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nowocZesne narZędZia techniki 
kryMinalistycZnej a niewykryte prZestępstwa  

sprZed lat — cZy sprawcy powinni się bać?

Gdy nauka odkrywa odciski palców —  
zbrodniarze zakładają rękawiczki…

Kazimierz Turaliński

Wybitny kryminalistyk Edmond Locard niespełna 100 lat temu sformu-
łował zasadę warunkującą możliwość dokonania identyfikacji kryminali-
stycznej. Chodzi o regułę transferu (wymiany), która w najprostszej wersji 
brzmi następująco — „każdy kontakt pozostawia ślad”. Niestety, na efekty 
kryminalistycznej identyfikacji niektórych śladów trzeba niejednokrot-
nie czekać latami. Wiadomo powszechnie, że sprawca przestępstwa jest 
zainteresowany brakiem swojej identyfikacji, z kolei organy ścigania — 
przeciwnie. Cele obu tych podmiotów są zatem odmienne, oba podmioty 
o tym wiedzą i w swych działaniach liczą się z działaniami drugiej strony. 
Taki stan określa się terminem walka — konstatuje Jerzy Konieczny 2. 
Organy ścigania w tej walce korzystają z różnych dopuszczonych pra-
wem możliwości, w tym z metod i narzędzi wypracowanych w ciągu wielu 
lat przez kryminalistykę, której zainteresowanie koncentruje się właśnie 
na przestępstwie. Historia tej nauki jest zresztą nierozerwalnie związana 
z dziejami organów ścigania. Można powiedzieć, iż stanowi ona „naukowe 

1  Dr Magdalena Zubańska jest doktorem nauk prawnych i biegłym sądowym 
Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu kryminalistycznych badań poligraficz-
nych. Od kilku lat kieruje Zakładem Kryminalistyki funkcjonującym w struktu-
rach Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji. Jej zainteresowania na-
ukowe koncentrują się wokół szeroko pojętej techniki kryminalistycznej. Jest 
autorką wielu publikacji traktujących zarówno o badaniach poligraficznych, jak 
i o innych zagadnieniach techniki kryminalistycznej.

   Kontakt z autorką za pośrednictwem redakcji.
2  J. Konieczny, Badania naukowe w obrębie taktyki kryminalistycznej [w:] 

J. Widacki (red.), Problematyka etyczna w kryminalistyce. Materiały V Sympo-
zjum Metodologii Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, Chęciny 14–16 czerwca 
1984, Katowice 1984, s. 93 i nast.
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zaplecze” tego wycinka praktycznej działalności organów ścigania, wymia-
ru sprawiedliwości, a także biegłych, w którym wykorzystują oni wiedzę 
kryminalistyczną 3. Zapotrzebowanie procesu karnego na naukowe metody 
wykrywania przestępstw i przestępców nie słabnie, co sprawia, że krymi-
nalistyka stale się rozwija. Jednym z kryteriów oceny jej rozwoju jest rela-
cja pomiędzy możliwościami kryminalistyki a potrzebami praktyki walki 
z przestępczością. Wspomniany już E. Locard mawiał, że w badaniu techniki 
przestępstwa kryminalistyka łączy różne nauki 4. Istotnie, adaptuje ona zdo-
bycze różnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, a nawet rzemiosła, dostosowując 
je do wymogów aktualnej praktyki dochodzeniowo-śledczej, stąd też zyskała 
miano nauki interdyscyplinarnej. Nie można jednakże zapominać, iż zdoby-
cze postępu naukowo-technicznego wykorzystują również przestępcy. Łatwo 
dostrzec prawidłowość polegającą na tym, że każdy ludzki wynalazek i każda 
nowa technologia na przestrzeni wieków, bardzo szybko po ich wdrożeniu, 
znajdowały takich odbiorców, którzy wykorzystywali je niezgodnie z pierwot-
nym przeznaczeniem 5, w tym właśnie do celów przestępczych. Hans Gross 
(kryminalistyk równie wybitny jak E. Locard) twierdził, iż przestępstwo nie 
jest bytem abstrakcyjnym i teoretycznym, oderwanym od rzeczywistości, 
ale stanowi realne społeczne zjawisko, które możliwe jest do zbadania i roz-
poznania. Trzeba przyznać mu rację, jednakże to zbadanie i rozpoznanie 
przestępstwa wymaga niejednokrotnie czasu. Bywa, że na efekty przychodzi 
czekać wiele lat (o czym później). Niemniej, twierdzenia takie, jak H. Grossa 
stały się drogowskazami wyznaczającymi kierunki rozwoju badań krymi-
nalistycznych na najbliższe kilkadziesiąt lat 6. Prowadzone badania naukowe 
z zakresu kryminalistyki są bardziej użyteczne niż teoretyczne. Działalność 
ta polega na opracowywaniu odpowiednich narzędzi, dzięki którym właściwe 
instytucje oraz instancje mogą w sposób skuteczny i obiektywny dochodzić 
do prawdy 7, nawet po upływie wielu lat od popełnienia przestępstwa. 

Satysfakcja kryminalistyków płynąca z przekształcania odkryć nauko-
wych w instrument sprawiedliwości nie zawsze wywołuje entuzjazm wśród 
prawników 8. Pomijając jednak prawniczy sceptycyzm, czy może ostrożność 

3  H. Kołecki, Zakres i sposób uprawiania kryminalistyki w Polsce [w:] H. Ko-
łecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości, Poznań 2008, 
s. 406.

4  Zob.: J. Wójcikiewicz, Scientia auxilium iustitiae (Edmonda Locarda 
L’enquete criminelle et les methodes scientifique 85 lat później) [w:] R. Jaworski, 
M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej, Wrocław 2005, s. 621–626.

5  T. Pączkowski, Cyberzagrożenia, „Policyjne Forum Szkoleniowe” 2015, nr 1, 
s. 23.

6  M. Szostak, Kryminalistyka w systemie nauk penalnych a problem prawdy 
sądowej,[w:] R. Jaworski, M. Szostak, Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pa-
miątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla, Wrocław 2005, s. 504. 

7  Szerzej na ten temat zob.: M. Krasuska-Korzeniec, Z profesorem Tadeuszem 
Widłą spacer po kryminalistyce, Gazeta Uniwersytecka UŚ 2005, nr 10(130), 
<http://gazeta.us.edu.pl/node/227021>, czerwiec 2016.

8  Szerzej na ten temat zob. V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz (red.), Kryminalisty-
ka dla prawa. Prawo dla kryminalistyki, Toruń 2010, s. 9–11.
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(czasami zresztą uzasadnioną), trzeba podkreślić, iż specyfika współcześ-
nie popełnianych przestępstw wymaga, by wytoczyć przeciwko nim „nowo-
czesną broń” i dlatego krępowanie inicjatyw badawczych jest niedopusz-
czalne. Jak już wspomniano na początku tych rozważań, sprawca prze-
stępstwa jest zainteresowany brakiem swojej identyfikacji, z kolei organy 
ścigania — przeciwnie. Oba podmioty są w stanie walki i niestety organy 
ścigania muszą niejednokrotnie złożyć broń, przynajmniej na jakiś czas. 
Jednym z powodów tego stanu rzeczy są pewne niedostatki, jeśli cho-
dzi o możliwości, jakimi dysponuje technika kryminalistyczna w danym 
czasie. Czy wobec tego organy ścigania są bezsilne? Niezupełnie, ujęcie 
sprawcy jest kwestią czasu (o czym później). Jak już wspomniano, prze-
stępcy nie ustają w doskonaleniu metod swoich działań. Na organy ściga-
nia spada w konsekwencji obowiązek ciągłego podnoszenia na wyższy po-
ziom metod technicznych i taktycznych wykrywania przestępstw. Dostrze-
galna jest zmiana paradygmatu walki z przestępczością. W konsekwencji 
także kryminalistyka musi sięgać po nowoczesne technologie do zapobie-
gania i zwalczania nowych rodzajów przestępstw. W tym miejscu nasuwa 
się pytanie — czy uwagę należy koncentrować tylko na kwestii zwalczania 
bieżących i nowych rodzajów przestępstw oraz zapobiegania im? Istnieją 
bowiem, mówiąc obrazowo, odłożone na archiwalne półki akta niewykry-
tych przestępstw sprzed lat (o różnym ciężarze gatunkowym). Potknięcia 
organów procesowych w sprawach zarówno o dużym ciężarze gatunko-
wym, ale także tych na pozór drobnych, niemedialnych, a społecznie do-
legliwych, narażają na szwank dobro wymiaru sprawiedliwości — uważa 
Józef Gurgul 9. Już to spostrzeżenie prowadzi do wniosku, iż lektura sta-
rych akt nie jest bynajmniej marnotrawieniem czasu. Zdaniem J. Gurgula 
opłacalne może być poznanie pojedynczego detalu, który w przyszłości po-
zwoli na domknięcie łańcucha poszlak w tej lub innej sprawie 10.

To poznanie pojedynczego detalu jest po latach możliwe m.in. dzięki 
wdrażaniu do praktyki kryminalistycznej nowoczesnych rozwiązań i na-
rzędzi. Pozwalają one na pozyskanie bezcennej wiedzy o zdarzeniu, nie 
tylko tym bieżącym, w szczególności zaś o miejscu zdarzenia, w którym 
tkwi ogromny potencjał informacyjny. Jak już podkreślano, sukcesywnie 
opracowywane nowoczesne rozwiązania, narzędzia czy techniki badawcze 
upraszczają i wspomagają pracę techników kryminalistyki oraz biegłych, 
także organom ścigania znacznie poszerzył się obecnie zakres możliwości 
wykrywczych. Ten dynamiczny postęp umożliwił wyeliminowanie z kry-
minalistyki wielu „białych plam”, inaczej rzecz ujmując — stale zmniejsza 
się pewna „niemożność” kryminalistyczna. Wspomniane zdobycze postępu 
naukowo-technicznego są wykorzystywane nie tylko na potrzeby bieżących 
postępowań, ale także tych, które zakończono bez efektu wiele lat temu. 
Dobrą ilustracją tej optymistycznie brzmiącej konstatacji niech będą frag-
menty artykułów, których tytuły brzmią podobnie, tj. zwykle zaczynają 

9  J. Gurgul, Sens czy bezsens wracania do starych spraw ?, „Problemy Kry-
minalistyki” 2012, nr 277(3), s. 5.

10  Tamże, s. 5.
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się od słów — sprawca zatrzymany po latach. Poniżej zamieszczono kilka 
takich tekstów: 

 — „Policjanci z gdańskiego Archiwum X zatrzymali sprawcę zabójstwa 
70-latki, do którego doszło w 1987 roku w jednym z mieszkań na te-
renie Gdańska. Sprawca przez wiele lat unikał sprawiedliwości, jednak 
po dokonanej ponownie analizie dowodów zebranych na miejscu za-
bójstwa, udało się go zidentyfikować i zatrzymać […]. Funkcjonariusze 
z Zespołu ds. Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-
-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku od wielu miesięcy 
zajmowali się wyjaśnieniem zabójstwa 70-letniej mieszkanki Gdańska. 
Ciało kobiety zostało znalezione 29 lat temu w jednym z mieszkań 
w centrum miasta. Od początku wiadomo było, że padła ona ofiarą 
morderstwa, jednak analiza śladów zabezpieczonych na miejscu nie 
doprowadziła do zatrzymania sprawcy. Policjanci z gdańskiego Ar-
chiwum X, gdy zaczął zbliżać się termin jej możliwego przedawnienia, 
ponownie szczegółowo przeanalizowali materiał dowodowy, a zabez-
pieczone w przeszłości ślady poddano jeszcze raz badaniom. Dzięki 
nowym możliwościom technicznym, na podstawie uzyskanych wy-
ników badań policjanci dotarli do mężczyzny, który dotychczas w ogóle 
nie był wiązany ze sprawą. Śledczy postanowili przyjrzeć się bliżej tej 
osobie. Policjanci przesłuchiwali kolejnych świadków i od nowa zbierali 
materiał dowodowy […]. W sprawę zaangażowano najlepszych specja-
listów i biegłych […]. To wszystko doprowadziło do zatrzymania męż-
czyzny podejrzanego o dokonanie zbrodni. 64-letni mieszkaniec okolic 
Gdańska usłyszał zarzut dokonania zabójstwa” 11. 
 — „Złapali mordercę po…19 latach. Po 19 latach od popełnienia zbrodni 
śląscy policjanci ujęli mieszkańca Sopotu, który w Katowicach zamor-
dował 38-letniego mężczyznę […]. Sprawcę udało się ustalić po tylu la-
tach dzięki systemowi identyfikacji daktyloskopijnej. Ciało mieszkańca 
Katowic znalazł 22 października 1990 roku w swoim mieszkaniu jego 
kolega, który wcześniej, przed wyjazdem na urlop, mu je udostępnił 
[…]. Na miejscu zabezpieczono szereg śladów kryminalistycznych, 
w tym odbitki linii papilarnych i ślady biologiczne. Ówczesne możli-
wości techniki kryminalistycznej nie pozwoliły jednak na wykrycie 
sprawców zbrodni. Śledztwo zostało umorzone pod koniec stycznia 
1991 r. Policjanci z zespołu zwanego Archiwum X, działającego w Wy-
dziale Kryminalnym KWP w Katowicach, zajęli się ponownie sporawą 
w 2007 roku. Powtórnie przeanalizowali materiały śledztwa i spraw-
dzili zabezpieczone wówczas ślady linii papilarnych w Automatycznym 
Systemie Identyfikacji Daktyloskopijnej […]. Dzięki temu nowemu na-
rzędziu policjanci wytypowali potencjalnego sprawcę. Za podejrzanym 
wydano list gończy. Został zatrzymany w listopadzie 2008 roku […]. 
Badania DNA potwierdziły, że zatrzymany — 52-letni mieszkaniec So-

11  <http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Zatrzymany-za-zabojstwo-
-sprzed-29-lat-n101911.html>, czerwiec 2016.
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potu — ma związek ze zbrodnią sprzed lat. Mężczyzna usłyszał zarzut 
zabójstwa” 12.
 — „Morderca wykryty po 27 latach. Prokuratorzy rozwikłali zagadkę mor-
derstwa z 1983 r. Kilka kilometrów od Zielonej Góry, w lesie napastnik 
zgwałcił i zabił 18-letnią Basię […]. W czerwcu 1983 r. zatrzymano 
32-letniego Mirosława Cz. […]. Śledztwo jednak umorzono. Milicjanci 
nie zdołali zebrać wystarczających dowodów […]. Sprawa morderstwa 
Basi trafiła do archiwum. Wszystkie materiały dowodowe zabezpie-
czono i odłożono na półkę. Ale prokuratorzy nie zapomnieli o sprawie. 
Badali dalej różne wątki […]. Rok 2002 przynosi śledczym nowe możli-
wości. Laboratoria kryminalistyczne wprowadzają analizę kodu DNA. 
Dają mocny i jednoznaczny dowód […]. Powrót do zagadki sprzed lat 
był możliwy dzięki dobremu przechowaniu dowodów, w odpowiedniej 
temperaturze i wilgotności […]. W jednym z poznańskich mieszkań, 
zatrzymano Mirosława Cz. […]. Gdy po blisko 30 latach policjanci za-
kuli go w kajdanki, był zdziwiony […]. Mirosławowi Cz. grozi 25 lat 
więzienia lub dożywocie” 13.
 — „Sukces wrocławskiego Archiwum X. Rozwiązali sprawę morderstwa 
sprzed 22 lat. Funkcjonariusze z wrocławskiego Archiwum X rozwią-
zali sprawę zabójstwa z 1993 roku. Wtedy to nieopodal Jeleniej Góry 
doszło do zamordowania 15-latki. Dzięki współpracy wrocławskiego Ar-
chiwum X i Laboratorium Kryminalistycznego udało się ustalić sprawcę 
tej zbrodni za na tle seksualnym […]. Do zabójstwa doszło w sierpniu 
1993 roku. 15-latka wracała w nocy sama z pobliskiego Chmielna, gdzie 
była na dyskotece. Gdy na drugi dzień wciąż nie było jej w domu, rodzice 
zgłosili na policję zaginięcie. Zmasakrowane ciało 15-latki znaleziono 
w lesie, nieopodal polnej drogi. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę 
i policję przez lata nie dawało żadnych efektów […]. Policjanci ponownie 
podjęli się śledztwa w 2010 roku. Przeanalizowali krok po kroku ma-
teriały dotyczące tej makabrycznej zbrodni. Dzięki współpracy z Labo-
ratorium Kryminalistycznym udało się przeprowadzić ponowne eks-
pertyzy dowodów rzeczowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik 
badawczych, w tym także badań genetycznych. Zgromadzone usta-
lenia pozwoliły najpierw zawęzić grono osób, które mogły mieć związek 
z tą zbrodnią, by ostatecznie wytypować podejrzanego o gwałt i zabój-
stwo 15-latki. Do zatrzymania podejrzanego 41-latka doszło późnym 
wieczorem w jego mieszkaniu. Był kompletnie zaskoczony […]. Zgro-
madzony w tej sprawie materiał dał podstawę do przedstawienia przez 
prokuraturę mężczyźnie zarzutu gwałtu i zabójstwa ze szczególnym ok-
rucieństwem. Grozi mu kara dożywotniego więzienia” 14.

12 <http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,126765,6749053,Archiwum
_X__Zlapali_morderce_po____19_latach.html>, czerwiec 2016.

13 <http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7949641,Z_prokuratu-
ry__Morderca_wykryty_po_27_latach.html>, czerwiec 2016.

14  <http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sukces-wroclawskiego-archi-
wum-x-rozwiazali-sprawe-morderstwa,nId,1916447#utm_source=paste&utm_
medium=paste&utm_campaign=other>, czerwiec 2016.
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 — „Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o zamordowanie ze szczególnym 
okrucieństwem 10-letniego chłopca […]. Do zbrodni doszło we wrześniu 
2002 roku […]. Pomimo upływu 10 lat od zdarzenia funkcjonariusze 
we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku jeszcze raz bardzo 
dokładnie przeanalizowali sprawę. Przesłuchano dodatkowych 100 
świadków, przebadano przy pomocy najnowszych metod zebrane w tej 
sprawie dowody, skorzystano z biegłych z zakresu mechanoskopii oraz 
medycyny sądowej […]. Na podstawie zebranych dowodów przedsta-
wiono mężczyźnie zarzut zabójstwa” 15.
Podobnych przykładów można oczywiście podać znacznie więcej, jed-

nakże już te są dostateczną egzemplifikacją meritum poruszanego prob-
lemu. Jakkolwiek oryginalnie to zabrzmi, zważywszy na tematykę powyż-
szych tekstów, to ich lektura napawa optymizmem i skłania do refleksji, 
iż sprawca powinien się bać. Warto też zauważyć, że we wszystkich frag-
mentach jest mowa o wykorzystaniu współczesnych narzędzi kryminali-
stycznych. Można metaforycznie stwierdzić, że dzięki nim organy ściga-
nia mogą podjąć od nowa wspomnianą na początku niniejszych rozważań 
walkę. Mowa tutaj o funkcjonariuszach z Zespołu ds. Przestępstw Niewy-
krytych — powszechnie nazywanego policyjnym Archiwum X. W styczniu 
2005 r. Zespół ds. Przestępstw Niewykrytych utworzono w KWP w Krako-
wie; funkcjonuje on w strukturach Wydziału Kryminalnego wspomnianej 
jednostki. W tym samym roku taki zespół powstał w KWP w Katowicach, 
w KWP w Gdańsku, trzy lata później w KWP w Kielcach oraz w Komen-
dzie Stołecznej Policji decyzją Komendanta Stołecznego Policji z grudnia 
2008 r.. W roku 2010 Archiwum X powołano do życia w KWP we Wrocła-
wiu. Stopniowo zespoły ds. przestępstw niewykrytych powstawały w kolej-
nych garnizonach. Funkcjonują one w strukturach wydziału kryminalne-
go (np. w Krakowie, Katowicach) lub wydziału dochodzeniowo-śledczego 
(np. w Kielcach, Gdańsku). W tym miejscu można zadać pytanie — ja-
kie przestępstwa pozostają w zainteresowaniu śledczych z Archiwum X? 
Bardzo na miejscu, w kontekście niniejszych rozważań, jest także pytanie, 
jaką rolę odgrywają nowoczesne narzędzia kryminalistyczne w wykrywaniu 
sprawców tych przestępstw? I tak, funkcjonariusze zespołu ds. przestępstw 
niewykrytych wracają do spraw sprzed kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, 
podejmują lub wznawiają (bardzo często z wymiernym skutkiem) postępo-
wania, które umorzono z powodu niewykrycia sprawców, bądź z powodu 
braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia prze-
stępstwa. Są takie przestępstwa, które nie zostały ujawnione m.in. dlatego, 
że pierwotnie traktowano je jako zaginięcia, lub były ukryte za rzekomymi 
samobójstwami czy zgonami z przyczyn naturalnych, faktycznie zaś oka-
zują się być zabójstwami. Właśnie na wykrywaniu sprawców zabójstw kon-
centrują się przede wszystkim funkcjonariusze z Zespołu ds. Przestępstw 
Niewykrytych. Kodeks karny przewiduje możliwość 30-letniego ścigania 
sprawcy za zbrodnię zabójstwa. Jest to legitymacja uprawniająca do tego, 

15  <http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/10-lat-po-zbrodni-zatrzymano-po-
dejrzanego-n61246.html>, czerwiec 2016.
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by ponownie przeanalizować materiały z umorzonych postępowań i wró-
cić (procesowo skutecznie) do zgromadzonych przed laty dowodów, mimo, 
iż zostały one prawomocnie umorzone, o czym już wspomniano. W niniej-
szych rozważaniach nie potrzebujemy wchodzić w dalsze szczegóły funk-
cjonowania zespołów ds. przestępstw niewykrytych. Istota poruszanego 
zagadnienia sprowadza się bowiem do pokazania, jak doniosłą rolę odgry-
wa współczesna wiedza pomostowa, by mimo upływu lat cel postępowa-
nia karnego został osiągnięty, tj. aby sprawca przestępstwa został wykryty 
i pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 

Józef Gurgul wyraża przekonanie, iż do badań starej sprawy trzeba 
przystępować z postanowieniem kwestionowania całego materiału dowo-
dowego. Logicznie rozumując, skoro wyklucza się zbrodnię doskonałą, 
to niewykrycie sprawcy należy przypisać popełnianiu błędów przez śled-
czych i być może, także przez biegłych 16. Istotnie, nie ma takiej dziedziny 
wśród nauk sądowych, która byłaby całkowicie wolna od kontaminacji czy 
od biegłych wykraczających poza granice swoich kompetencji (przed laty 
i obecnie), bądź takich, których zwyczajnie gubi rutyna. Nie można rów-
nież wykluczyć, że błędy popełnili śledczy, ale niewykrycie sprawcy mo-
gło wynikać jeszcze z innej przyczyny, mianowicie — w latach, w których 
prowadzono dane postępowanie kryminalistyka nie dysponowała takimi 
narzędziami i sprzętem jak obecnie, a stosowane wówczas przez biegłych 
metody badań identyfikacyjnych nie były wystarczająco wydolne. Gene-
ralnie, metody i środki, po które sięgają śledczy z Zespołu ds. Przestępstw 
Niewykrytych determinuje charakter konkretnej sprawy, po którą sięgają, 
jednakże w modelu ich postępowania znaczącą rolę — obok pracy ope-
racyjnej czy analizy kryminalnej — odgrywa właśnie wiedza pomostowa. 
Chodzi tutaj m.in. o rozwiązania i narzędzia, jakimi aktualnie dysponuje 
technika kryminalistyczna, np. metody identyfikacji kryminalistycznej oraz 
kryminalistyczne bazy danych. Podstawy do tego, by wrócić do danego po-
stępowania dają niejednokrotnie śledczym właśnie ślady kryminalistycz-
ne zabezpieczone przed laty (m.in. podczas oględzin miejsca zdarzenia). 
Funkcjonariusze z Archiwum X, z którymi rozmawiano zgodnie twierdzą, 
że dowody rzeczowe stanowią bardzo często punkt wyjścia. Sporządza się 
zestawienie zachowanych śladów kryminalistycznych, a następnie szcze-
gółowo weryfikuje się ich ilość i jakość. Za szczególnie wartościowe uzna-
wane są oczywiście ślady daktyloskopijne (sprawdza się je przede wszyst-
kim w systemie AFIS — wyjaśnienie w dalszej części opracowania) i ślady 
biologiczne, ale duże znaczenie przypisuje się także innym rodzajom śla-
dów kryminalistycznych. Wspomniany materiał dowodowy ma zatem duże 
znaczenie, jednakże pod warunkiem, że został prawidłowo zabezpieczony, 
a następnie (przez te wszystkie lata) był prawidłowo przechowywany. Warto 
na tę kwestię zwrócić uwagę szczególną i raz jeszcze zaznaczyć, że tylko 
kompletny i prawidłowo zabezpieczony materiał dowodowy pozwala na wy-
dobycie i pełne wykorzystanie (obecnie bądź w przyszłości) zawartej w nim 
cennej treści informacyjnej o zdarzeniu. Może to przesądzić o powodzeniu 

16  J. Gurgul, Sens czy bezsens..., wyd. cyt., s. 10.
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całego procesu dochodzenia do prawdy o tym, w jaki sposób dany ślad 
powstał, co w efekcie pozwoli na ustalenie przebiegu danego zdarzenia. 
Podsumowując, gdy materiał dowodowy nie zostanie zabezpieczony lege 
artis, to na etapie badań identyfikacyjnych nawet najlepsza metoda ba-
dawcza zastosowana przez biegłego nie zagwarantuje rzetelnego wyniku. 
Jest to zasada bezwyjątkowa. Kwestia dbałości o jakość czynności wyko-
nywanych na miejscu zdarzenia jest arcyważna, między innymi z następu-
jącego powodu — nawet jeśli aktualne zasoby bazodanowe bądź metody 
identyfikacji kryminalistycznej nie są na tyle wydolne, by dać odpowiedź 
na niektóre pytania, to za jakiś czas będzie to możliwe, gdyż postęp doko-
nujący się w kryminalistyce można zdecydowanie określić przymiotnikiem 
dynamiczny. Uprawnione wydaje się twierdzenie, iż do poruszanej kwestii 
należy podchodzić perspektywicznie, tzn. prawidłowo zabezpieczony i prze-
chowywany materiał dowodowy może mieć bowiem wartość bezterminową. 

Z punktu widzenia czynności wykrywczych za moment przełomowy moż-
na uznać wdrożenie do praktyki kryminalistycznej Automatycznego Syste-
mu Identyfikacji Daktyloskopijnej (z ang. Automated Fingerprint Identifica-
tion System, AFIS) i Bazy Danych DNA, o których wspomina się w przyto-
czonych powyżej fragmentach artykułów. Obu bazom można by poświecić 
obszerne opracowania, co jednak wykracza poza ramy tego materiału i poza 
tym nie jest konieczne. Wystarczy syntetyczna charakterystyka możliwo-
ści wspomnianych narzędzi kryminalistycznych, by dostatecznie uzasadnić 
stwierdzenie, że wdrożenie ich było momentem przełomowym dla organów 
ścigania. Zarówno system AFIS, jaki i baza danych DNA są pozaprocesowy-
mi źródłami informacji, jednakże dzięki nim znacznie wzrosła efektywność 
typowania sprawców przestępstw, również tych pozostających w zaintere-
sowaniu śledczych z Archiwum X. I tak, Automatyczny System Identyfikacji 
Daktyloskopijnej funkcjonuje w ramach Centralnej Registratury Daktylo-
skopijnej od 2000 r. i jest zbiorem danych daktyloskopijnych prowadzonym 
przez komendanta głównego Policji na podstawie art. 21h ust. 1 pkt 2 usta-
wy o policji 17. Baza znajduje się w Zakładzie Daktyloskopii Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a w laboratoriach kryminalistycz-
nych KWP ulokowane są stanowiska robocze. Najogólniej rzecz ujmując, 
AFIS służy do gromadzenia i przeszukiwania obrazów linii papilarnych pal-
ców rąk i dłoni pobranych od osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa 
oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych (N.N.) zabezpieczonych 
na miejscach przestępstw w celu szybkiej identyfikacji osoby. Aktualnie 
w bazach danych AFIS znajdują się obrazy linii papilarnych palców z około 
3 600 000 kart daktyloskopijnych oraz śladów N.N. z miejsc przestępstw 
(około 92 000). W systemie zrealizować można wszystkie porównania kart 
daktyloskopijnych i śladów linii papilarnych 18. Warto nadmienić, iż pierwsza 
wersja systemu AFIS 2.8.16A (ta z 2000 r.) nie była jeszcze tak funkcjo-
nalna, jak obecna — AFIS Metamorpho 4.0, która jest udoskonalona pod 

17  Dz.U. z 1990 r., nr 30, poz. 179 z późn. zm.
18  <http://clk.policja.pl/clk/clkp/struktura/zaklad-daktyloskopii/65735,Zespol-

-CRD.html>, lipiec 2016.
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względem oprogramowania i posiada nowoczesną platformę sprzętową. Zy-
skano dzięki temu możliwość jeszcze skuteczniejszego typowania sprawców 
przestępstw, którzy na miejscu ich popełnienia pozostawili odwzorowania 
linii papilarnych, oraz identyfikacji osób i zwłok o nieustalonej tożsamości. 
W systemie funkcjonują ponadto urządzenia do szybkiej identyfikacji dak-
tyloskopijnej takie, jak MorphoTouch, MorphoRadID oraz czytniki L1. AFIS 
składa się z dwóch ściśle ze sobą współpracujących zbiorów: zbioru śla-
dów N.N. i zbioru kart daktyloskopijnych. W zbiorze kart daktyloskopij-
nych systemu gromadzi się cyfrowe obrazy odbitek linii papilarnych palców 
rąk i dłoni z rejestrowanych kart daktyloskopijnych, które to obrazy słu-
żą do szybkiego ustalenia czy np. odbitki linii papilarnych osoby zdakty-
loskopowanej figurują już w bazie. Dodatkowo gromadzi się inne równie 
ważne informacje, mianowicie: numer ID AFIS i typ rejestracji (kryminalny 
lub administracyjny), identyfikator terytorialny województwa, na terenie 
którego dokonano rejestracji, informację o płci osoby rejestrowanej oraz 
obrazy odbitek linii papilarnych kolejnych dziesięciu palców osoby rejestro-
wanej wraz z odbitkami kontrolnymi. Poza tym, jeśli osobie rejestrowanej 
w celu wykrywczym lub identyfikacyjnym można postawić zarzut popełnie-
nia przestępstwa z art. 148, art. 278–282 lub art. 289 kodeksu karnego 19, 
to w systemie rejestruje się odbitki linii papilarnych dłoni. W systemie AFIS 
przeprowadza się łącznie siedem form przeszukań. Cztery formy dotyczą 
odwzorowań linii papilarnych palców rąk i są to przeszukania typu: ślad–
karta, karta–ślad, karta–karta oraz ślad–N.N. ślad. Z kolei, trzy formy prze-
szukania dotyczą odwzorowań linii papilarnych dłoni, tj. ślad dłoni–karta 
dłoni, karta dłoni–N.N. ślad dłoni oraz ślad dłoni–N.N. ślad dłoni 20. Jak już 
wspomniano, AFIS jest narzędziem pozaprocesowymi i ustalenia dokonane 
na podstawie przeszukań w systemie stanowią wyłącznie informację, jed-
nakże zarówno pozytywny (określany terminem HIT), jaki i negatywny wynik 
sprawdzenia 21 w określony sposób determinują dalsze czynności w ramach 

19  Kodeks karny, ustawa z 6 czerwca 1997 r. (DzU z 1997r., nr 88 poz. 553 
z późn. zm.).

20  Przeszukanie ślad–karta polega na porównywaniu obrazu śladu linii papilar-
nych zabezpieczonego np. podczas oględzin miejsca zdarzenia z obrazami odbitek 
osób, których karty daktyloskopijne zarejestrowane są w systemie. Z kolei, przeszu-
kania typu karta–karta pozwala na identyfikację osób i zwłok o nieustalonej toż-
samości. W wyniku przeszukania typu ślad–NN ślad istnieje możliwość porówna-
nia śladów z różnych miejsc zdarzeń w celu kojarzenia przestępstw popełnionych 
przez tę samą osobę. W przeszukaniu karta–ślad porównuje się obrazy odbitek linii 
papilarnych palców rąk i dłoni z zarejestrowanych kart z obrazami zarejestrowa-
nych w bazie systemu AFIS śladów N.N. Szerzej na ten temat zob.: S. Zubański, 
AFIS. Wybrane zagadnienia, Szczytno 2006; E. Kot, K. Tomaszycki, Funkcjonowa-
nie automatycznego systemu identyfikacji daktyloskopijnej AFIS [w:] W. Filipkow-
ski, E. W. Pływaczewski, Z. Rau (red), Przestępczość w XXI wieku — zapobieganie 
i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne, Warszawa 2015, s. 332 i nast.

21  Formalną podstawą do przeprowadzenia sprawdzenia i ewentualnej rejestra-
cji w zbiorach AFIS jest Wniosek o przeprowadzenie selekcji/sprawdzenia/ reje-
stracji śladów linii papilarnych w systemie AFIS skierowany przez właściwą jed-
nostkę Policji. Wszelkie informacje o wynikach ustaleń w systemie sporządzane 
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prowadzonego postępowania. Uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzenia 
często staje się punktem wyjścia do ustalenia (a w konsekwencji zatrzyma-
nia) osoby mogącej mieć związek z danym przestępstwem. Od śledczych za-
leży, w jaki sposób będzie wykorzystana uzyskana informacja. Z pewnością 
musi być ona przekształcona w procesowy materiał dowodowy. 

Innym równie ważnym narzędziem z punktu widzenia czynności wy-
krywczych jest Baza Danych DNA znajdująca się w Zakładzie Biologii Cen-
tralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a prowadzona na pod-
stawie art. 1 ust. 2 pkt 10 ustawy o policji 22. Przedmiotowa baza to zbiór 
danych DNA zawierający informacje o wynikach analizy kwasu dezoksy-
rybonukleinowego (DNA). Szczegółowe regulacje dotyczące jej funkcjono-
wania zawarte są w zarządzeniu nr 1565 komendanta głównego Policji 
z 29 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania przez policjantów zadań 
związanych z prowadzeniem bazy danych zawierającej informacje o wy-
nikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego 23. W bazie danych DNA 
gromadzi się i przetwarza profile genetyczne:

 — osób wymienionych w art. 74 i 192a k.p.k., tj. oskarżonych, podejrza-
nych, osób podejrzanych oraz innych osób, co do których brak było 
przesłanek do usunięcia z akt sprawy i zniszczenia pobranego od nich 
lub utrwalonego materiału dowodowego,
 — osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją toż-
samość,
 — zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości,
 — osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z 22 listopada 
2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwa-
rzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,
 — śladów nieznanych sprawców przestępstw, np. śladów znalezionych 
na miejscu przestępstwa, gdy ich pochodzenia nie można przypisać 
do konkretnej osoby.
Do systemu informatycznego bazy wprowadzane są profile DNA uzy-

skiwane w wyniku przeprowadzonych badań genetycznych. Są one po-
równywane z profilami zgromadzonymi w bazie. Informacja o pozytywnym 
wyniku porównania profilu DNA jest przekazywana organom, dla których 
może mieć ona znaczenie w prowadzonym postępowaniu lub w czynnoś-
ciach, a także komórkom organizacyjnym służby kryminalnej komendy 
wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i służby śledczej, prowadzącym rejestr lub 
wykaz pozytywnych porównań profilu DNA w trybie określonym w odręb-
nych przepisach. Tak stanowi § 6 wspomnianego zarządzenia. W Zakładzie 
Biologii CLKP funkcjonuje ponadto CODIS (z ang. Combined DNA Index 
System), który jest systemem informatycznym opracowanym przez FBI 
i służy przede wszystkim do gromadzenia i automatycznego porównywa-
nia profili DNA. System obsługuje narodową bazę danych DNA USA oraz 

są w formie pisemnej na drukach Wynik selekcji/sprawdzenia/rejestracji śladów 
linii papilarnych.

22  Dz. Urz. KGP nr 30, z 1990 r., poz. 179 z późn. zm.
23  Dz. Urz. KGP z 2006 r., nr 1, poz. 2.
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bazy danych w ponad 42 krajach, w tym także w Polsce. Jest to system 
elastyczny, umożliwiający tworzenie sieci, a tym samym spełniającym wy-
magania wymiany danych DNA w ramach współpracy międzynarodowej 24.

Na kształt postępowania karnego duży wpływ wywierają kryminalistyczne 
badania identyfikacyjne wykonywane w ramach ekspertyzy biegłego, z wy-
korzystaniem nowoczesnych metod badawczych i specjalistycznego instru-
mentarium, w jakie wyposażone są obecnie laboratoria kryminalistyczne. 
Ekspertyza kryminalistyczna to unikalne i niezastąpione źródło informacji 
dowodowej 25. Współczesny proces sądowy w swojej warstwie dowodowej 
w znacznej mierze znajduje oparcie w dowodach naukowych (z ang. scientific 
evidences) — opiniach biegłych parających się naukami sądowymi 26. Dowód 
z opinii biegłego często ma istotny wpływ na treść decyzji merytorycznej koń-
czącej postępowanie. Zanim zapadnie ta decyzja musi niejednokrotnie upły-
nąć nawet kilkadziesiąt lat, ale problem ten wywołano już wcześniej. W tym 
kontekście należy wspomnieć o kolejnym istotnym momencie — m.in. dla 
śledczych z Archiwum X — za który uznaje się wdrożenie do kryminali-
stycznych badań identyfikacyjnych analizy DNA i opartej na niej ekspertyzy 
hemogenetycznej. Identyfikacja człowieka poprzez analizę markerów DNA 
o dużej zmienności sprawdza się zarówno w sprawach kryminalnych, jak 
i w badaniach nad pokrewieństwem, w tym także w badaniach starego ma-
teriału kostnego. Kryminalistyczne badania genetyczne ugruntowały swoją 
pozycję zaledwie w ciągu kilku lat; metoda ta wkroczyła do sali sądowej 
— konstatuje Tadeusz Tomaszewski — i trudno wyobrazić sobie, by identy-
fikacja sprawców wielu przestępstw mogła obyć się bez wspomnianej eks-
pertyzy 27. Badania biologiczne prowadzone w ramach ekspertyzy biegłego 
mają charakter identyfikacyjno-porównawczy. Oznacza to, że ustalenie po-
chodzenia śladu biologicznego od konkretnej osoby lub pochodzenie kilku 
śladów z jednego osobowego źródła następuje przez oznaczenie i porówna-
nie stwierdzonych w badanym materiale identyfikacyjnych cech pochodzenia 
ludzkiego. Osobniczą identyfikację śladów prowadzi się na podstawie analizy 
polimorficznych cech ludzkiego DNA wyizolowanego ze śladów biologicznych. 
W tym celu wykorzystuje się najnowsze metody biologii molekularnej przy 
zastosowaniu multipleksowych systemów STR (z ang. short tandem repeat) 
oraz przy użyciu analizatorów genetycznych. Oznaczenie profilu DNA daje 
bardzo duże prawdopodobieństwo, że ślad biologiczny pochodzi od konkret-
nej osoby. Wyniki badań DNA poddawane są ponadto analizie statystycz-
nej 28. Genetyczne metody identyfikacji materiału biologicznego stale się do-
skonali, co otwiera nowe możliwości zarówno przed biegłymi, jak również 

24  <http://clk.policja.pl/clk/clkp/struktura/zaklad-biologii/65630,Zespol-Ba-
zy-Danych-DNA.html>, lipiec 2016.

25  R.W.A. Jackson, J. M. Jackson, Forensic Science, Harlow–Essex 2004, s. 8.
26  J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu na-

ukowego 1993–2008, Toruń 2009, s. 17.
27  V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz (red.), Kryminalistyka dla prawa. Prawo dla 

kryminalistyki, Toruń 2010, s. 82.
28  <http://clk.policja.pl/clk/clkp/struktura/zaklad-biologii/65649,Zespol-Ba-

dan-Biologicznych.html>, lipiec 2016.
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przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Ostatnie lata przyniosły 
znaczny wzrost zarówno czułości metod, jak i ich siły dyskryminacji poprzez 
zwiększanie ilości oznaczanych układów 29. 

Chęć korzystania przez proces karny z możliwości badań genetycznych 
jest zupełnie zrozumiała. W celu dopełnienia niniejszych rozważań warto 
wspomnieć o niektórych inicjatywach badawczych z tego obszaru. I tak, 
w trakcie realizacji jest projekt społeczny pn. Genetyczna Identyfikacja 
Zwłok o Nieustalonej Tożsamości (GeNN). Celem głównym tego przedsię-
wzięcia badawczego jest doprowadzenie do wyjaśnienia części niewyjaś-
nionych, archiwalnych spraw poszukiwawczych osób zaginionych oraz 
identyfikacja osób pochowanych jako N.N. Identyfikacja będzie możliwa 
poprzez ustalenie genetycznych profili osób pochowanych jako N.N. i po-
równanie ich z profilami genetycznymi zaginionych. Dzięki aktualnym 
możliwościom genetyki kryminalistycznej można zidentyfikować zwłoki 
nawet w przypadku znacznego ich rozkładu. W tym celu wykorzystuje 
się jądrowe DNA (nDNA) w postaci sekwencji STR na uzyskanie profilu 
konkretnej osoby i jej identyfikację nawet z bardzo starego (archiwalne-
go) materiału biologicznego, również ze śladowych ilości. Metoda pozwala 
na typowanie STR z kości, które są najczęściej jedynym źródłem materiału 
biologicznego zachowanego w sprawach archiwalnych. Dlatego też moż-
liwe jest wykorzystania tego narzędzia w identyfikacji osób zaginionych 
oraz szczątków ludzkich N.N. Godne uwagi są cele szczegółowe projektu, 
które zakładają ustalenie możliwości identyfikacyjnych osób pochowanych 
jako N.N. przed 2004 r. za pomocą badań genetycznych oraz opracowanie 
wytycznych postępowania z archiwalnym materiałem biologicznym i algo-
rytmów postępowania w takich przypadkach, a także rozwój procedury ba-
dań genetycznych w zakresie pozyskania i analizy materiału biologicznego 
w postaci endogennego DNA, które było poddane negatywnym czynnikom 
środowiskowym i uszkodzeniom post mortem. W rezultacie oznacza to roz-
wój tej gałęzi kryminalistyki 30. 

W sprawach, w których brak jest hipotez śledczych odnośnie tożsa-
mości sprawcy lub ofiary zdarzenia analiza DNA wciąż nie dostarcza 
jednak wszystkich możliwych informacji. W takim przypadku DNA po-
zyskany ze śladów biologicznych, czy też ze szczątków ludzkich staje się 

29  R. Nawotka, Możliwości identyfikacji na podstawie śladów kontaktowych 
uzyskanych na podstawie kryminalistycznych badań DNA [w:] V. Kwiatkowska-
-Wójcikiewicz, M. Zubańska (red.), Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i za-
grożenia, Szczytno 2015, s. 151.

30 Projekt GeNN, nr IS-2/29/NCBR/2015, uzyskał dofinansowanie ze środ-
ków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Konkursu Programu 
„Innowacje Społeczne” i realizowany jest przez Konsorcjum, którego liderem jest 
Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Fundacja wraz z Cen-
tralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji była inicjatorem tego przed-
sięwzięcia. Trzecim członkiem Konsorcjum jest Agencja Interaktywna Esencja 
Studio. Na realizację tego projektu zostało przyznane dofinansowanie przez Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szerzej na ten temat zob.: <http://www.pro-
jektgenn.pl/opis-projektu/#przebieg_prac>, sierpień 2016.
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bezużyteczny jako narzędzie identyfikacyjne. W celu wyeliminowania tego 
problemu w genetyce sądowej od niedawna rozwijany jest nowy kieru-
nek badawczy, tzw. kryminalistyczne fenotypowanie DNA. Równolegle na-
ukowcy poszukują nowych testów DNA, które pozwoliłyby na określenie 
przybliżonego pochodzenia biogeograficznego dawcy śladu biologicznego 
pozostawionego na miejscu przestępstwa. Tego typu badania mają na celu 
zawężenie kręgu osób mogących mieć związek z danym przestępstwem. 
Wspomniane metody polegają na selekcji markerów genetycznych i opra-
cowywaniu modeli matematycznych, które umożliwiają pozyskiwanie in-
formacji o wyglądzie i pochodzeniu biogeograficznym człowieka na pod-
stawie analizy śladów biologicznych i szczątków ludzkich. Tej problema-
tyce poświęcony jest projekt badawczy pt. Genetyczny portret sprawcy 
oraz ofiary przestępstwa — opracowanie systemu do określania wyglądu 
człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wyko-
rzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS), akronim NEXT. 
Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie nowatorskiego systemu pre-
dykcyjnego do analizy śladów biologicznych i szczątków ludzkich, który 
pozwoli na pozyskiwanie informacji o wyglądzie i pochodzeniu biogeogra-
ficznym człowieka na podstawie analizy wybranych fragmentów jego DNA.  
W projekcie wykorzystane zostanie sekwencjonowanie DNA następnej 
generacji (NGS) jako podstawowa technologia badawcza. Koresponduje 
to z najnowszymi trendami we współczesnej genetyce sądowej. Opraco-
wane narzędzie umożliwi uzyskanie danych na temat cech wyglądu fi-
zycznego i pochodzenia etnicznego nieznanej osoby na podstawie pocho-
dzącej od niej śladów próbki biologicznej (śladów biologicznych, materiału 
kostnego). Racjonalne jest założenie, iż takie dane mogą w istotny sposób 
zintensyfikować czynności wykrywcze. Poza tym, efekty projektu w sposób 
znaczący przyczynią się do rozwoju badań kryminalistycznych 31. 

Korzystanie z potencjału możliwości omówionych narzędzi kryminali-
stycznych (AFIS, baza danych DNA) czy też współczesnych metod identy-
fikacji jest możliwe, o ile śledczy dysponują prawidłowo zabezpieczonym 
i kompletnym materiałem dowodowym, nie bez znaczenia jest również 
to, w jaki sposób był on przechowywany. Można sądzić, iż dzięki nowo-
czesnym narzędziom kryminalistycznym rzeczowe źródła dowodowe, zwa-
ne przez E. Locarda „niemymi świadkami” zdarzeń, potrafią „zeznawać” 
po latach, a przynajmniej niektóre. Warto zaznaczyć, iż wiele nowoczes-
nych środków i sprzętu techniki kryminalistycznej opracowano (i nadal 
prowadzi się badania) z przeznaczeniem dla czynności wykonywanych 

31 Projekt pt. Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa — opra-
cowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficz-
nego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej ge-
neracji (NGS), nr DOB-BIO7/17/01/2015, jest finansowany przez Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju. W skład Konsorcjum wchodzą: Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Policji (lider projektu), Katedra Medycyny Sądowej Wydziału 
Lekarskiego Collegium Medicum UMK, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, RX FFW 
spółka celowa sp. z o.o.
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na miejscu zdarzenia, które jest najbogatszym źródłem informacji o prze-
stępstwie i przestępcy. W całym zespole czynności składających się 
na kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia pozycję centralną zajmu-
ją oględziny. Podczas oględzin wykorzystuje się szereg środków i sprzętu 
służącego zarówno do ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycz-
nych, jak i do technicznego dokumentowania tej czynności. O rodzaju do-
kumentacji technicznej decyduje organ prowadzący oględziny (policjant 
albo prokurator) 32. Trzeba zwrócić uwagę, iż z punktu widzenia praktyki 
znaczenie wspomnianej dokumentacji technicznej jest nie do przecenienia. 
Stanowi ona bowiem nieodzowny materiał poglądowy i to zarówno dla or-
ganu prowadzącego postępowanie karne, jak również (a może w szczegól-
ności) dla sądu, który w praktyce pozbawiony jest możliwości pierwotne-
go oglądu miejsca zdarzenia. Zatrzymany w kadrze — m.in. na zdjęciach, 
szkicach, skanach — obraz pierwotnego stanu tego miejsca ma kluczowe 
znaczenie 33. Dokumentacja techniczna wizualizuje przebieg czynności, 
umożliwia utrwalenie zastanej sytuacji, a następnie jej odtworzenie, cza-
sami po latach. Innymi słowy, stanowi ona ilustrację długich, zawiłych, 
a bywa, że niejednoznacznych opisów zawartych w protokole oględzin. 
Ten rodzaj dokumentacji jest załącznikiem do protokołu oględzin będą-
cego podstawową formą rejestracji ich przebiegu. Katalog technicznych 
rozwiązań i urządzeń dedykowanych aktualnie czynności oględzin jest 
długi i nie jest to zbiór zamknięty. Stale opracowuje się nowoczesne narzę-
dzia, które mają upraszczać i wspomagać pracę techników kryminalistyki, 
a także biegłych. Do minimum skracając wspomniany katalog, jako przy-
kłady (kilka zaledwie) można wymienić: specjalistyczne programy graficz-
ne do sporządzania szkiców i planów, nowoczesne kamery termowizyjne, 
technologię naziemnego skanowania 3D 34 (bardzo zaawansowana technika 
w dokumentowaniu stanu miejsca będącego przedmiotem oględzin, jed-
nym z jej atutów jest precyzja pomiaru), systemy robotyczne, które przy-
stosowuje się do potrzeb techniki kryminalistycznej 35, aparaty i kamery 

32  Wytyczne nr 1 komendanta głównego Policji z 23 lipca 2015 r. w sprawie 
wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów, 
rozdział 8, § 45.

33  V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, Toruń 
2011, s. 299.

34  Szerzej na ten temat zob.: L. Koźmiński, M. Brzozowska, J. Kościuk, 
W. Kubisz, Wykorzystanie możliwości skanowania 3D w oględzinach i dokumen-
towaniu miejsca zdarzenia, „Problemy Kryminalistyki” 2010, nr 267, s. 47–54; 
T. Wieczorek, M. Zubańska, K. Wiciak, M. Szymczak, Techniczne i prawne aspek-
ty oględzin miejsca zdarzenia z wykorzystaniem skaningu 3D [w:] J. Kosiński 
(red.), Przestępczość teleinformatyczna 2015, Szczytno 2016, s. 147-158.

35 Szerzej na ten temat zob.: M. Zubańska, G. Kowalski, O możliwościach za-
stosowania innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii podczas czyn-
ności na miejscu zdarzenia, „Przegląd Policyjny” 2015, nr 4(120), s. 150 i nast.; 
zob.: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
konkursu nr 1/2011 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. Zapro-
jektowanie mobilnej platformy do wsparcia badań kryminalistycznych miejsc 
zdarzeń, w których może występować zagrożenie CBRN (Chemiczne, Biologiczne, 
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z wbudowanym modułem GPS, nowoczesne oświetlacze kryminalistyczne 
(np. Cyclops Imaging System, Sirchie), czy też georadary umożliwiające 
odnalezienie zwłok zakopanych niedawno, przed miesiącem, bądź przed 
laty 36. Dzięki szerokiemu spektrum działania wspomniany georadar może 
służyć nie tylko do szukania zakopanych zwłok, ale również zwłok zabe-
tonowanych lub umieszczonych przez sprawcę w specjalnych skrytkach. 
I tak dla przykładu, zastosowanie techniki georadarowej umożliwiło ujaw-
nienie miejsca ukrycia zwłok trzech osób. Zwłoki odkopano po 15 latach 
(w 2014 r.) od śmierci ofiar na prywatnej posesji w okolicach Warszawy 37. 

Doświadczenie zawodowe poucza — twierdzi J. Gurgul — że do spraw 
dawno umorzonych warto powracać i po nowemu analizować. Instytucja 
Archiwum X powinna przyczyniać się bowiem do realizacji dewizy suum 
cuique 38. Do lektury starych akt trzeba zabierać się bez jakichkolwiek 
uprzedzeń i z założeniem istnienia wielu prawd, które między innymi moż-
na wyczytać z fotografii, szkiców, ze słów protokołów i opinii biegłych 39. 
Uzupełniając tę konstatację, trzeba dodać, że o ile zachowały się także 
ślady kryminalistyczne, to do wspomnianych prawd można dojść, wyko-
rzystując narzędzia oraz techniki badawcze, jakimi obecnie dysponuje kry-
minalistyka (niektóre z nich omówiono) i nie można wykluczyć, że rezulta-
ty ich zastosowania (np. HIT, czyli pozytywny wynik sprawdzenia w AFIS) 
mogą stać się asumptem do wznowienia postępowania. To dzięki żmud-
nej pracy śledczych niewykryte zbrodnie sprzed lat znajdują rozwiązanie, 
ale w tle tych dokonań trzeba dostrzec skuteczne zastosowanie zdobyczy 
współczesnej techniki kryminalistycznej, które znacznie poszerzają grani-
ce poznania rzeczywistości. Historia kryminalistyki pokazuje, że źródłem 
postępu w tej dyscyplinie jest przede wszystkim praktyka, a konkretne 
przypadki stawiają nowe problemy i zmuszają do poszukiwania bardziej 
wydolnych lub zupełnie nowych metod 40. Z drugiej strony, historia kry-
minalistyki zna wiele metod, które zostały wyeliminowane, ponieważ nie 
sprawdziły się w praktyce organów ścigania, co także ma znaczenie. Ge-
neralnie, tylko współdziałanie naukowców, praktyków kryminalistyków 

Radiologiczne, Nuklearne), <http://clk.policja.pl/clk/badania-i-projekty/projekty-
-badawcze-real/w-toku>, sierpień 2016. Zob.: Projekt realizowany przez Wyższą 
Szkołę Policji, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
konkursu nr 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub 
prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. Infrastruk-
tura i urządzenia oraz procedury techniczno-prawne związane z zabezpieczaniem 
i przechowywaniem tzw. trudnych dowodów procesowych. 

36  Szerzej na ten temat metod poszukiwania zwłok zob.: J. Stojer-Polańska, 
M. Lisowicz, J. Gołębiowski, Kryminalistyczne aspekty poszukiwania zwłok, 
„Problemy Kryminalistyki” 2015, nr 289(3), s. 3 i nast.

37  J. Stojer-Polańska, M. Lisowicz, J. Gołębiowski, Kryminalistyczne aspekty 
poszukiwania zwłok…, s. 5.

38  J. Gurgul, Sens czy bezsens…, wyd. cyt., s. 6.
39  Tamże, s. 10, 12.
40  R. Jaworski, Opinia z ekspertyzy poligraficznej jako dowód odciążający, 

Wrocław 1999, s. 55. 
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i procesualistów z przedstawicielami nauk przyrodniczych i technicznych 
pozwala na skuteczne opracowywanie i wdrażanie środków naukowo-
-technicznych do taktyki postępowania karnego 41. Kolejnym etapem jest 
wdrażanie tych nowoczesnych rozwiązań i narzędzi kryminalistycznych 
oraz ich właściwie wykorzystywanie w praktyce, ale to już rekomenda-
cja dla organów ścigania. Niniejsze rozważania skłaniają m.in. do reflek-
sji, że nigdy dość akcentowania, iż kwestia dbałości o jakość (staranność) 
czynności wykonywanych podczas kryminalistycznego badania miejsca 
zdarzenia jest bezdyskusyjna, w szczególności chodzi tu o sposób podej-
ścia do kwestii ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych 
i przedmiotów. Równie istotne jest także postępowanie z tym materia-
łem dowodowym w toku dalszych czynności, m.in. jego przechowywanie. 
Do tego problemu należy podchodzić perspektywicznie, na co już zwracano 
uwagę. Kryminalistyka jest bowiem nauką stosowaną, która bez wątpie-
nia umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów. Je-
śli nawet aktualne możliwości metod identyfikacji kryminalistycznej bądź 
zasoby baz kryminalistycznych okażą się być niewystarczające, to z po-
tencjału informacyjnego, jaki tkwi w zabezpieczonych dowodach rzeczo-
wych, które prawidłowo zabezpieczono i przechowywano, być może uda 
się skorzystać po latach 42, przynajmniej w przypadku niektórych śladów, 

41  Cz. Grzeszyk, Taktyka wykorzystania wyników ekspertyz kryminalistycz-
nych w postępowaniu karnym ze szczególnym uwzględnieniem ekspertyzy dak-
tyloskopijnej [w:] J. Widacki (red.), Problematyka etyczna w kryminalistyce. Ma-
teriały V Sympozjum Metodologii Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, Chęciny 
14–16 czerwca 1984, Katowice 1984, s. 78.

42 Dobrym przykładem będzie tutaj fragmenty wystąpienia dyrektora Zakładu 
Kryminalistyki KGMO Tadeusza Rydzka, które wygłosił podczas sympozjum zorga-
nizowanym z okazji 30-lecia tej instytucji, w roku 1986. Współczesna kryminalistyka 
stoi na progu konieczności automatyzacji i komputeryzacji — postulował T. Rydzek. 
Ta automatyzacja i komputeryzacja powinna objąć dwie sfery działalności: metody 
badawcze i zbiory, czyli registratury śladów. Zwracał uwagę, że dla kryminalistyki 
ciągle trudnym problemem jest ujawnienie na miejscu zdarzenia włosa czy ziarenka 
piasku, a tym bardziej ich zidentyfikowanie. Podniesiony został problem bezsilności 
w zakresie skutecznych i szybkich metod poszukiwania ukrytych zwłok, narzędzi 
przestępstw, osób zaginionych, ukrywających się przestępców i ofiar uprowadzeń. 
Ubolewał, że nawet w najlepszych laboratoriach udaje się ujawnić tylko część śladów, 
które według praw nauk technicznych i przyrodniczych z całą pewnością występują 
na miejscach określonych przestępstw. Za konieczne uważano dokonanie wyraźne-
go i szybkiego postępu na odcinku wykrywania i identyfikacji tych śladów, których 
sprawca przestępstwa nie jest w stanie uniknąć, zatrzeć czy usunąć. Uwaga kry-
minalistyków i organów śledczych powinna się koncentrować nie tylko na śladach 
linii papilarnych, mechanoskopijnych, użycia broni itp., ale także — co wynika z ba-
dań — na równie istotnych śladach, takich jak: ślady termiczne, zapachowe, obuwia 
i stóp, mikrowłókna, a także szczątki roślin i pyłki kwiatowe. Współczesna krymina-
listyka stoi przed dużą szansą zwiększenia liczby ekspertyz dających rozstrzygnię-
cie kategoryczne i pokonania wielu niesforsowanych dotychczas barier identyfikacji 
indywidualnej. Szerzej zob.: T. Rydzek, Potrzeby i możliwości rozwoju kryminalisty-
ki [w:] T. Rydzek. Kryminalistyka wczoraj — dziś — jutro. Materiały z Sympozjum 
z okazji XXX-lecia Zakładu Kryminalistyki KGMO, Warszawa 1986, s. 13 i nast.
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bo upływ czasu nie zawsze jest tu sprzymierzeńcem. Z jednej strony roz-
wój przestępczości, a z drugiej strony postęp technologiczny, którego je-
steśmy świadkami, wymuszają potrzebę ciągłego doskonalenia arsenału 
sprzętu i środków techniki kryminalistycznej oraz technik badawczych. 
Te nowe narzędzia pozwalają na stopniowe eliminowanie z kryminalistyki 
„białych plam”, co w kontekście podjętych rozważań jest kluczowe, nie-
wykryte przestępstwa sprzed lat wciąż kładą się cieniem na statystyki. 
W zasobach wiedzy pomostowej prawnicy powinni zatem szukać wspar-
cia, mając jednocześnie na uwadze fakt — uważa J. Gurgul — iż zeznania 
i wyjaśnienia stanowią wciąż lwią część podstaw wyrokowania. 

�Słowa  klucłowe:� nowoczesne 
narzędzia techniki kryminalistycznej, 
niewykryte przestępstwa sprzed lat, 
policyjne archiwum X

�Stwecucwenwe:� Kryminalistyk Hans Gross 
twierdził, iż przestępstwo nie jest bytem 
abstrakcyjnym i teoretycznym oderwa-
nym od rzeczywistości, ale stanowi re-
alne społeczne zjawisko, które możliwe 
jest do zbadania i rozpoznania. Trzeba 
przyznać mu rację, jednakże to zbada-
nie i rozpoznanie przestępstwa wymaga 
niejednokrotnie czasu, na efekty przy-
chodzi niejednokrotnie czekać wiele lat. 
Przestępcy nie ustają w doskonaleniu 
metod swoich działań. Dlatego na orga-
nach ścigania ciąży obowiązek ciągłego 
podnoszenia na wyższy poziom metod 
technicznych i taktycznych wykrywa-
nia przestępstw. Kryminalistyka sięga 
po nowoczesne technologie oraz narzędzia 
do zapobiegania i zwalczania nowych ro-
dzajów przestępstw, ale nie tylko. Na ar-
chiwalnych półkach, mówiąc obrazowo, 
znajdują się bowiem akta niewykrytych 
przestępstw sprzed lat (o różnym ciężarze 
gatunkowym). Takie potknięcia organów 
procesowych narażają — zdaniem Józefa 
Gurgula — na szwank dobro wymiaru 
sprawiedliwości. Dlatego funkcjonariusze 
z Zespołu ds. Przestępstw Niewykrytych 
(nazywanego policyjnym Archiwum X) 
wracają do spraw sprzed kilkunastu lub 
kilkudziesięciu lat, podejmują lub wzna-
wiają (często skutecznie) postępowania, 
które umorzono z powodu niewykrycia 
sprawców, bądź z powodu braku danych 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie 

�weołtree:� state-of-the-art tools 
in forensic science, cold cases, police 
X-files

�luuwatee:� A forensic scientist Hans 
Gross argued that the offense is not 
an abstract and theoretical being 
and is not detached from reality, but 
it is a real social phenomenon which 
is possible to be investigated into and 
diagnosed. We have to admit that 
he was right, however, to recognize and 
examine a crime often requires time and 
sometimes the investigation bears fruit 
after many years. Criminals do not stop 
at improving methods of their actions. 
Therefore, law enforcement agencies are 
obliged to constantly improve technical 
and tactical methods of crime detection 
and raise them to more sophisticated 
levels. Forensic science reaches for new-
est technologies and state-of-the-art 
tools to prevent and combat new types 
of crime. However, in the archives there 
are some records of undetected crimes 
from the past (with different specific 
gravity). According to Józef Gurgul such 
slip-ups of the trial organs compromise 
the entire judiciary. That is why po-
lice officers from the Cold Case Team 
(the so-called police X-Files) go back 
to cases from several years ago to take 
them up again or resume proceedings 
(often successfully), which were discon-
tinued due to undetected delinquents, 
or due to the lack of evidence justify-
ing the suspicion of committing a crime. 
The model of their behaviour largely 
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popełnienia przestępstwa. W modelu ich 
postępowania znaczącą rolę odgrywają 
właśnie rozwiązania i narzędzia, jakimi 
aktualnie dysponuje technika kryminali-
styczna. Potencjał tkwiący we współczes-
nej wiedzy pomostowej odgrywa znaczą-
cą rolę, by mimo upływu lat cel postępo-
wania karnego został osiągnięty, tj. aby 
sprawca przestępstwa został wykryty 
i pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

bases on solutions and tools currently 
used in forensic science. The potential 
of modern knowledge plays a significant 
role in bridging the gap that despite the 
passage of years, the purpose of crimi-
nal proceedings has been achieved, 
i.e. that the offender has been detected 
and justice has been done.


