skład grupy oględzinowej, formy i zakresu jej udziału w oględzinach zwłok oraz wskazaną w niniejszej monografii dyskusję na ten temat, należy zaproponować jako postulat de
lege ferenda, po pierwsze, nowe brzmienie art. 209 §4 k.p.k.:
„Art. 209 §4. Otwarcia zwłok dokonuje biegły przy udziale prokuratora albo sądu. W postępowaniu przed sądem przepisy art. 396 §1 i 4
stosuje się odpowiednio”.
Po drugie, w związku z przeprowadzoną analizą wyników badań
własnych 50 spraw sądowych z lat 2005–2010 należy przedstawić także
własną propozycję poszerzenia katalogu z art. 143 §1 k.p.k. o dodatkowy punkt: „dokonanie analizy zabezpieczonego materiału przed przekazaniem do badań w celu wydania opinii biegłego”.
Szeroka analiza podejmowanej problematyki zwracająca uwagę na
doniosłość oględzin jako pierwszorzędnej i najważniejszej czynności
w toku postępowania karnego oraz wieloaspektowość jej wpływu na to
postępowanie przyczyni się do dalszego rozwoju badań nad oględzinami poprzez spojrzenie na nowo na tytułową czynność.

Bibliografia

Abramowicz M., Ekspertyza wariograficzna – zastosowanie metody ustalania wiedzy
badanego o realiach zdarzenia w procesie wykrywczym, Problemy Współczesnej
Kryminalistyki 2003, t. VII, cz. II, s. 239–249.
Andrzejkowicz M., Analogowe a cyfrowe zapisywanie obrazu i dźwięku dla celów procesowych [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr
Kryminalistyki. Toruń 5–7 maja 2004 r., Toruń 2004.
Andrzejkowicz M., Problematyka wpływu podłoża na ichnogram [w:] A. Bulsiewicz,
A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplex veritas una. Księga
Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd. UMK, Toruń
2004.
Andrzejkowicz M., Wykorzystanie „nieużytecznych” śladów traseologicznych
[w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry, Wyd. IES, Kraków 2004.
Ansell R., Giulianelli S., Oględziny w sprawach o zgwałcenie; doświadczenia ze standardowym zestawem do oględzin w przypadkach przestępstw seksualnych w Szwecji, Z Zagadnień Nauk Sądowych 2000, nr XLIV, s. 94–98.
Artymiak G., Rogalski M. (red.), Proces karny. Część ogólna, wyd. 2, Wyd. LEX
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Babecka J., Badania DNA a ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych
[w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999.
Bahdanau A., Portret psychologiczno-kryminalistyczny nieznanego przestępcy, Pro
blemy teorii i praktyki PPiA 2005, t. LXXII, s. 151–159.
Baniak S., Badania poligraficzne w świetle orzecznictwa Sądu najwyższego, SKKiP
1986, t. 17, 185–196.
Baniuk K., Nowe kierunki badań daktyloskopijnych, SKKiP 1975, t. 3, s. 275–291.
Baniuk K., Ekspertyza wieku śladów linii papilarnych – dziś i jutro [w:] E. Gruza,
M. Goc, Tomaszewski T., (red.), Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Stowarzyszenie Absolwentow WPiA
UW, Warszawa 2010.
Barzdo M., Berent J., Rodzaje sekcji zwłok [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Iure et facto.
Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, Wyd. IES, Kraków
2006.
Becker R.F., Criminal Investigation, Third Edition, Jones and Barlett Publishers, Sudbury
2009.
Bednarski L., Znaczenie kazuistyki w identyfikacji charakteru zdarzenia i zwłok
na miejscu ich znalezienia w przypadku śmierci gwałtownej, Prob. Krym. 2007,
nr 256, s. 75–78.

164

Bibliografia

Betlejewski M., Szkice kryminalistyczne – tendencje zmian [w:] M. Zajder, M. Goc
(red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999.
Betlejewski M., Badania mechanoskopijne – nowe obszary zainteresowań [w:] A. Bulsiewicz, Marek A., Kwiatkowska-Darul V. (red.), Doctrina multiplex veritas una.
Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd. UMK,
Toruń 2004.
Białek I., Zastosowanie antropometrii w identyfikacji człowieka na podstawie zdjęć
fotograficznych, Z Zagadnień Nauk Sądowych 1997, nr XXXVI, s. 56–70.
Białek H., Z problematyki identyfikacji osób na podstawie zdjęć fotograficznych,
SKKiP 1976, t. 5, s. 305–315.
Biederman J., Wójcikiewicz J., Glosa do wyroku SN z dnia 5 listopada 1999 r., V KKN
440/99, PiP 2000, nr 4.
Biederman J., Glosa do wyroku SN z dnia 12 stycznia 2000 r., IV KKN 269/99, PiP
2000, z. 11, s. 114–119.
Biederman J., O zachowaniu się względem dowodów rzeczowych raz jeszcze [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Iure et facto, Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi
Gurgulowi, Wyd. IES, Kraków 2006.
Biederman-Zaręba A., Zarys historii polskiej osmologii [w:] Publikacja po Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kryminalistyka wczoraj a dziś”, która odbyła się
w Krakowie w dniach 21–23 X 2009 r., Sekcja Kryminalistyki TBSP UJ, Kraków
2009.
Biederman-Zaręba A., Znaczenie respektowania modelu intelektualno-dedukcyjnego
dla wyników dowodowych oględzin miejsca zdarzenia, Problemy Współczesnej
Kryminalistyki 2010, t. XIV, s. 37–44.
Biederman-Zaręba A., [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka. Przewodnik, Rozdz. VI.
1, 6, 12, Wyd. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
Bieńkowska B.T., W trosce o kontradyktoryjność dowodu z opinii biegłego [w:] A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha (red.), Iudicum et Scientia. Księga jubileuszowa
Profesora Romualda Kmiecika, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa
2011.
Boratyńska K.T., Chojniak Ł., Jasiński W., Postępowanie karne, wyd. 2, Wyd.
C.H. Beck, Warszawa 2013.
Boratyńska K.T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego.
Komentarz, wyd. 3, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
Brodag W.D., Kriminalistik, Grundlagen der Verbrechenbekämpfung, Stuttgart 2001.
Bronowska K., Biegli i ekspertyzy kryminalistyczne w sprawach z zakresu ochrony środowiska (wnioski z badań własnych) [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka
wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Bronowska K., Teoretyczne zagadnienia kontroli ekspertyzy i oceny opinii biegłego
[w:] H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 2008.

Bibliografia

165

Bronowska K., Żywucka-Kozłowska E., Kryminalistyka dla pedagogów. Zagadnienia
wybrane, Wyd. PRINT GROUP Sp. z o.o., Szczecin 2008.
Brown M.F., Criminal Ivestigation. Law and Practice, Butterworth-Heinemann, Boston–Oxford–Johannesburg–Melbourne–New Delhi–Singapore 2001.
Bulsiewicz A., Ekspertyza wariograficzna w świetle przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania karnego [w:] A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul
(red.), Doctrina multiplex veritras una. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd. UMK, Toruń 2004.
Bulsiewicz A., Kala D., Z problematyki karnoprocesowej badań wariograficznych
w postępowaniu karnym [w:] A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz,
P. Wiliński (red.), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
Bulsiewicz A., Kulicki M., Dowód poszlakowy z ekspertyzy wariograficznej, Problemy
Współczesnej Kryminalistyki 2003, t. VII, Część II, s. 229–237.
Całkiewicz M., Modus operandi sprawców zabójstw, Wyd. Poltext, Warszawa 2010.
Całkiewicz M., Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia, Wyd. Poltext, Warszawa
2010.
Całkiewicz M., Oględziny zwłok w polskiej praktyce śledczej na podstawie badań aktowych [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki, Wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Olsztyn 2010.
Cempura A., Widacki M., Prawna dopuszczalność pracowniczych badań poligraficznych w Polsce, Pal. 2012, nr 11–12, s. 39–47.
Chyc B., Pismo ręczne demaskuje sprawcę, Prob. Krym. 1983, nr 160, s. 329–334.
Cieśla R., Wstępna konsultacja organu procesowego z osobą posiadającą wiadomości specjalne. Teoria a praktyka [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec
prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra
Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro
cławskiego, Wrocław 2005.
Cieślak M., Glosa do wyroku SN z dnia 5 września 1974 r., II KR 114/74, NP 1975,
nr 10–11.
Cieślak M., Doda Z., Przegląd orzecznictwa, Pal. 1975, nr 3.
Cieślak M., Doda Z., Przegląd orzecznictwa, Pal. 1978, nr 7.
Czaplicka D., Sołtyszewski I., Zabezpieczenie śladów biologicznych na potrzeby badań
genetycznych i bazy DNA [w:] M. Lisiecki, M. Zajder (red.), Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Szczytno 2003.
Czarnecki P., Zasada swobodnej oceny dowodów z perspektywy organów procesowych
i biegłego sądowego [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka
i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Wyd. PRINT GROUP Sp. z o.o.,
Olsztyn 2009.
Czeczot Z., Czubalski M., Zarys kryminalistyki, Wyd. UW, Warszawa 1972.
Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Wyd. Comer, Toruń 1996.
Czerw S., Kryminalistyczne badanie miejsc zdarzeń [w:] W. Kędzierski (red.), Technika kryminalistyczna, t. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Szczytno 2002.

166

Bibliografia

Cześnin L., Kryminalistyczna problematyka oględzin ze szczególnym uwzględnieniem oględzin zwłok, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2011, t. XV,
s. 27–35.
Daszkiewicz W., Przegląd orzecznictwa, PiP 1975, nr 11.
Daszkiewicz W., Przegląd orzecznictwa, PiP 1979, nr 6.
Derdowska M., Dyrektywy postępowania karnego w doktrynie prawa. Zarys problematyki [w:] J. Kasprzak, B. Mlodziejowski (red.), Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki, Wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Olsztyn 2010.
Dienstein W., Technics for the Crime Investigator, Springfield 1952.
Doda Z., Gaberle A., Dowody w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Komentarz, t. 1, Warszawa 1995.
Dyskusja w trakcie Forum Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego pt. „Racjonalizacja ekspertyzy kryminalistycznej” w dniu 26 kwietnia 2005 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Dzierżanowska J., Ekspertyza osmologiczna w polskiej praktyce sądowej [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Iure et facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi
Gurgulowi, Wyd. IES, Kraków 2006.
Eisenberg U., Beweisrecht der StPO. Spezialkommentar, Wyd. C.H. Beck, München
2002.
Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników, Wyd. PPU „Park” Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2004.
Filewicz A., Wykrywanie i badanie śladów powstających po wystrzale z broni palnej
tzw. „GSR” [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno
1999.
Fisher B.A.J., Techniques of Crime Scene Investigation, CRC Press, Boca Raton–London–New York–Washington 2004.
Flasiński S., Stępień T., Z problematyki oględzin miejsca przestępstwa, Prob. Krym.
1985, nr 169, s. 393–400.
Ford R., Critical times investigation, The Journal of Criminal law Criminology and
Police Science 1953, nr 5.
Fudalej M., Protokół oględzin sądowo-lekarskich końca XX wieku – rewolucja cyfrowa
z nami czy bez nas, Prob. Krym. 1998, nr 221, s. 37–38.
Furman-Łajszczak K., Dowód z badań DNA – wyzwanie dla prawników, Prokurator
2011, nr 2, s. 95–108.
Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer
business, Kraków 2007.
Gawęda-Walerych K., Sołtyszewski I., Zastosowanie analizy mitochondrialnego
DNA w badaniach kryminalistycznych – perspektywy, Prob. Krym. 2005, nr 248,
s. 5–13.
Geberth V.J., Practicial Homicide Investigation. Tactics, Procedure and Forensic techniques, CRC Taylor&Francis, Boca Raton 2006.
Gierowski J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska T., Najda M., Psychologia w postępowaniu
karnym, wyd. 1, Wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
Girdwoyń P., Postępowania w sprawach o zabójstwo jako przykład wersyjnego opracowywania śledztwa. Analiza praktyki prokuratorskiej, WPP 2000, nr 3, s. 57–68.

Bibliografia

167

Girdwoyń P., Wersje kryminalistyczne. O wykrywaniu przestępstw, Wydawnictwa
Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
Girdwoyń P., Biegły w niemieckim postępowaniu karnym-wybrane zagadnienia [w:]
A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplex veritas
una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd.
UMK, Toruń 2004.
Girdwoyń P., Zarys kryminalistycznej taktyki obrony, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
Girdwoyń P., Kryminalistyka przed sądem. Metody identyfikacyjne w polskim orzecznictwie, Miscellanea. Studia Iuridica, t. 44, Wyd. UW, Warszawa 2005, s. 383–404.
Girdwoyń P., Zarys niemieckiego procesu karnego, Wyd. Temida 2, Białystok 2006.
Goc M., Organizacja kryminalistycznych badań miejsca zdarzenia, Prob. Krym. 1980,
nr 144, s. 244–256.
Goc M., Kryminalistyczno-procesowe aspekty zabezpieczania śladów, WPP 1985, nr 3,
312–317.
Goc M., Perspektywy rozwoju technicznych badań kryminalistycznych [w:] J. Błachut,
M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci
Profesora Tadeusza Hanauska, Wyd. IES, Kraków 2001.
Goc M., Współczesne możliwości techniki kryminalistycznej w zakresie badań dowodów rzeczowych, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2003, t. VI, s. 53–62.
Goc M., Kasprzak J., Mianownictwo przedmiotów oględzin, Wyd. Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, Legionowo 1997.
Goc M., Moszczyński J., Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczenie, wykorzystanie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o, Warszawa 2007.
Gorazdowski K., Oględziny miejsca zdarzenia z użyciem broni palnej (zalecenia metodyczne) [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne
w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr
Kryminalistyki. Toruń 5–7 maja 2004 r., Toruń 2004.
Grajewski J. (red.), Wybór orzecznictwa SN do nauki prawa karnego procesowego
za lata 1970–1995 wraz z uwagami i wskazówkami bibliograficznymi, wyd. 3,
Wyd. UG, Gdańsk 1996.
Gramatyka M., Teoretyczne i praktyczne aspekty analizy poziomu stresu w głosie ludzkim na przykładzie urządzenia LVA 6.50 [w:] H. Kołecki (red.), Kryminalistyka
i nauki penalne wobec przestępczości. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi
Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.
Gross H., Handbuch Fủr Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik, t. I,
wyd. 7, t. I, Monachium–Berlin–Lipsk 1922.
Gruza E., Oględziny śledcze miejsca zdarzenia w praktyce procesowej, Problemy
Współczesnej Kryminalistyki 1996, t. 1.
Gruza E., Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka
kryminalistyczna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
Gruza E., Co biegły miał na myśli – czyli refleksje o języku opinii biegłych [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku
czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

168

Bibliografia

Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Gruza E., Psychologia sądowa dla prawników, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
Gruza E., Sołtyszewski I., Dowód z badań DNA (de lege lata et ferenda), PiP 2010,
nr 11, s. 60–70.
Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.
Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym.
Komentarz, wyd. 5, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, Warszawa 2003.
Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, Warszawa 2003.
Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 7, Wyd. LexisNexis,
Warszawa 2010.
Grzeszyk Cz., Wykrywanie sprawców zabójstw z rozbojem, Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 1994.
Gurgul J., O wnioskowaniu z wyników oględzin, Prob. Krym. 1971, nr 94, s. 852–862.
Gurgul J., Śledztwa w sprawach o zabójstwa, Departament Szkolenia i Doskonalenia
Zawodowego MSW, Warszawa 1977.
Gurgul J., Procesowo-kryminalistyczne aspekty oględzin w sprawach o zabójstwa,
NP 1978, nr 10, s. 1464–1476.
Gurgul J., Pozycja organu procesowego w przygotowywaniu opinii przez biegłych,
NP 1984, nr 9, s. 91–96.
Gurgul J., Znaczenie taktyki kryminalistycznej, Prob. Krym. 1985, nr 168, s. 185–191.
Gurgul J., Oględziny – niektóre aspekty teoretyczne i praktyczne, Prob. Krym. 1995,
nr 207 s. 24–28.
Gurgul J., Oględziny – kwestie wybrane, Prok. i Pr. 2000, nr 7–8, s. 41–56.
Gurgul J., Standardy postępowania dla kierujących oględzinami miejsca zdarzenia.
Próba komentarza, cz. I., Prok. i Pr. 2000, nr 10, s. 111–127.
Gurgul J., Ocena dowodów w postępowaniu przygotowawczym, Prok. i Pr. 2001,
s. 131–143.
Gurgul J., Refleksje porównawcze o wykrywaniu zabójców na tle doświadczeń krajowych i amerykańskich, Prob. Krym. 2001, nr 232, s. 9–16.
Gurgul J., Osobowe aspekty oględzin szczególnie miejsca i zwłok [w:] M. Lisiecki,
M. Zajder (red.), Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2003.
Gurgul J., Planowanie postępowania przygotowawczego, Prok. i Pr. 2005, nr 1,
s. 141–157.
Gurgul J., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 22 października 2003 r.,
Pal. 2006, nr 1–2, s. 245–251.
Gurgul J., Źródła informacji o nieznanym sprawcy, Prob. Krym. 2006, nr 253,
s. 27–32.
Gurgul J., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. III
KK 370/041, Prok. i Pr. 2007, nr 5, s. 162–167.

Bibliografia

169

Gurgul J., Karnoprocesowe i pomostowe aspekty podpisywania protokołu [w:] H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.
Gurgul J., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2009 r.,
sygn. II AKa 69/09, Prok. i Pr. 2010, nr 11, s. 175–182.
Gurgul J., O organizacyjnych i psychologicznych problemach oględzin miejsca z perspektywy doświadczeń praktyka, Prob. Krym. 2010, nr 269, s. 31–36.
Gurgul J., Uwagi o wykrywalności i czynnościach śledczych w sprawach o zabójstwa,
wyd. 2, Wyd. Prometeusz, Opole 2010.
Gutekunst W., Organizacja procesu badań miejsca zdarzenia, ZN ASW 1973, nr 2–3.
Hanausek T., Rozwojowe perspektywy czynności kryminalistycznych związanych z badaniem miejsca zdarzenia, NP 1971, nr 7–8, s. 1132–1143.
Hanausek T., Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, cz. I, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1978.
Hanausek T., Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, cz. II, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1987.
Hanausek T., O tak zwanych śladach z zaniechania, Prob. Krym. 1988, nr 180,
s. 166–169.
Hanausek T., Identyfikacja kryminalistyczna na podstawie badań modus operandi,
SKKiP 1991, t. 21, s. 271–291.
Hanausek T., Prywatny detektyw. Przewodnik zawodu, Polski Dom Wydawniczy
„Ławica”, Warszawa/Poznań 1992.
Hanausek T., Zarys taktyki kryminalistycznej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
1994.
Hanausek T., Znaczenie rozwoju techniki kryminalistycznej [w:] T. Hanausek, Z. Kegel,
K. Sławik (red.), Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, Katedra
Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2001.
Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
Hanausek T., Juszka K., Pracownik ochrony. I stopień licencji. Przewodnik zawodu,
cz. I, Wyd. Rolewski, Toruń 1999.
Herke C., Znaczenie analizy kodu DNA na Węgrzech [w:] R. Jaworski, M. Szostak
(red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Hofmański P. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1–296, t. I,
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
Hołyst B., Osiągnięcia techniki kryminalistycznej u progu XXI wieku [w:] J. Błachut,
M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci
Profesora Tadeusza Hanauska, Wyd. IES, Kraków 2001.
Hołyst B., Kryminalistyka, wyd. 12, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa
2010.
Hołyst B., (red.), Badania śladów obuwia i opon [w:] Kryminalistyka na świecie 2011,
nr 1, s. 109–115.

170

Bibliografia

Hołyst B. (red.), Daktyloskopia [w:] Kryminalistyka na świecie 2011, nr 1, s. 117–122.
Hołyst B. (red.), Daktyloskopia [w:] Kryminalistyka na świecie 2012, nr 1(2),
s. 139–151.
Hołyst B. (red.), Ślady biologiczne [w:] Kryminalistyka na świecie 2012, nr 1(2),
s. 151–156.
Hołyst B. (red.), Przestępczość komputerowa [w:] Kryminalistyka na świecie 2012,
nr 2(3), s. 5–27.
Hołyst B. (red.), Daktyloskopia [w:] Kryminalistyka na świecie 2012, nr 2 (3),
s. 111–117.
Hołyst B. (red.), Zabezpieczanie mikrośladów za pomocą folii [w:] Kryminalistyka na
świecie 2012, nr 2(3), s. 119–122.
Hołyst B. (red.), Odciski palców [w:] Kryminalistyka na świecie 2013, nr 1, s. 137–142.
Hołyst B. (red.), Nowa technika przedstawiania terenu [w:] Kryminalistyka na świecie
2013, nr 1, s. 143–144.
Hołyst B. (red.), Nowości techniki kryminalistycznej [w:] Kryminalistyka na świecie
2013, nr 1, s. 179–183.
Hołyst B. (red.), Ślady krwi [w:] Kryminalistyka na świecie 2013, nr 1, s. 133–136.
Horoszowski P. (red.), Oględziny śledcze w praktyce, Zakład Kryminalistyki KG MO,
Warszawa 1955.
Horoszowski P., Kryminalistyka, Wyd. PWN, Warszawa 1958.
Horoszowski P., Śledcze oględziny miejsca, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1959.
Horoszowski P., Od zbrodni do kary, Wyd. PWN, Warszawa 1963.
Innes B., Niezbity dowód. Metody wykrywania zbrodni, wyd. 1, Wyd. Muza S.A., Warszawa 2001.
Jakliński A., Marek Z., Medycyna sądowa dla prawników, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1996.
Jaworski R., Opinia z ekspertyzy poligraficznej jako dowód odciążający, Wyd. Kolonia
Limited, Wrocław 1999.
Jaworski R., Badania zapachowe a kryminalistyczna ekspertyza indentyfikacyjna
[w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Jaworski R., Procesowe formy badania poligraficznego a jego przedmiot na tle proponowanych zmian w procedurze karnej [w:] T. Widła (red.), Wokół problematyki
dokumentu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi,
Wyd. UŚ, Katowice 2005.
Jaworski R., Multi-subject polygraph examination, Wyd. UWr, Wrocław 2008.
Jaworski R., Celowość wykonania badania poligraficznego po upływie kilku lat od zabójstwa [w:] E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc (red.), Księga dedykowana Profesorowi dr. hab. Karolowi Sławikowi, Problemy Współczesnej Kryminalistyki
2008, t. XII.
Jaworski R., Konfrontacyjne badania poligraficzne, Wyd. IES, Kraków 2010.
Jerzewska J., Przesłanki teoretyczne badań śladów rękawiczek skórzanych, Prob. Krym.
1993, nr 202, s. 12–15.
Jerzewska J., Gantiskopia, Z Zagadnień Nauk Sądowych 1995, nr XXXII, s. 119–122.
Jerzewska J., Czynności przeprowadzane z udziałem specjalisty, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2006, t. X, s. 81–87.

Bibliografia

171

Jerzewska J., Od oględzin do opinii biegłego. Poradnik dla prowadzących postępowanie
karne, wyd. 3, Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Joselh A., Allison H.C., Handbook of Crime Scene Investigation, Boston–London–
–Sydney–Toronto 1980.
Jurczyk E., Przesłuchanie i konfrontacja biegłych jako przejaw kontroli opinii biegłego,
PPiA 2005, t. LXXII, s. 21–35.
Juszka K., Wersja kryminalistyczna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1997.
Juszka K., Wersja nieprawdopodobna [w:] J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz
(red.), Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska,
Wyd. IES, Kraków 2001.
Juszka K., Przełom [w:] T. Hanausek, Z. Kegel, K. Sławik (red.), Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
Juszka K., Niekonwencjonalne metody wykrywcze w kształceniu prawników [w:] K. Sławik, M.A. Wasilewska, Niekonwencjonalne metody rozpoznawczo-wykrywcze.
Materiały sympozjum naukowego, Szczecin–Pobierowo, 24–26 kwietnia 2003 r.,
Wyd. Hogben, Szczecin 2003.
Juszka K., Wpływ budowy wersji kryminalistycznej na wykrywalność sprawców przestępstw [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry, Wyd. IES, Kraków 2004.
Juszka K., Stan jakości wybranych czynności kryminalistycznych [w:] R. Jaworski,
M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Juszka K., Wersja kryminalistyczna w ściganiu przestępczości ubezpieczeniowej [w:]
J. Wójcikiewicz (red.), Przestępczość ubezpieczeniowa, Wyd. IES, Kraków 2005.
Juszka K., Jakość oględzin kryminalistycznych w wybranych publikacjach Józefa Gurgula [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Iure et facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, Wyd. IES, Kraków 2006.
Juszka K., Jakość czynności kryminalistycznych, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin
2007.
Juszka K., Efektywność wykrywania sprawców przestępstw. Problematyka teoretyczna
[w:] H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 2008.
Juszka K., Relacja między jakością a efektywnością czynności kryminalistycznych
[w:] J. Kasprzak, J. Bryk (red.), Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2008.
Juszka K., Zasady dokumentacji oględzin, Prz. Pol. 2009, nr 4, s. 47–56.
Juszka K., Perspektywa doskonalenia systemu wykrywalności sprawców przestępstw,
Prok. i Pr. 2009, nr 7–8, s. 219–230.
Juszka K., Wybrane problemy oględzin i wykrywania sprawców zabójstw [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Tożsamość prawa karnego,
Pracownia Wydawnicza Elset, Olsztyn 2011.

172

Bibliografia

Juszka K., Efektywność oględzin na przykładzie stadium przypadku [w:] I. Sepioło
(red.), Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.
Juszka K., [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka. Przewodnik, Rozdz. III, Wyd. TNOiK
„Dom Organizatora”, Toruń 2013.
Juszka K., Skanowanie 3D w realizacji zasad efektywnego przeprowadzania oględzin
w sprawach zabójstw [w:] E. Gruza (red.), Oblicza współczesnej kryminalistyki.
Księga jubileuszowa Profesora Huberta Koleckiego, Stowarzyszenie Absolwentów
WPiA UW, Warszawa 2013.
Juszka K., Abramowicz M., Portret psychologiczny sprawcy przestępstwa [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry, Wyd. IES, Kraków 2004.
Juszka K., Abramowicz M., Żywucka-Kozłowska E., Portret psychologiczny w praktyce, PPiA 2005, t. LXXII, s. 37–45.
Kabzińska J., [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka. Przewodnik, Rozdz. VI. 8, VII. 2,
3, 4, Wyd. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
Kaczmarkiewicz A., Wykorzystanie podstawowych metod fluorescencyjnych do
ujawniania śladów linii papilarnych z zastosowaniem oświetlacza Multikolor-5,
Prob. Krym. 1998, nr 219, s. 27–31.
Kala D., Procesowo-kryminalistyczna problematyka oględzin osoby [w:] A. Bulsiewicz,
A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd. UMK, Toruń 2004.
Kalinowski S., Polski proces karny, Wyd. PWN, Warszawa 1971.
Karczmarska D., Badanie oskarżonego i osoby podejrzanej na tle k.p.k. i aktów wykonawczych [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry, Wyd. IES,
Kraków 2004.
Karczmarska D., Z problematyki eksperymentu procesowego w postępowaniu karnym
[w:] A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplex
veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu,
Wyd. UMK, Toruń 2004.
Karczmarska D., Wskazania kryminalistyki a prawo dowodowe [w:] A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha (red.), Iudicum et Scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Kasprzak J., Biegły i specjalisty przed sądem – wybrane aspekty taktyczne, Wyd. CLP
KGP, Warszawa 2001.
Kasprzak J., Cheiloskopia. Identyfikacja człowieka na podstawie śladu czerwieni wargowej, Wyd. CLK KGP, Warszawa 2001.
Kasprzak J., Badania otoskopijne. Ślady małżowiny usznej, Wyd. CLK KGP, Warszawa 2003.
Kasprzak J., „Nietypowe” metody identyfikacji człowieka w polskiej praktyce kryminalistycznej, Prokurator 2003, nr 1, s. 19–31.
Kasprzak J., Otoskopia kryminalistyczna – dział identyfikacji odkrywany na nowo,
Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2003, t. VII, s. 153–164.
Kasprzak J., Nietypowy przypadek identyfikacji zwlok na podstawie fotografii małżowiny usznej [w:] J. Kasprzak, J. Bryk (red.), Prawo. Kryminalistyka. Policja.
Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu,
Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2008.

Bibliografia

173

Kasprzak J., Młodziejowski B., Anatomia zabójstwa. Nowa rekonstrukcja zamachu
na prezydenta Johna F. Kennedy’ego, Wyd. Muza S.A., Warszawa 2004.
Kasprzak J., Młodziejowski B., Brzęk W., Moszczyński J., Kryminalistyka, Centrum
Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2006.
Kegel A., Kegel Z., Przepisy o biegłych sądowych, tłumaczach i specjalistach. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
Kegel Z., Pojęcie dokumentu w ustawie, nauce i praktyce prawnokarnej, Prob. Krym.
1967, nr 65, s. 25–43.
Kegel Z., Dowód z ekspertyzy pismoznawczej w polskim procesie karnym, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.
Kędzierski W., Mikroślady w praktyce oględzinowej i badawczej (wybrane problemy)
[w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999.
Kędzierski W., Kryminalistyczne właściwości mikrośladów, Problemy Współczesnej
Kryminalistyki 2003, t. VI, s. 137–145.
Kędzierski W., Uwag kilka o pojęciu mikrośladów [w:] A. Bulsiewicz, A. Marek,
V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa
ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd. UMK, Toruń 2004.
Kędzierski W. (red.), Technika kryminalistyczna, t. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie, Szczytno 2007.
Kimpel T., Leichensachen und Leichenöffnung. Forschungsreihe Kriminalwissenschaften, Wyd. Friedrich Geerds, t. 9, Lübeck 1986.
Kirk P.L., Crime Investigation. Physical Evidence and the Police Laboratory, New
York–London 1953.
Kirk P.L., Crime Investigation, New York–London–Sydney–Toronto 1974.
Kmiecik R., Oględziny w procesie karnym. Niektóre zagadnienia formalno-dowodowe,
Annales UMCS 1984, Sectio G Ius, nr XXXI. s. 89–101.
Kmiecik R., Procesowe aspekty zabezpieczania i utrwalania przydatnych dowodowo śladów kryminalistycznych [w:] J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestępczości. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Hanauska,
Wyd. IES, Kraków 2001.
Kmiecik R., Z problematyki „dowodu potwierdzającego” w Polsce i w Anglii (w związku z art. 192a §1 i §2 k.p.k.) [w:] A. Marek (red.), Współczesne problemy procesu
karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza,
Wyd. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2004.
Kmecik R. (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2008.
Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, wyd. 5, Kantor Wydawniczy
Zakamycze, Kraków 2006.
Koczniewska-Zagórska L., Nowicki T.W., Wiartowski Z. ( red.), Słownik Pedagogiki
Pracy, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.
Kołecki H., Policyjno-kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości ekonomiczno-finansowej w Polsce, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań 1992.
Kołecki H., Dowod identycznośći nie musi być dowodem sprawstwa, Pal. 2002, nr 3–4,
s. 74–81.

174

Bibliografia

Kołecki H., Owoc M., Szwarc A., Wybrane zagadnienia techniki kryminalistycznej,
Cz. 1, red. A. Szwarc, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1971.
Kołecki H., Owoc M., Szwarc A., Wybrane zagadnienia techniki kryminalistycznej,
Cz. 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1973.
Kondal K., Efektywność badań kryminalistycznych, Prob. Krym. 1988, nr 170,
s. 615–627.
Konieczny J., Uwagi o stosowaniu techniki ukrytej informacji w badaniu poligraficznym [w:] Kasprzak J., Bryk J. (red.), Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga Pamiątkowa ofiarowana profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu, Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2008.
Konieczny J., Szostak M., Metodologiczne problemy profilowania kryminalnego,
Prob. Krym. 2011, nr 274, s. 26–35.
Kopczyński G., Prawnoprocesowe aspekty przesłuchania biegłego w ramach międzynarodowej pomocy prawnej [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec
prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra
Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro
cławskiego, Wrocław 2005.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Łódź–Wrocław 1955.
Kotarbiński T., Drogi własnych dociekań, Wyd. PWN, Warszawa 1986.
Kozdrowski S., Oględziny miejsca zdarzenia, Cz. 2, Wyd. Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, Legionowo 1992.
Koziczak A., O potrzebie udostępnienia akt biegłemu pismoznawcy [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry, Wyd. IES, Kraków 2004.
Kruszyński P., (red.), Wykład prawa karnego procesowego, wyd. 4, Wyd. Temida 2,
Białystok 2012.
Kube E., Störzer U., Timm K.J., Kriminalistik. Handbuch fűr Praxis und Wissenschaft, t. I, Stuttgart 1992.
Kulesza C., Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.
Kulicki M., Oględziny a nowoczesna ekspertyza wariograficzna [w:] M. Zajder,
M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999.
Kulicki M., Podsumowanie [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin
procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Szczytno 1999.
Kulicki M., Normy kodeksu postępowania karnego i kryminalistyczne reguły realizacji czynności dowodowych [w:] A. Marek (red.), Współczesne problemy procesu
karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza,
Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2004.
Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
2009.
Kulicki M., Stępka L., Perspektywy wykorzystania kryminalistycznej ekspertyzy wariograficznej w polskim procesie karnym [w:] H. Kołecki (red.), Kryminalistyka

Bibliografia

175

i nauki penalne wobec przestępczości. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi
Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.
Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, Wyd. TNOiK
„Dom Organizatora”, Toruń 2011.
Lach A., Granice badań oskarżonego w celach dowodowych. Studium w świetle reguły
nemo se ipsum accusare tenetur i prawa do prywatności, Wyd. TNOiK „Dom
Organizatora”, Toruń 2010.
Lech M., Reś F., Jak uniknąć kontaminacji [w:] I. Sołyszewski (red.), Badania biologiczne. Aktualne zagadnienia biologii kryminalistycznej, Wyd. CLK KGP, Warszawa 2002.
Leciak A., Utrwalenie przebiegu i wyników oględzin miejsca zdarzenia, Prok. i Pr.
1998, nr 9, s. 105–111.
Leciak A., Oględziny miejsca zdarzenia, utrwalanie ich przebiegu i wyników w nowym
k.p.k. oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie, Szczytno 1999.
Lee H.C., Palmbach T., Miller M.T., Henry Lee’s Crime Scene Handbook, Elsevier,
Academic Press, Amsterdam–Boston–Heidelberg–London–New York–Oxford–
–Paris–San Diego–San Francisco–Singapore–Sydney, Tokio 2007.
Leśniak I., Tworzenie wersji śledczej oraz profilowanie sprawcy w sprawach zabójstw
dokonywanych z motywów seksualnych, Prz. Pol. 2011, nr 4, s. 17–27.
Leśniak M., Badanie poligraficzne (wariograficzne) a wykrywanie kłamstwa [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku
czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Leśniak M., Etyczne problemy związane z ekspertyzą poligraficzną (wariograficzną)
[w:] H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 2008.
Lichem A., Kriminalpolizei, Graz 1935.
Lisiecki M., Procesowe aspekty oględzin w świetle nowego k.p.k. [w:] M. Zajder,
M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999.
Lisiecki M., Metodyka prowadzenia oględzin zwłok w miejscu ich znalezienia (refleksje i wnioski z badań), Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2003, t. VII, cz. II,
s. 339–356.
Lisiecki M., Jaguszewska J., Efektywność wykorzystania śladów kryminalistycznych
w procesie wykrywczym i dowodowym w sprawach przestępstw na tle seksualnym
– refleksje i wnioski w świetle teorii i praktyki [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.),
Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki. Toruń 5–7 maja 2004 r.,
Toruń 2004.
Liukkonen M., Majamaa H., Virtanen J., The role and diutes of the shoeprint/toolmark
examiner in forensic laboratories, Forensic Science International 1996, No. 82.
Locard E., Dochodzenie przestępstw według metod naukowych, Skład Główny, Księgarnia Powszechna, Warszawa–Łódź 1937.

176

Bibliografia

Ludwiczak A., Dowód z opinii biegłego a zasada kontradyktoryjności w polskim procesie karnym [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Wyd. PRINT GROUP Sp. z o.o., Olsztyn
2009.
Łachacz M. (red.), Wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania przestępstw z zastosowaniem pułapek kryminalistycznych oraz innych systemow zabezpieczających i wykrywających, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2007.
Łajszczak K., Dowód z badań DNA – wyzwanie dla prawników, Prokurator 2011,
nr 2, s. 95–108.
Malewski H., Oględziny w praktyce policji litewskiej [w:] M. Zajder, M. Goc (red.),
Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999.
Malewski H., Kryminalistyczna charakterystyka przestępstwa – ważny element metodyki kryminalistycznej czy sztuka dla sztuki? [w:] E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski (red.), Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania
przestępczości, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2010.
Malewski H., Kurapka E., Juškeviciute J., Definicja wiadomości specjalnych i jej ewolucja [w:] T. Hanausek, Z. Kegel, K. Sławik (red.), Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
Marcinkowski T., Medycyna sądowa dla prawników, wyd. 4, t. 1, Przedsiębiorstwo
Wydawnicze „Ars boni et aequi”, Poznań 2000.
Marek A., Waltoś S., Podstawy prawa i procesu karnego, Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, Warszawa 2008.
Marszał K., Utrwalanie przebiegu czynności procesowych za pomocą urządzeń audiowizualnych [w:] T. Widła (red.), Wokół problematyki dokumentu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi, Wyd. UŚ, Katowice 2005.
Matuszewski S., Katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci w lasach
Polski. Część I: Wprowadzenie, Prob. Krym. 2010, nr 267, s. 5–17.
Matuszewski S., Szpili K., Katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci
w lasach Polski. Część II: Muchówki, Prob. Krym. 2010, nr 268, s. 26–38.
Mazepa J. (red.), Vademecum technika kryminalistyki, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
Melosh C., James-Melosh J., Trained dogs in the crime scene search, Journal of Forensic Identification 2006, No. 56(4), s. 534–539.
Memon A., Vrij A., Bull R., Prawo i psychologia. Wiarygodność zeznań i materiału
dowodowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013.
Mironow A., Oględziny śledcze w sprawach o zabójstwo, Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej, Warszawa 1960.
Młodziejowski B., Przykłady wykorzystania metod antropologicznych do wpółczesnych identyfikacji zwłok [w:] A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul
(red.), Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wyd. UMK, Toruń 2004.
Młodziejowski B., Goc M., Sołtyszewski I., Ekonomizacja postępowania przygotowawczego – konieczność czy świadomy wybór, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2003, t. VII, cz. I., s. 39–44.

Bibliografia

177

Moszczyński J., Wykorzystanie metod fluorescencyjnych w daktyloskopii, Prob. Krym.
1996, nr 211, s. 37–48.
Moszczyński J., Identyfikacja daktyloskopijna-problem ciągle otwarty [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki. Toruń
5–7 maja 2004 r., Toruń 2004.
Moszczyński J., Obszary subiektywizmu w badaniach identyfikacyjnych. Wybrane zagadnienia [w:] J. Kasprzak, B. Mlodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki
pomostowe w postępowaniu karnym, Wyd. PRINT GROUP Sp. z o.o., Olsztyn 2009.
Moszczyński J., Subiektywna ocena subiektywnych opinii kryminalistycznych
[w:] E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski (red.), Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Stowarzyszenie Absolwentów
WPiA UW, Warszawa 2010.
Moszczyński J., Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres
stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka,
Wyd. UWM, Olsztyn 2011.
Moszczyński J., Wymiana danych daktyloskopijnych i genetycznych w granicach Unii
Europejskiej [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Tożsamość prawa karnego, Pracownia Wydawnicza Elset, Olsztyn 2011.
Mueller B., Gerichtliche Medizin, Berlin–Heidelberg–New York 1975.
Murzynowski A., Glosa do wyroku SN z dnia 19 lipca 1975 r., V KR 84/75, PiP 1977,
z. 5.
Nelken J., Glosa do postanowienia SN z dnia 18 grudnia 1979 r., Z 39/79, NP 1981, nr 4.
Nowak T., Dowód z dokumentu w polskim procesie karnym, Polski Dom Wydawniczy,
Poznań 1994.
Olbrycht J.S., Medycyna sądowa jako odrębna dyscyplina, Nauka Polska 1959, nr 1.
Olszak K., Bójka i pobicie. Aspekty wykrywcze i dowodowe, Wyd. Oficyna a Wolters
Kluwer business, Warszawa 2009.
Owoc M., Myśl jest bronią [w:] J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, Wyd. IES,
Kraków 2001.
Owoc M., Od fonoskopii do genoskopii [w:] T. Hanausek, Z. Kegel, K. Sławik (red.),
Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, Katedra Kryminalistyki
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
Owoc M., Podpis osoby niepoczytalnej. Problematyka procesowa [w:] M. Lisiecki,
M. Zajder (red.), Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2003.
Owoc M., Od Jaskini Platona do projekcji multimedialnej [w:] V. Kwiatkowska-Darul
(red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki. Toruń 5–7 maja
2004 r., Toruń 2004.
Owoc M., Komputerowe systemy doradcze w badaniach pisma ręcznego [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci
Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

178

Bibliografia

Palka P., Efektywność badania śladów użycia broni palnej w sprawach zabójstw
[w:] M. Lisiecki, M. Zajder (red.), Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2003.
Palka P., Zabójstwa z broni palnej – niepowodzenia ścigania karnego, Wyd. UWM,
Olsztyn 2004.
Pękała M., Projekt standardów postępowania dla kierujących oględzinami miejsca
zdarzenia, Centralne Laboratorium Komendy Głównej Policji, „Biuletyn Informacyjny” Warszawa 2000, nr 113.
Pikulski S., Zabójstwo z zazdrości, Zakład Małej Poligrafii Wydziału Zamiejscowego
ASW w Legionowie, Warszawa 1990.
Pikulski S., Biegły w postępowaniu przygotowawczym, Prob. Krym. 1996, nr 214,
s. 5–9.
Pikulski S., Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Wyd. Temida 2, Białystok 1997.
Pikulski S., Metody zabezpieczania, pobierania i przechowywania śladów zapachowych, WPP 2001, nr 3–4, s. 20–32.
Pikulski S., Procesowe i kryminalistyczne aspekty możliwości wykorzystania śladów
zapachowych, Studia Prawnoustrojowe 2002, z. 1, s. 63–93.
Pikulski S., Podstawowe zagadnienia dotyczące śladów użycia broni palnej
[w:] M. Lisiecki, M. Zajder (red.), Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2003.
Pikulski S., Kaliszczak M., Nowa metoda kryminalistycznej identyfikacji zwłok ludzkich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1998.
Pikulski S., Skiba B.I., Kilka uwag dotyczących taktyki kryminalistycznego badania
miejsca zdarzenia [w:] S. Pikulski (red.), Zagadnienia taktyki kryminalistycznej.
Materiały z konferencji naukowej, Zakład Pomocy Naukowych, Wydawnictw
i Reprografii ASW, Warszawa 1985.
Piłejko K., Prakseologia – nauka o skutecznym działaniu, Wyd. PWN, Warszawa
1976.
Pływaczewski W., Kędzierska G. (red.), Leksykon policyjny, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2001.
Ponikowski R., Procesowe formy utrwaleń czynności dowodowych w sprawach karnych, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1978.
Ponikowski R., Ocena dowodu z opinii biegłego w świetle poglądów Sądu Najwyższego
i praktyki orzeczniczej sądów powszechnych [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.),
Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława
Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Popielski B., Kobiela J. (red.), Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów medycyny, Wyd. PZWL, Warszawa 1972.
Porter G., A new theoretical framework regarding the application and reliability
of photographic evidence, The International Journal of Evidence & Proof 2011,
vol. 15, nr 1.
Prusak F., Przegląd orzecznictwa, NP 1983, nr 9–10.
Prusak F., Przegląd orzecznictwa, NP 1984, nr 5.
Ragle L., Crime Scene, Avon Books, Imprint of Harper Collins Publishers, New York
2002.

Bibliografia

179

Raszeja S., Sądowo-lekarskie oględziny zwłok na miejscu przestępstwa, Prob. Krym.
1971, nr 94, s. 810–817.
Raszeja S., Nasiłkowski W., Markiewicz J., Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów, Wyd. PZWL, Warszawa 1990.
Rybicki P., Mikroślady natury biologicznej w praktyce oględzinowej i badawczej
[w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 1999.
Schneider H.J., Badania policyjne. Studium empiryczne i eksperymentalne, Prz. Pol.
2001, nr 2, s. 5–17.
Sehn J., Teoria i praktyka postępowania dowodowego w procesie sądowym, Kraków
1954, maszynopis.
Sehn J., Ślady kryminalistyczne, Z Zagadnień Kryminalistyki 1960, nr 1.
Selye H., Od marzenia do naukowego odkrycia, Wyd. PZWL, Warszawa 1967.
Sielicki D., Nowoczesne metody protokołowania czynności sądowych, PPiA 2004,
t. LXI, s. 13–22.
Skiba B.I., Oględziny w procesowym systemie środków dowodowych, Prob. Krym.
1982, nr 157, s. 391–396.
Skiba B.I., Podstawy prawne a faktyczne przeprowadzanie kryminalistycznych czynności oględzinowych, Prob. Krym. 1984, nr 163, s. 59–65.
Skiba B.I., Kryminalistyczna problematyka oględzin miejsc zdarzeń, Prob. Krym.
1984, nr 165, s. 382–391.
Skiba B.I., Wykorzystanie dowodu z czynności oględzinowych (oględzin) w procesie
karnym i w innej działalności, Prob. Praw. 1984, nr 2, s. 57–61.
Skiba B.I., Wach S., Miejsce zdarzenia źródłem informacji o przestępstwie, Prob.
Krym. 1982, nr 155, s. 65–70.
Skorecki M., Poligraf (wariograf) jako instrument wspomagający proces resocjalizacji
osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym,
Wyd. PRINT GROUP Sp. z o.o., Olsztyn 2009.
Sławik K., Kryminalistyka w warunkach procesu karnego, Szczecin 2003.
Sławik K., Kryminalistyka w związkach z procesem karnym, kryminologią i wiktymologią, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
Sobolewski R., Wykorzystanie technik fotograficznych do ujawniania fałszerstw,
przeróbek oraz ingerencji konserwatorskich w dziełach sztuki, Prob. Krym. 2003,
nr 241, s 40–49.
Sołtyszewski I., Możliwości wykorzystania bazy DNA w procesie wykrywczym
[w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry, Wyd. IES, Kraków 2004.
Sołtyszewki I., Młodziejowski B., Płoski R., Pepiński W., Jonica J., Kryminalistyczne
i sądowo-lekarskie metody identyfikacji zwlok i szczątków ludzkich, Prob. Krym.
2003, nr 239, s. 7–10.
Stefański R.A., Oględziny i otwarcie zwłok jako czynności procesowe, Prok. i Pr. 2005,
nr 3, s. 29–38.
Stojer-Polańska J., [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka. Przewodnik, Rozdz. IV 1.4,
Wyd. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
Szajowska A., Dokumentowanie czynności technicznych w czasie oględzin miejsca zdarzenia w praktyce angielskiej [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin

180

Bibliografia

procesowo-kryminalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Szczytno 1999.
Szawer B.M., Winberg A.I., Kryminalistyka, Wyd. Komendy Głównej MO, Warszawa 1949.
Szczepaniec M., Analiza DNA w ekspertyzach kryminalistycznych, Pal. 2011, nr 5–6,
s. 65–69.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe
Śląsk Sp. z o.o., Katowice 2005.
Szostak M., Kryminalistyka w systemie nauk penalnyc a problem prawdy sądowej
[w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, Wyd. PWN, Warszawa 1988.
Śliwiński S., Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, wyd. 2,
Wyd. PWN, Warszawa 1961.
Taracha A., O istocie i zakresie pojęcia „czynności niepowtarzalne” w polskim procesie
karnym, Annales UMCS 1980, Sectio G Ius, nr XXVII, s. 179–193.
Taracha A., Wybrane zagadnienia kryminalistyczne i procesowe oględzin, Annales
UMSC 1988, Sectio G Ius, nr XXXV, s. 359–371.
Taracha A., Czynności procesowo-kryminalistyczne a normy prawa dowodowego
[w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki. Toruń 5–7 maja 2004 r., Toruń 2004.
Taracha A., Funkcja Policji i ekspertów w postępowaniu przygotowawczym [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry, Wyd. IES, Kraków 2004.
Taracha A., Wykorzystanie śladów daktyloskopijnych w realizacji funkcji wykrywczej
przez Policję [w:] E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski (red.), Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Stowarzyszenie
Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2010.
Tomaszewski T., Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Wyd. IES, Kraków 2000.
Tomaszewski T., Zmiany w kodeksie postępowania karnego (stan na dzień 1 lipca 2003 r.) – aspekty kryminalistyczne, Problemy Współczesnej Kryminalistyki
2005, t. IX, s. 35–49.
Tomaszewski T., Dopuszczalność „dowodów naukowych” opartych na nowych technologiach [w:] E. Gruza, J. Kupczyński (red.), Archiwa X. Zagadnienia kryminalistyczne, procesowe i materialno-prawne. Księga jubileuszowa: 15-lecie Koła
Naukowego Prawa Karnego TEMIDA, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW,
Warszawa 2012.
Tuliszka J., Policyjne oględziny miejsca przestępstwa, Wyd. Niebieski, Słupsk 2005.
Tuła N., Sądowo-lekarska sekcja zwłok ludzkich jako czynność kryminalistyczna
[w:] Publikacja po Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kryminalistyka wczoraj a dziś”, która odbyła się w Krakowie w dniach 21–23 X 2009 r., Sekcja Kryminalistyki TBSP UJ, Kraków 2009.
Turvey B.E., Criminal Profiling. An Introduction to Behavioral Evidence Analysis,
Elsevier, Academic Press, Amsterdam–Boston–Heidelberg–London–New York–
–Oxford–Paris–San Diego–San Francisco–Singapore–Sydney–Tokio 2009.

Bibliografia

181

Uniszewski Z., Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Wyd. Neriton, Warszawa 2000.
Uranowska B., Ekspertyzy daktyloskopijne w procesie karnym [w:] P. Rybicki,
T. Tomaszewski (red.), Daktyloskopia. 100 lat na ziemiach polskich, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2009.
Wachholz L., Olbrycht J., Medycyna kryminalna, Warszawa–Kraków 1924.
Waltoś S., Istota i zakres uprawnień podejrzanego i pokrzywdzonego oraz ich zastępców w niepowtarzalnych czynnościach śledczych i dochodźczych, Pal. 1969, nr 9,
s. 10–21.
Waltoś S., Wizja procesu karnego XXI wieku, Prok. i Pr. 2002, nr 1, s. 6–35.
Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
Waltoś S. (red.), Marian Cieślak. Dzieła wybrane. Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, t. II, Wyd. UJ, Kraków 2011.
Widacki J., Glosa do wyroku SA w Krakowie z dnia 19 sierpnia 1999 r., II AKa 147/99,
Pal. 2000, nr 2–3, s. 251–253.
Widacki J., (red.), Kryminalistyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
Widła T., Ocena dowodu z opinii biegłego, Wyd. UŚ, Katowice 1992.
Widła T., Status prawny biegłego i jego konsekwencje [w:] E. Gruza, T. Tomaszewski,
M. Goc (red.), Księga dedykowana Profesorowi dr. hab. Karolowi Sławikowi, Pro
blemy Współczesnej Kryminalistyki 2008, t. XII.
Wilk D., [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka. Przewodnik, Rozdz. II, VI. 8.2, VII. 6, 7,
10, 13, Wyd. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
Winberg A.I., Kryminalistyka, Wyd. Komendy Głównej MO, Warszawa 1949.
Wiśniewski P., Wgłębione ślady linii papilarnych w „twardych” podłożach, Prob.
Krym. 1998, nr 221, s. 18–20.
Witkowska K., Wartość dowodowa oględzin zwłok, Prok i Pr. 2007, nr 10, s. 131–137.
Witkowska K., Wykorzystanie wyników oględzin w realizacji celów i zadań postępowania karnego, WPP 2008, nr 4, s. 100–106.
Witkowska K., Wyniki oględzin a eksperyment procesowy w postępowaniu karnym,
WPP 2009, nr 3, s. 55–63.
Witkowska K., Procesowe aspekty utrwalania przebiegu i wyników oględzin, PS 2011,
nr 5, s. 28–44.
Witkowska K., Biegły w postępowaniu karnym, Prok. i Pr. 2013, nr 1, s. 74.
Witkowska K., Oględziny. Aspekty procesowe i kryminalistyczne, Wyd. LEX a Wolters
Kluwer business, Warszawa 2013.
Wojciechowski B., Wykorzystanie profilu psychologicznego sprawcy zabójstwa w procesie karnym [w:] Dowody w procesie karnym. Nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości. Ogólnopolska Konferencja Naukowa w dniach 10–11 maja 2005 r.,
Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katowice 2005.
Wojciechowski B., Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw (cz.
II), Pal. 2008, nr 9–10, s. 112–119.
Wojtasik J., Wersje kryminalistyczne podstawą planowania postępowania karnego,
SKKiP 1984, t. 15, s. 155–171.
Wojtuszek E., Policyjna baza danych Dna, Problemy Współczesnej Kryminalistyki
2003, t. VII, s. 203–206.

182

Bibliografia

Wójcikiewicz J., Dog scent line-up as scientific evidence, Problems of Forensic Sciences 2000, vol. 41.
Wójcikiewicz J., Dowód naukowy w procesie sądowym, Wyd. IES, Kraków 2000.
Wójcikiewicz J., Opinia o ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy. Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 847), Opinie i Ekspertyzy nr 18 (OE – 18/2004).
Wójcikiewicz J., „Trałowanie” w polskim procesie karnym (art. 192a k.p.k.)
[w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach karnych, Wyd. UMK, Toruń 2004.
Wójcikiewicz J., Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego
1993–2008, Wyd. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2009.
Wójcikiewicz J. (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, wyd. 2, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
Zabłocki S., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Karna, Pal. 2000, nr 2–3,
s. 172–181.
Zasępa R., Metoda reprezentacyjna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1972.
Zdybel R., Ślady osmologiczne w śledczym badaniu miejsca zdarzenia, PS 2000, nr 4,
s. 70–88.
Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, wyd. 4, Wyd. PWN, Warszawa 1964.
Zienkiewicz D., Status biegłego sądowego [w:] T. Widła (red.), Wokół problematyki
dokumentu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi,
Wyd. UŚ, Katowice 2005.
Zubański S., Możliwości i znaczenie chemicznych metod ujawniania śladów linii papilarnych na powierzchniach chłonnych [w:] J. Kasprzak, J. Bryk (red.), Prawo.
Kryminalistyka. Policja. Księga Pamiątkowa ofiarowana profesorowi Bronisławowi
Młodziejowskiemu, Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2008.
Żywucka-Kozłowska E., Dowodowe znaczenie czynności oględzin zwłok w miejscu ich
znalezienia [w:] M. Lisiecki, M. Zajder (red.), Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe, Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2003.
Żywucka-Kozłowska E., Ustalanie tożsamości nieznanych zwłok i szczątków ludzkich
[w:] E. Gruza (red.), Oblicza współczesnej kryminalistyki. Księga jubileuszowa
Profesora Huberta Kołeckiego, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2013.
Żywucka-Kozłowska E., Juszka K., Niekonwencjonalne metody wykrywcze. Prawda
czy mit?, Oficyna Wydawnicza OKP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego, Szczecin–Kraków 2003.
Żywucka-Kozłowska E., Juszka K., Uwag kilka o znaczeniu oględzin zwłok w miejscu
ich znalezienia, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2003, s. 249–255.
Żywucka-Kozłowska E., Juszka K., Czy sprzeczne opinie w jednej sprawie?
[w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki. Toruń 5–7 maja 2004 r., Toruń 2004.
Żywucka-Kozłowska E., Juszka K., O przydatności fotografii skalowej w praktyce kryminalistycznej [w:] A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi
Kulickiemu, Wyd. UMK, Toruń 2004.

Bibliografia

183

Żywucka-Kozłowska E., Juszka K., Oględziny miejsca katastrofy lotniczej. Wybrane problemy identyfikacji ofiar, http://www.zielona-gora.po.gov.pl/esi-admin/
upload/lektury_elektroniczne/ogledziny-miejsca-katastrofy-lotniczej.pdf
(30.07.2013), Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze.
Żywucka-Kozłowska E., Bronicki M., Modus operandi w analizie kryminalnej (na
przykładzie śledztwa w sprawie o zabójstwo) [w:] E. Gruza, T. Tomaszewski,
M. Goc (red.), Księga dedykowana Profesorowi dr. hab. Karolowi Sławikowi, Pro
blemy Współczesnej Kryminalistyki 2008, t. XII.
Żywucka-Kozłowska E., Bronicki M., Rekonstrukcja zbrodni Tadeusza K. [w:] J. Kasprzak, J. Bryk (red.), Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga Pamiątkowa ofiarowana profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2008.
Żywucka-Kozłowska E., Bronicki M., Ustalanie cech sprawcy na podstawie śladów
jego zachowania (przypadek Edmunda K.), Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2010, t. XIV, s. 397–403.
Żywucka-Kozłowska E., Bronowska K., Czekan D., Subkultury destrukcji. Studium
metodologiczno-kryminalistyczne, Wyd. PRINT GROUP Sp. z o.o., Szczecin 2009.

Wykaz orzecznictwa

Court of Appeal (Criminal Division), 2 III 2006, R. v. B. (V. Higgins, Crim. L. R. 2006,
August, 745–748).
Post. SN z dnia 18 stycznia 2013 r., V KK 211/12, LEX nr 1277785.
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 r., II AKa 357/12, LEX nr 1254577.
Wyrok SA w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r., II AKa 260/12, LEX nr 1246773.
Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 25 października 2012 r., II AKa 96/12, LEX nr 1237645.
Wyrok SA w Lublinie z dnia 18 października 2012 r., II AKa 243/12, LEX nr 1237271.
Post. SA w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012 r., II AKz 386/12, KZS 2012, nr 10,
poz. 71.
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2012 r., II AKa 151/12, LEX nr 1238626.
Post. SN z dnia 7 czerwca 2011 r., III KK 39/11, LEX nr 860602.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 9 grudnia 2010 r., II AKa 170/10, LEX nr 846477.
Wyrok SA w Lublinie z dnia 30 marca 2010 r., II AKa 39/10, LEX nr 583685.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2009 r., II Aka 69/09, OSNPK 3/10,
poz. 35, KZS 2010, nr 3, poz. 67.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 18 lutego 2009 r., II AKa 1/09 do II K 36/08, KZS 2009,
nr 3, poz. 31.
Post. SN z dnia 2 lutego 2009 r., II KK224/08, OSNPK 6/09, poz. 24, KZS 2009, nr 6,
poz. 35.
Wyrok SA w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2008 r., II Aka 141/07, Prok. i Pr.-wkł. 2009,
nr 5, poz. 39.
Post. SN z dnia 26 marca 2008 r., II KK 19/08, LEX nr 406869.
Post. SN z dnia 17 maja 2007 r., II KK 331/06, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 1070,
Prok.i Pr.-wkł. 2007, nr 10, poz. 14.
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2007 r., II AKa 265/06, OSAB 2/07, s. 32,
KZS 2007, nr 9, poz. 62.
Post. SN z dnia 13 września 2006 r., IV KK 139/06; OSNwSK 2006, nr 1, poz. 1715.
Wyrok SN z dnia 14 września 2005 r., IV KK 158/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 1658.
Post. SN z dnia 28 listopada 2003 r., IV KK 22/02, Prok. i Pr.-wkł. 2004, nr 6, poz. 5.
Wyrok SA w Lublinie z dnia 22 października 2003 r., II AKa 115/03, Prok. i Pr.-wkł.
2004 r., nr 10, poz. 30.
Wyrok SN z dnia 3 października 2003 r., V KK 50/03, OSNwSK 2003, nr 1, poz. 2103.
Post. SN z dnia 25 czerwca 2003 r., IV KK 8/03, LEX nr 80290.
Wyrok SN z dnia 6 listopada 2000 r., IV KKN 477/99 LEX nr 51136, Prok. i Pr.-wkł.
2001, nr 4, poz. 9.
Wyrok SN z dnia 30 czerwca 2000 r., II UKN 617/99; OSNP 2002, nr 1, poz. 26.
Wyrok SN z dnia 5 listopada 1999 r., V KKN 440/99, OSNKW 1999, nr 11–12,
poz. 76.
Wyrok SA w Lublinie z dnia 25 maja 1999 r., II Aka 78/99, OSA 2000, nr 5, poz. 40.

186

Wykaz orzecznictwa

Post. SA w Krakowie z dnia 16 grudnia 1998 r., II Akz 198/98, KZS 1998, nr 12,
poz. 37, KZS 2012, nr 3, poz. 109.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 3 września 1998 r., II AKa 155/98, KZS 1998, nr 10,
poz. 29.
Post. SN z dnia 16 lipca 1997 r., II KKN 231/96, Prok. i Pr.-wkł. 1998, nr 1, poz. 12.
Post. SA w Krakowie z dnia 24 lutego 1994 r., II AKz 72/94, KZS 1994, nr 2, poz. 23.
Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 19 czerwca 1992 r., II AKr 46/92, OSA 1993, nr 10,
poz. 59.
Wyrok SN z dnia 7 grudnia 1988 r., IV KR 116/88, OSNKW 1989, nr 3–4, poz. 30.
Wyrok SN z dnia 12 maja 1988 r., II KR 92/88, OSNPG 1989, nr 2, poz. 35.
Wyrok SN z dnia 23 maja 1986 r., IV CR 116/86, LEX nr 8760.
Wyrok SN z dnia 6 maja 1983 r., IV KR 74/83, OSNKW 1983, nr 12, poz. 102.
Wyrok SN z dnia 10 maja 1982 r., II KR 82/82, OSNKW 1982, nr 10–11, poz. 78.
Wyrok SN z dnia 3 maja 1982 r., I KR 319/81, OSNPG 1982, nr 11, poz. 149.
Post. SN z dnia 19 marca 1982 r., II Kz 33/82, OSNKW 1982, nr 6, poz. 35.
Post. SN z dnia 19 lutego 1982 r., II Kz 39/82, OSNKW 1982, nr 6, poz. 20.
Wyrok SN z dnia 23 listopada 1981 r., I KR 258/81, OSNPG 1982, nr 3, poz. 38.
Wyrok SN z dnia 9 października 1980 r., II KR 317/80, LEX nr 21883.
Wyrok SN z dnia 26 maja 1980 r., I KR 83/80, OSNKW 1980, nr 9, poz. 78.
Wyrok SN z dnia 21 lutego 1980 r., II Kr 8/80, OSNKW 1980, nr 5–6, poz. 52.
Post. SN z dnia 18 grudnia 1979 r., Z 39/79, OSNKW 1980, nr 3, poz. 30.
Wyrok SN z dnia 12 marca 1979 r., I KR 27/79, OSNPG 1979, nr 10, poz. 138.
Wyrok SN z dnia 14 grudnia 1977 r., I Kr 137/77, niepubl.
Wyrok SN z dnia 23 listopada 1977 r., V KR 180/77, OSNPG 1978, nr 4, poz. 50.
Wyrok SN z dnia 28 czerwca 1977 r., Rw 192/77, OSNKW 1977, nr 9, poz. 104.
Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1976 r., II KR 48/76, OSNKW 1976, nr 10–11, poz. 133.
Post. SN z dnia 1 września 1975 r., Z 24/75, OSNKW 1975, nr 12, poz. 172
Wyrok SN z dnia 19 lipca 1975 r., V KR 84/75, OSNKW 1976, nr 2, s. 31.
Wyrok SN z dnia 15 października 1974 r., OSN 1974, IV Kr-228/74, niepubl.
Wyrok SN z dnia 5 września 1974 r., II KR 114/74, NP 1975, nr 10–11, s. 1497.
Wyrok SN z dnia 5 lutego 1974 r., III KRN 371/73, OSNKW 1974, nr 6, poz. 117.
Wyrok SN z dnia 19 września 1973 r., III KR 187/73, OSNKW 1974, nr 1, poz. 18.
Wyrok SN z dnia 21 czerwca 1971 r., III KR 18/71 OSNPG 1972, nr 2, poz. 33.
Wyrok SN z dnia 18 listopada 1969 r., V KRN 267/69, OSNKW 1970, nr 1, poz. 4.
Wyrok SN z dnia 19 marca 1969 r., IV KR 12/69, OSNKW 1969, nr 11, poz. 141.
Wyrok SN z dnia 28 września 1959 r., IV K 360/59, OSN 1960, nr 1, poz. 6.
Wyrok SN z dnia 14 września 1957 r., II KRN 782/57, OSPiKA 1958, nr 5, poz. 120.
Wyrok SN z dnia 9 sierpnia 1955 r., IV K 586/55, OSN 1956, nr 2, poz. 28.
Wyrok SN z dnia 17 stycznia 1936 r., I K 1323/35, OSN(K) 1936, nr 7, poz. 287.

Wykaz rysunków

Rysunek 1. Rodzaje oględzin ...................................................................................

24

Rysunek 2. Izolacja miejsca oględzin ......................................................................

31

Rysunek 3. Skład grupy oględzinowej ....................................................................

34

Rysunek 4. Rodzaje ujawnianych i zabezpieczanych śladów
kryminalistycznych ...............................................................................

70

Rysunek 5. Sposoby technicznego zabezpieczenia przedmiotu oględzin ..........

101

Rysunek 6. Rodzaje zasięganych opinii biegłych ...................................................

153

Redaktor prowadzący
Agnieszka Stęplewska
Korekta
Barbara Górska
Skład i łamanie
Hanna Wiechecka
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-631-18-80, tel./fax 12-631-18-83

