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(…) staraj się pokazać to, czego bez ciebie nikt by nie zobaczył. 
Robert Bresson

Miejsce zdarzenia uznaje się za najbogatsze źródło informacji o przestęp-
stwie i przestępcy. Wszystkie wykonywane tam czynności procesowo-kry-
minalistyczne, szczególnie zaś oględziny, są kluczowe dla ustalenia, czy 
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popełniono przestępstwo i kto je popełnił. Konieczne jest przede wszyst-
kim odtworzenie przebiegu zdarzenia zgodnie z rzeczywistością. Aby było 
to możliwe, trzeba znać stan miejsca z chwili oględzin oraz informacje 
płynące m.in. ze śladów i przedmiotów, które ujawniono i zabezpieczono 
w czasie tej czynności. Bardzo istotne jest utrwalenie wyglądu miejsca 
zdarzenia, rozmieszczenia śladów i przedmiotów, a nawet odległości mię-
dzy nimi. Realizacja tego celu wymaga zastosowania zasad wypraco-
wanych przez kryminalistykę. Ilość informacji zgromadzonych podczas 
oględzin w znacznej mierze determinuje kierunki dalszego działania 
organów ścigania. Jest to ważne także dlatego, że oględziny miejsca 
zdarzenia zaliczane są do kategorii czynności procesowych niepowta-
rzalnych, co oznacza, iż przeprowadza się je tylko raz — kwestia ta jest 
poza sporem. 

Dokumentacja z oględzin powinna wiernie odzwierciedlić przebieg czyn-
ności, jednak przede wszystkim powinna być użyteczna i komunikatywna. 
Utrwalanie czynności oględzin ma spełnić następujące cele:

 — utrwalić dokonywane konstatacje dla organu prowadzącego oględziny, 
aby mógł je następnie zreasumować, zbiorczo przeanalizować i wyko-
rzystywać w dalszym postępowaniu dochodzeniowo-śledczym,
 — utrwalić topografi ę, wygląd i właściwości sytuacyjne miejsca oraz 
środki dowodowe i ich źródła dla innych decydentów procesowych, 
zwłaszcza dla sądu,
 — umożliwić w przyszłości ocenę wniosków i wersji sformułowanych teraz 
i później przez poszczególne organy procesowe,
 — umożliwić kontrolę formalnej i materialnej poprawności oraz komplet-
ności oględzin 4.
Ustawodawca określił w art. 143 § 1 pkt 3 kodeks postępowania karne-

go 5, że dokumentowanie oględzin wymaga formy protokołu. Jest to pod-
stawowy dokument zachowania form procesowych i dokonywania okre-
ślonych ustaleń. Prawidłowo sporządzony protokół czynności stanowi 
w toku późniejszego postępowania pełnowartościowy dowód z dokumentu, 
dlatego powinien być sporządzony tak, aby dla sądu mógł być podstawą 
samodzielnego wnioskowania o czynie i jego okolicznościach 6. Protokół 
nie jest niestety doskonałą formą utrwalania przebiegu i wyników oglę-
dzin z punktu widzenia przyszłych czynności wykrywczych i dowodowych. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać m.in. w tym, że opisy nie-
jednokrotnie są wybiórcze, znajdują się w nich niejednoznaczne określe-
nia, trudno wyeliminować tendencje do subiektywnego interpretowania 
znaczenia postrzeganych faktów. Przede wszystkim słowny opis nie daje 
plastycznego wyobrażenia o danym miejscu, nie przemawia do wyobraźni. 

4  M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wy-
brane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009, s. 435. 

5  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (DzU z 1997 r., 
nr 89, poz. 555, DzU z 2018 r., poz. 1987; dalej jako k.p.k.). 

6  M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wy-
brane zagadnienia…, wyd. cyt.
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Zasadniczo treść protokołu oględzin uzależniona jest od wielu czynników 7, 
ale ich omawianie wykracza poza ramy tego opracowania. 

Ustawodawca przewidział także inne sposoby utrwalania protokołowa-
nych czynności. Wobec tego w k.p.k. określono pewne zasady odnoszące 
się do utrwalania przebiegu i wyników tych czynności za pomocą apa-
ratury utrwalającej obraz lub dźwięk. Chodzi tu o dokumentację tech-
niczną stanowiącą załącznik do protokołu oględzin, która z perspektywy 
czynności wykrywczych i dowodowych jest nie do przecenienia. Ten rodzaj 
dokumentacji wizualizuje przebieg czynności, umożliwia utrwalenie (a na-
stępnie odtworzenie) zastanej sytuacji i nie będzie przesadą stwierdzenie, 
że zastępuje (choć nie dosłownie) długie, zawiłe, a bywa, że również nie-
jednoznaczne opisy zawarte w protokole oględzin, o czym już wspomniano. 
To właśnie rzeczone załączniki służą zobiektywizowaniu sposobu interpre-
tacji zastanego na miejscu zdarzenia stan u rzeczy. Analizując wnikliwie 
skany, fotografi e, szkice (będące materiałem ilustrującym), można nieraz 
dostrzec takie ślady (i przedmioty), na które dotychczas nie zwrócono na-
leżnej uwagi. Mimo ustawowej fakultatywności przebieg i wyniki oględzin 
powinny być zatem utrwalane wizualnie — kwestia ta jest bezsporna. Dla 
organu procesowego stanowi ona bowiem nieodzowny materiał poglądowy. 
Dość tylko wspomnieć, że z umiejscowienia, wielkości i sposobu pozosta-
wienia śladów oraz przedmiotów można wyciągnąć wiele wniosków przy-
datnych do budowania wersji procesowo-kryminalistycznych i planowania 
dalszych czynności zmierzających do wykrycia sprawcy. Truizmem jest 
teza, że oba rodzaje dokumentacji muszą stanowić spójną całość, aby ko-
lejno móc uzyskać kompletny obraz okoliczności mających znaczenie do-
wodowe. Ujawnione ślady i przedmioty zyskują pełną wartość procesową 
jeśli są odpowiednio udokumentowane w protokole oraz utrwalone w do-
kumentacji technicznej — ta konstatacja niech będzie podsumowaniem 
dotychczasowych rozważań. 

Ustawodawca ograniczył się do sprecyzowania celu oględzin, natomiast 
nie wskazał metod ani środków technicznych do utrwalania czynności 
na miejscu zdarzenia. Kwestie te pozostawiono aktom niższego rzędu 
oraz decyzji prowadzącego oględziny. Organ procesowy decyduje zatem 
o rodzaju dokumentacji technicznej (zwanej też akcesoryjną). Katalog 
technicznych rozwiązań dedykowanych utrwalaniu czynności na miej-
scu zdarzenia jest długi, ale głównie wskazuje się na fotografi e, szkice 
(odręczne, w skali) i nagrania wideo. Są to tradycyjne metody utrwalania 
wyglądu miejsca zdarzenia. Z kolei do wymiarowania wykorzystuje się 
taśmy miernicze oraz wózki i dalmierze pomiarowe. Nie można jednak 
nie zauważać osiągnięć naukowych i technologicznych XXI w., ponieważ 
katalog nowoczesnych narzędzi techniki kryminalistycznej powiększa się 

7  Szarzej na ten temat zob. A. Leciak, Oględziny miejsca zdarzenia, utrwa-
lanie ich przebiegu i wyników w nowym k.p.k. oraz orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego [w:] M. Zajder, M. Goc (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminali-
stycznych. Studia i materiały, Szczytno 1999, s. 25; także: E. Gruza, Oględziny 
śledcze miejsca zdarzenia w praktyce procesowej, „Problemy współczesnej kry-
minalistyki” 1996, t. I, s. 122–126.
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sukcesywnie, a ponadto stale poszukuje się (bądź adaptuje) rozwiązań 
nowych — wśród nich są rozwiązania dedykowane oględzinom 8. Trady-
cyjne metody utrwalania wyglądu i wymiarowania miejsca zdarzenia, 
o których wspomniano, mimo że nadal są wykorzystywane i najbliższa 
przyszłość nie przyniesie w tym względzie drastycznych zmian, to jednak 
stopniowo bardziej zaawansowane technologie będą je wypierać. Proces 
ten jest nieunikniony.

Tak więc już od kilku lat w zainteresowaniu techniki kryminalistycz-
nej pozostaje technologia naziemnego skanowania 3D. Obecnie znajduje 
ona zastosowanie przede wszystkim w geodezji, budownictwie i przemy-
śle, a ponadto odgrywa coraz większą rolę w technicznym dokumentowa-
niu oględzin miejsca zdarzenia. Skanowanie występuje w dwóch formach, 
tj. skanowania laserowego oraz skanowania strukturalnego. Skanowanie 
laserowe polega na tym, że linia lasera kierowana jest na daną płaszczy-
znę, przestrzeń, obiekt, po czym jego odbicie odbierane jest przez sensor 
umieszczony w określonym punkcie. Na podstawie kąta odbicia tworzony 
jest trójwymiarowy obraz. Skanowanie z wykorzystaniem światła struktu-
ralnego wykorzystuje natomiast efekt zniekształcenia linii światła białego 
padającego na daną powierzchnię. Obraz oświetlonej przestrzeni odczyty-
wany jest przez kamerę, a następnie przekształcany w obraz 3D. Te dwie 
technologie skanowania są wykorzystywane równolegle w zależności 
od tego, jaką formę skaningu preferuje dany producent. 

Podczas oględzin miejsca zdarzenia bezkontaktowe skanowanie 3D 
umożliwia jednoczesne utrwalenie wyglądu miejsca, jak również jego wy-
miarowanie, w tym ustalenie odległości między poszczególnymi ślada-
mi kryminalistycznymi i przedmiotami. Uprawnione jest stwierdzenie, 
że mamy do czynienia z zaawansowaną techniką dokumentowania stanu 
miejsca zdarzenia, a jednym z jej atutów jest precyzja pomiaru. W przy-
padku niektórych miejsc zdarzeń jest to bardzo istotne, o czym jeszcze 
potem. Istnieje ponadto możliwość wykonania prezentacji skanowanych 
obiektów z zachowaniem skali ich przekrojów, szkiców lub innych kom-
puterowych form. Wymiarowanie i utrwalanie rozmieszczenia obiektów 
nie wymaga bezpośredniego dotarcia do nich, co przekłada się na wzrost 
poziomu bezpieczeństwa pracy na miejscu zdarzenia 9. Poza tym, jeśli 
na miejscu zdarzenia przebywa mniej osób, to maleje prawdopodobień-
stwo kontaminacji materiału dowodowego i ta kwestia jest warta podkre-
ślenia. 

Implementację technologii skanowania 3D do katalogu narzędzi tech-
niki kryminalistycznej z przeznaczeniem do rejestracji i wymiarowania 
miejsca zdarzenia determinuje specyfi kacja techniczna urządzenia. Chodzi 
mianowicie o takie czynniki, jak: 

8  M. Zubańska, G. Kowalski, O możliwościach zastosowania innowacyjnych 
rozwiązań i nowoczesnych technologii podczas czynności na miejscu zdarzenia, 
„Przegląd Policyjny” 2015, nr 4(120), s. 153.

9  M. Betlejewski, Szkice kryminalistyczne [w:] G. Kędzierska, W. Kędzierski (red.), 
Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011, s. 422–423.
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 — rozmiar obszaru skanowania, czyli w jakiej przestrzeni dane urzą-
dzenie może pracować, jego zasięg oraz wielkość chmury punktów, 
jaką jest w stanie wygenerować i zapisać skaner 3D,
 — szybkość skanowania,
 — warunki, w jakich może pracować skaner (chodzi o warunki atmosfe-
ryczne),
 — oprogramowanie dedykowane potrzebom techniki kryminalistycznej, 
tj. uwzględniające nazewnictwo śladów i przedmiotów oraz genero-
wanie szkiców kryminalistycznych,
 — zliczanie sumy kontrolnej skanu pierwotnego,
 — mobilność urządzenia (chodzi o takie kwestie, jak poziomowanie, praca 
nie tylko na statywie geodezyjnym, ale także na wysięgniku, możli-
wość podłączenia np. pod drona).
Jeśli chodzi o rozmiar obszaru skanowania, to ważna z punktu widze-

nia praktyki kryminalistycznej jest możliwość nakładania i łączenia ska-
nów. Skaner 3D „nie widzi” przestrzeni za przeszkodami. Istnieje jednak-
że możliwość wykonywania kilku, kilkunastu skanów, które następnie 
za pomocą dedykowanego oprogramowania łączone są w jedną całość. Dla 
przykładu, mobilne skanery laserowe linii FOCUS fi rmy FARO umożliwia-
ją precyzyjne skanowanie w promieniu od 70 do 350 m 10. Z kolei skaner 
laserowy fi rmy TRIMBLE pracuje w chmurze ok. 8 000 000 punktów i pro-
mieniu około 100 m. Podczas testowania funkcjonalności tego skanera (te-
sty przeprowadzano w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie) wykonano szereg 
skanów zarówno na terenie otwartym, jak i w pomieszczeniach zamknię-
tych. Skanowanie pomieszczenia o wymiarach 8x4 m, przy optymalnych 
ustawieniach skanera, trwało od 2 do ok. 40 minut. Kolejno następował 
etap obróbki skanu w programie SCENE, która polegała na wyznaczaniu 
stałych, wymiarowaniu utrwalonych śladów i przedmiotów oraz przygoto-
waniu szkiców kryminalistycznych. Na terenie otwartym, po uprzednim 
wyznaczeniu zakresu pracy skanera, proces skanowania przebiegał po-
dobnie. Wyniki wspomnianych testów były zadowalające. Uwzględniając 
technologiczne zaawansowanie takich urządzeń, ich obsługa wymaga od-
powiedniego przeszkolenia i na ten aspekt trzeba zwrócić uwagę.

Zastosowanie technologii laserowego skanowania 3D niewątpliwie 
należy brać pod uwagę m.in. w przypadku takich miejsc zdarzeń, jak: 
katastrofy drogowe, kolejowe, lotnicze, wypadki drogowe, miejsca wybu-
chu materiałów i urządzeń wybuchowych, zamachy terrorystyczne czy 
miejsca z użyciem broni palnej. Za pomocą skanera, zarówno w pomiesz-
czeniu zamkniętym, jak również na terenie otwartym, można określić 
obszar skanowania, proste, punkty i płaszczyzny (SPO 1, SPO 2), wzglę-
dem których wykonuje się pomiary, rejestruje położenie śladów i przed-
miotów, wymiaruje ich wielkość i wzajemne usytuowanie. Do mocnych 
stron związanych z użyciem tego urządzenia na miejscu zdarzenia na-
leży rejestracja miejsca w czasie rzeczywistym i dzięki temu, że jest 

10  Skaner 3D HDI, <http://3dspace.pl/skaner-3d/skaner-3d-hdi>, 26 paź-
dziernika 2018 r.
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szczegółowa, brak w zasadzie możliwości popełnienia błędu pomiarowe-
go, co jest bardzo istotne w przypadku takich zdarzeń, jak np. zdarze-
nia komunikacyjne, gdzie długość śladu hamowania lub blokowania kół, 
rozmieszczenie uszkodzonych elementów i stan nawierzchni mają istotny 
wpływ na rekonstrukcję przebiegu zdarzenia na etapie badań wykonywa-
nych w ramach ekspertyzy kryminalistycznej. Warto podkreślić, że dzięki 
urządzeniu w każdym momencie postępowania możliwy jest tzw. powrót 
na miejsce zdarzenia, dokonanie sprawdzenia pomiarów, ich weryfi kacja, 
sprawdzenie zgodności z opisem w protokole oględzin lub sprawdzenie 
wzajemnego położenia śladów kryminalistycznych. Wykorzystując spe-
cjalistyczne oprogramowanie, można ponadto dokonać wstępnej rekon-
strukcji przebiegu zdarzenia, np. ustalić pozycję ofi ary względem sprawcy 
na miejscu zdarzenia z użyciem broni palnej lub ustalić tor lotu pocisków 
na podstawie uszkodzeń postrzałowych czy też usytuowanie pojazdów 
przed i w momencie kolizyjnym. W badaniu wypadków drogowych infor-
macje uzyskiwane z danych metrycznych służą do ustalenia energii kine-
tycznej i prędkości pojazdów/osób biorących udział w zdarzeniu, topologii 
terenu oraz geometrii drogi.

W przypadku miejsca zdarzenia z użyciem broni palnej istotne jest, 
aby dokładnie zarejestrować stan miejsca zdarzenia z chwili oglę-
dzin, co determinuje możliwość późniejszej rekonstrukcji jego przebie-
gu. Istotne jest dokonanie dokładnej rejestracji położenia zwłok oraz 
wszystkich śladów mających charakter uszkodzeń postrzałowych, 
co przy wykorzystaniu tradycyjnej fotografi i, szczególnie przy słabym 
oświetleniu lub w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, może 
przysporzyć wiele trudności. Istotne jest, aby dokładnie zarejestrować 
położenie broni ( jeżeli znajduje się na miejscu zdarzenia) oraz położe-
nie jej mechanizmów, w tym m.in. bezpieczników, zamka, kurka i języ-
ka spustowego (w zależności od rodzaju broni użytej na miejscu zda-
rzenia) mogących wskazywać na jej nietypowe zadziałanie. Ważne jest 
również zarejestrowanie położenia łusek od odstrzelonych naboi, które 
może być pomocne w określeniu pozycji osoby strzelającej względem 
ofi ary po uwzględnieniu rodzaju broni użytej na miejscu zdarzenia. 
Obecność łusek może wskazywać na użycie egzemplarza broni samo-
powtarzalnej 11 lub samoczynnej 12. W przypadku użycia egzemplarza 

11  Broń samopowtarzalna jest bronią palną automatyczną strzelającą ogniem 
pojedynczym. Oddanie każdego kolejnego strzału wymaga ponownego zadziała-
nia na mechanizm spustowy (zwolnienie i wciśnięcie języka spustowego po prze-
rwaniu ognia). Zob. S. Torecki, 1000 słów o broni i balistyce, Warszawa 1982, 
s. 44.

12  Broń samoczynna jest bronią palną automatyczną, strzelającą ogniem cią-
głym (seryjnym), zwaną również maszynową. Po wprowadzeniu do komory na-
bojowej broni pierwszego naboju i zadziałaniu na spust (naciśnięcie języka lub 
przycisku spustowego) kolejne strzały w serii oddawane są samoczynnie. Prze-
rwanie strzelania następuje w wyniku zwolnienia spustu lub po wyczerpaniu się 
amunicji w magazynku czy taśmie nabojowej. Zob. S. Torecki, 1000 słów o bro-
ni…, wyd. cyt., s. 43–44.
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broni powtarzalnej 13, łuski od odstrzelonych naboi prawdopodobnie zo-
staną zabrane przez sprawcę z miejsca zdarzenia. Kolejną istotną czyn-
nością z punktu widzenia późniejszej rekonstrukcji przebiegu zdarzenia 
jest określenie przebiegu kanałów postrzałowych ujawnionych śladów 
mających charakter uszkodzeń postrzałowych. Przebieg kanałów postrza-
łowych w zwłokach nie jest określany podczas prowadzonych oględzin miej-
sca zdarzenia, ponieważ dokonuje tego lekarz z zakresu medycyny sądowej 
podczas sekcji zwłok. Dotychczasowa praktyka kryminalistyczna wymaga, 
aby podczas określania przebiegu kanałów postrzałowych w pierwszej kolej-
ności określić, które otwory są wlotami, a które wylotami pocisków. Następ-
nie, przy użyciu sond znajdujących się w zestawie służącym do ustalania 
toru lotu pocisków oraz po umieszczeniu ich w kanałach postrzałowych, do-
konuje się pomiaru kątów w płaszczyznach pionowej i poziomej oraz wska-
zuje kierunki ich przebiegu (np. od strony prawej do strony lewej pod kątem 
α oraz od dołu ku górze pod kątem β). W celu udokumentowania prze-
biegu kanałów postrzałowych należy wykonać co najmniej dwie fotografi e 
w płaszczyznach pionowej i poziomej, aby następnie przy użyciu wskaźnika 
laserowego przykręconego do końców sond odtworzyć tory lotu pocisków. 
Na fotografi ach 1–2 przedstawiono przebieg kanałów postrzałowych zwizu-
alizowany przy użyciu sond zestawu do ustalania toru lotu pocisków.

Fotografi a 1
Przebieg kanałów postrzałowych w płaszczyźnie poziomej

Źródło: zbiory własne R. Kotapki 

13  Broń powtarzalna jest bronią palną nieautomatyczną (głównie strzelecką) 
wyposażoną w magazynek lub bęben nabojowy. Za pomocą mechanizmów prze-
ładowania ręcznego wprowadza się kolejne naboje do komory nabojowej broni, 
wyciąga oraz wyrzuca (również ręcznie) łuski i napina mechanizm uderzeniowy. 
Zob. S. Torecki, 1000 słów o broni…, wyd. cyt., s. 42.
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Fotografi a 2
Przebieg kanałów postrzałowych w płaszczyźnie pionowej

Źródło: zbiory własne R. Kotapki 

Użycie do tego celu skanera 3D znacząco usprawnia wykonanie na miej-
scu zdarzenia wymienionych czynności, a dokonanie niezbędnych pomia-
rów odbywa się w tym przypadku na gotowym skanie za pomocą dedyko-
wanego oprogramowania. 

Dokładne utrwalenie wyglądu miejsca zdarzenia ma szczególne zna-
czenie, gdy występują ślady krwawe. Umożliwiają one bowiem wnio-
skowanie o przebiegu i okolicznościach samego czynu. Analiza śladów 
krwawych i ustalenie mechanizmu ich powstania jest bowiem jednym 
ze sposobów określenia możliwych scenariuszy zdarzenia. Bardzo istot-
nym etapem tej analizy jest szczegółowe zapoznanie się z przestrzen-
nym rozmieszczeniem śladów krwawych. Dlatego już na etapie oględzin 
należy uwzględnić liczbę plam krwawych i ich lokalizację w przestrze-
ni, a ponadto opisać rozmieszczenie plam względem siebie oraz okre-
ślić ich wielkość, wygląd i rodzaj podłoża, na którym zostały ujawnio-
ne 14. Tradycyjne metody utrwalania obrazu tych śladów sprowadzają 

14  J. Dąbrowska, E. Szabłowska-Gnap, M. Walczuk, Podstawowe zagadnie-
nie teoretyczne z analizy mechanizmu powstawania plam krwawych, „Problemy 
Kryminalistyki” 2013, nr 281(3), s. 63.
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się do wykonania fotografi i dwuwymiarowej. Z doniesień literaturo-
wych wynika, że analiza dokumentacji, którą prowadzono pod kątem 
przyszłej ekspertyzy dotyczącej odtworzenia przebiegu zdarzenia (me-
chanizmu powstania plam krwi), pokazała, iż pewne błędy popełniane 
są nagminnie, a dotyczą one zarówno zapisów w protokole oględzin, jak 
i dokumentacji fotografi cznej. Niewłaściwy dobór lub brak zdjęć szcze-
gółowych, zwłaszcza w połączeniu z niedokładnym opisem w protoko-
le, uniemożliwia wydanie opinii na temat mechanizmu powstania plam 
krwawych 15. Tymczasem taki scenariusz można wyeliminować. Zasto-
sowanie najnowszych narzędzi rejestracji obrazu (zarówno miejsca, jak 
i śladów) umożliwiających wprowadzenie dodatkowego trzeciego wymia-
ru przyspiesza i zdecydowanie ułatwia analizowanie zabezpieczonego 
materiału przez biegłego 16. Ta konstatacja odnosi się również do innych 
rodzajów miejsc zdarzeń. Użycie mobilnego skanera 3D do utrwalania 
czynności na miejscu zdarzenia eliminuje konieczność wykonywania 
szkiców kryminalistycznych (a jest to czynność mimo wszystko czaso-
chłonna) oraz części dokumentacji fotografi cznej. Skaner umożliwia nie 
tylko dokumentowanie, analizę, rekonstrukcję i trójwymiarową wizuali-
zację miejsca zdarzenia, ale stanowi (nowoczesne) wsparcie zarówno dla 
techników kryminalistyki, jak i dla biegłych. 

Skanowanie 3D ma jeszcze inną funkcjonalność, o której warto wspo-
mnieć. Chodzi mianowicie o możliwość utrwalania niektórych rodzajów 
śladów kryminalistycznych podczas oględzin. Do tego celu można wyko-
rzystać ręczne skanery 3D, np. urządzenie fi rmy SENSE (fotografi a 3) 17. 
Jest ono mobilne, lekkie i małogabarytowe, co niewątpliwie w praktyce 
nie jest bez znaczenia. Poprzez zeskanowanie można utrwalić (fotogra-
fi a 4) ślady traseologiczne (w postaci odcisków), ślady mechanoskopijne 
(w postaci złamań, pęknięć, rozdarć), jak również ślady daktyloskopijne. 
Plik zapisywany jest w formacie STL (ang. Standard Triangle Language) 
lub OBJ, który pozwala następnie na wydrukowanie tak utrwalonego śla-
du kryminalistycznego w technologii 3D (fotografi a 5). 

15  Szerzej na ten temat zob. M. Walczuk, M. Bogusz, I. Bogusz, Ślady biologicz-
ne. Analiza mechanizmu powstawania plam krwi i możliwości jej wykorzystania 
w procesie wykrywczym i dowodowym. Materiały dydaktyczne, Legionowo 2014, 
s. 18.

16  Szerzej na ten temat zob. Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie 
wyglądu śladów krwawych, projekt nr O ROB 0006 03 001 fi nansowany przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 3/2012 na wyko-
nanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa państwa, <http://clk.policja.pl/clk/badania-i-pro-
jekty/projekty-badawcze-real/w-toku>, 26 października 2018 r.

17  Ręczny skaner SENSE znajduje się na wyposażeniu Zakładu Kryminali-
styki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
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Fotografi a 3
Ręczny skaner SENSE 3D wraz z laptopem (na ekranie widoczny 

jest utrwalony ślad traseologiczny) 

Źródło: zbiory własne Z. Dąbrowskiego

Fotografi a 4
Zeskanowany ślad traseologiczny w postaci odcisku protektora (spodu) obuwia 

w podłożu piaszczystym

Źródło: zbiory własne Z. Dąbrowskiego
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Fotografi a 5
Zeskanowany ślad przygotowany do druku 3D

Źródło: zbiory własne Z. Dąbrowskiego

W tym miejscu pojawiają się pewne słabe strony urządzenia, a mianowicie 
drukowanie śladu w rzeczywistych rozmiarach może trwać od kilkunastu 
do kilkudziesięciu godzin i w dużej mierze uwarunkowane jest właści-
wościami drukarki 3D. Ważny jest przede wszystkim rozmiar powierzch-
ni płyty roboczej drukarki, który musi być na tyle duży, aby drukowany 
ślad zmieścił się w całości. Brak możliwości zliczania sum kontrolnych, 
co w praktyce jest bardzo istotne, oraz oprogramowania, które spełniałoby 
oczekiwania w zakresie tzw. precyzyjnej obróbki zabezpieczonych śladów, 
to również wskazuje na słabe strony skanera.

Istnieje jednakże inne rozwiązanie, na które technika kryminalistyczna 
powinna skierować uwagę — mowa tutaj o technologiach wysokiej roz-
dzielczości wykorzystywanych do szybkiego tworzenia cyfrowych modeli 
3D obiektów rzeczywistych. Zastosowano je w skanerze 3D HDI 18 (ang. High 
Defi nition Imaging, tj. system wysokiej rozdzielczości obrazowania). Można 
przyjąć, że w najbliższej przyszłości tego typu urządzenia zmienią podej-
ście do sposobów technicznego zabezpieczania śladów kryminalistycznych. 
Wobec powyższego można łatwo wyobrazić sobie następujący scenariusz: 
technik kryminalistyki na miejscu zdarzenia po ujawnieniu śladów w po-
staci odcisków czy też nawarstwionych lub odwarstwionych odbitek, np. li-
nii papilarnych bądź protektora obuwia, nie zabezpiecza ich tradycyjnie 
poprzez odmodelowanie różnymi masami plastycznymi czy nałożenie folii 
traseologicznej lub daktyloskopijnej, lecz skanuje je za pomocą ręcznego 

18  Skaner 3D HDI…, wyd. cyt.



140 Magdalena Zubańska, Zbigniew Dąbrowski, Rafał Kotapka Nr 3(131)

skanera 3D. W efekcie technik otrzymuje rzeczywisty obraz śladu, który 
nie jest zakłócony niedokładnościami mogącymi powstać przy tradycyjnym 
zabezpieczeniu technicznym śladów (np. kurczliwość gipsu, jakość folii, 
wpływ ww. czynników na podłoże itp.). Taki sposób postępowania niewąt-
pliwie przekłada się zarówno na jakość zabezpieczonego śladu, jak rów-
nież na komfort pracy biegłego ze śladem na etapie wykonywania eksper-
tyzy. Niezwykle ważnym elementem jest też czas poświęcony na tradycyjne 
sposoby technicznego zabezpieczania śladów, np. ślad w postaci odcisku 
w śniegu zabezpiecza się czasem przez kilka godzin, podczas gdy jego ze-
skanowanie trwa kilka minut. Taki sposób zabezpieczania pod względem 
technicznym śladów kryminalistycznych otwiera nowe możliwości tworzenia 
baz danych, np. baza traseologiczna, w której można by gromadzić ślady 
protektorów obuwia, bieżnika opon itp. Wdrożenie nowych technologii nie-
sie za sobą pewne oszczędności podyktowane rezygnacją z zakupu gipsu, 
mas silikonowych i innych materiałów potrzebnych do technicznego zabez-
pieczania wybranych śladów kryminalistycznych na rzecz systemu informa-
tycznego gromadzącego zabezpieczone ślady w postaci plików. 

Prowadzenie oględzin miejsca zdarzenia bez znajomości i korzystania 
z teoretycznego i praktycznego dorobku techniki kryminalistycznej wiedzie 
na manowce. Przypomnijmy, czynność oględzin służy do utrwalenia wy-
glądu miejsca zdarzenia i zebrania materiałów przydatnych do weryfi kacji 
zeznań i wyjaśnień, rekonstrukcji przebiegu zdarzenia, ustalenia modus 
operandi, pozyskania danych nieodzownych do przeprowadzenia badań 
w ramach ekspertyzy biegłego, a także rozstrzygania o niektórych istot-
nych zagadnieniach prawno-materialnych, w tym poczytalności czy obro-
nie koniecznej 19 i to nie ulegnie zmianie. Zarówno dla organu prowadzą-
cego postępowanie karne, jak również (a może w szczególności) dla sądu, 
który w praktyce pozbawiony jest możliwości pierwotnego oglądu miej-
sca zdarzenia, zatrzymany w kadrze (np. na zdjęciach czy skanach) obraz 
pierwotnego stanu tego miejsca ma pierwszorzędne znaczenie 20. Poza tym 
rekonstrukcja zdarzenia będącego przedmiotem postępowania okazuje się 
skutecznym sposobem jego poznania i dostarcza wiedzy będącej antido-
tum na tzw. zbrodnię doskonałą 21. Nieuniknioną koniecznością jest zatem 
implementacja najnowszych osiągnięć z zakresu wizualizacji i rekonstruk-
cji obiektów 3D jako standardowej metody rejestracji wyglądu miejsca zda-
rzenia. Skrócenie czasu rejestracji obrazu, większa dokładność pomiarów 
i uszczegółowienie detali, możliwość wirtualnego powrotu (w dowolnym 
czasie) na miejsce zdarzenia — to wystarczające argumenty, aby wdro-
żyć do praktyki kryminalistycznej tę technologię i rozwiązania pochodne 22.

19  J. Wojtasik, Kryminalistyczne przesłanki decyzji o dokonaniu oględzin miej-
sca [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Jure et facto, Kraków 2006, s. 151. 

20  V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, To-
ruń 2011, s. 299.

21  J. Biederman, O zachowaniu się względem…, wyd. cyt., s. 152.
22  L. Koźmiński i in., Wykorzystanie możliwości skanowania 3D w oględzi-

nach i dokumentowaniu miejsca zdarzenia, „Problemy Kryminalistyki” 2010, 
nr 267, s. 55.
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Każda zbrodnia ma swoją logikę. W znacznej mierze znajduje ona od-
zwierciedlenie na miejscu przestępstwa, a zadaniem organu procesowego, 
który ponosi odpowiedzialność za przebieg i wyniki oględzin tego miej-
sca, jest jej utrwalenie. Z pozycją gospodarza wiąże się odpowiedni ciężar 
prawny, czyli ciężar realizacji uprawnienia. To zawsze oznacza powinność 
korzystania w potrzebie z danej kompetencji 23, a przyświeca temu interes 
wymiaru sprawiedliwości. Można skrupulatnie przeprowadzić oględziny 
miejsca zdarzenia i jednocześnie zaprzepaścić ich efekty. Józef Gurgul 
stwierdza, że dzieje się tak zawsze, gdy dokumentację procesowo-kry-
minalistyczną traktuje się jako formalny załącznik do akt sprawy albo 
bez względu na rodzaj miejsca zdarzenia prowadzący oględziny ograni-
cza się do standardowych (rutynowych) form utrwalania wyglądu miejsca, 
tj. do zdjęć i szkiców. Tymczasem tylko spójne połączenie żmudnej pracy 
decydentów procesowych z wykorzystaniem potencjału dostępnych tech-
nologii, zasobów wiedzy pomostowej, współpracy z technikami kryminali-
styki i biegłymi zapewni wymierny efekt, tj. kolejne przestępstwo znajdzie 
rozwiązanie.

23  M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1971, s. 164–165.

Słowa kluczowe: miejsce 
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Streszczenie: Miejsce zdarzenia jest naj-
bogatszym źródłem informacji o przestęp-
stwie i przestępcy. Bardzo ważna jest rola 
oględzin miejsca. Ich przebieg i wyniki 
dokumentowane są w protokole oglę-
dzin, w miarę potrzeby sporządzana jest 
dokumentacja techniczna, która stanowi 
nieodzowny materiał poglądowy. Obec-
nie katalog technicznych rozwiązań oraz 
urządzeń dedykowanych tej czynności 
jest długi i stale powstają kolejne nowo-
czesne rozwiązania, które mają uprasz-
czać i wspomagać pracę techników kry-
minalistyki oraz biegłych. Dość wspo-
mnieć o możliwości wykorzystania w do-
kumentacji technicznej specjalistycznych 
programów komputerowych oraz techno-
logii naziemnego skanowania 3D.

Keywords: crime scene, modern 
technologies, documenting the crime 
scene, preserving treces, 3D skanner

Summary: A scene of crime is considered 
as the richest source of information about 
the crime and offender. The examination 
of the crime scene has a signifi cant role. 
The results of the examination of the crime 
scene are documented in a protocol and, 
if necessary, there can be prepared tech-
nical documentation which constitutes 
indispensable illustrative material. Cur-
rently the catalogue of technical solutions 
and equipment for the above mentioned 
activity is long and there are constantly 
created new modern solutions which are 
to simplify and support SOCOs and expert 
witnesses’ work. What is worth mentioning 
is the possibility of using professional com-
puter programs and 3D laser scanning for 
the purposes of technical documentation.




