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OF COMBATING THREATS RELATED  

TO CRIMINAL ACTIVITIES
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ABSTRACT
Nowadays, socially harmful (criminal) acts are often carried out, which 
are punishable by a certain penalty and their detection poses a major chal-
lenge to the services and the wider justice system. The analysis of such acts 
requires a continuous improvement of knowledge of the methods used by 
the perpetrators, as well as the ways in which traces are detected and secured, 
which can then be used to identify the perpetrator. In each forensic trace 
there is a coded lot of information, often unavailable without the use of 
special thought and research processes. The publication defines forensic 
traces, presents their division, functions, and discusses ways to reveal and 
secure such traces. It also points to the impact of crime detection on citizens’ 
sense of security, as a result of awareness that the perpetrator of the crime 
will be punished and that law enforcement, using the latest developments 
in science and technology, are working increasingly more efficiently.
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ABSTRAKT
W dzisiejszych czasach niejednokrotnie dochodzi do czynów szkodli-
wych społecznie (przestępczych), które są zagrożone określoną karą, a ich 
wykrycie stanowi duże wyzwanie dla służb i szeroko rozumianego wymiaru 
sprawiedliwości. Analiza takich czynów wymaga ciągłego poszerzania wie-
dzy z zakresu metod, jakimi posługują się sprawcy, jak również sposobów 
związanych z wykrywaniem i zabezpieczaniem śladów, które następnie mogą 
zostać wykorzystane do ustalenia sprawcy zdarzenia. W każdym śladzie kry-
minalistycznym jest zakodowanych wiele informacji, często niedostępnych 
bez zastosowania specjalnych procesów myślowych i badawczych. W publi-
kacji zdefiniowano ślady kryminalistyczne, przedstawiono ich podział, 
funkcje, a także omówiono sposoby ujawniania i zabezpieczania takich 
śladów. Wskazano także na wpływ wykrywalności przestępstw na poczucie 
bezpieczeństwa obywateli, wynikające ze świadomości, że sprawca prze-
stępstwa zostanie ukarany, a organy ścigania, wykorzystując najnowsze 
osiągnięcia nauki i techniki, pracują coraz skuteczniej.

SŁOWA KLUCZOWE
ślad kryminalistyczny, wykrywalność przestępstw, bezpieczeństwo społe-
czeństwa

WPROWADZENIE
Za bezpieczeństwo w naszym kraju i utrzymanie stabilności tego stanu 
odpowiedzialnych jest wiele służb, takich jak Policja, Straż Miejska, 
Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego czy Żandarmeria Wojskowa. Kilkadziesiąt instytucji dba 
o przestrzeganie przepisów prawa wewnątrz państwa1, jak również o posza-
nowanie godności każdego człowieka. Niemniej jednak niemal codziennie 
w społeczeństwie pojawia się wiele zagrożeń możliwych do przewidzenia 
w większym lub mniejszym stopniu. Najczęściej obywatele dowiadują się 
o nich za pośrednictwem mediów, a informacje te, jako podstawowy element 
kształtujący poczucie bezpieczeństwa, stają się dla opinii publicznej bardzo 

1  J. Piwowarski, A. Zachuta, Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych,  
Kraków 2013, s. 53.
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ważne. Wpływają one na sposób postrzegania przez nią rzeczywistości, 
pomimo niejednokrotnie zamienianych, utajnianych lub zniekształcanych 
w nich faktów. Szczególnie oburzające opinię publiczną są informacje doty-
czące brutalnych zabójstw, zwłaszcza dzieci2, oraz tragicznych wypadków 
drogowych3. O tych ostatnich społeczeństwo jest informowane niemal 
codziennie, co w zamyśle ma skłonić do kształtowania właściwych postaw 
społecznych dotyczących unikania zagrożeń w ruchu drogowym. 

W dzisiejszych czasach niejednokrotnie dochodzi do różnorakich czy-
nów szkodliwych społecznie (przestępczych), które są zagrożone określo-
ną karą (np. kradzieże, zabójstwa). Walka z tego typu czynami jest dużym 
wyzwaniem, gdyż wymaga ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu metod, 
jakimi posługują się sprawcy, jak również sposobów związanych z wykry-
waniem i zabezpieczaniem śladów, które mogą następnie zostać wykorzy-
stane na przykład do ustalenia sprawcy zdarzenia4.

POJĘCIE ŚLADU KRYMINALISTYCZNEGO
Kryminalistyka jest tą dyscypliną wiedzy, której rozwój jest ściśle zwią-
zany z możliwościami ujawniania, identyfikacji i porównywania śladów 
występujących na miejscu zdarzenia (np. pozostawionych przez sprawcę) 
z tymi, które pochodzą ze znanego źródła (np. od jednego z podejrzanych). 
Pojęcie śladu w kryminalistyce definiuje się od lat na różne, nieco odmienne 
sposoby i ciągle stanowi to temat ożywionych dyskusji. Najbardziej znana 
jednak jest definicja Jana Sehna, zgodnie z którą śladem kryminalistycznym 
jest każda zmiana w obiektywnej rzeczywistości, która jako postrzegalne 
znamiona po zdarzeniach będących przedmiotem postępowania może sta-
nowić podstawę do odtworzenia i ustalenia przebiegu tych zdarzeń zgodnie 
z rzeczywistością5. 

2  Zob. np.: A. Biernat, Dawid Żukowski nie żyje. Wyniki sekcji zwłok: ostrze noża tra-
fiło w serce. 5-letni chłopiec zginął od ran kłutych, „Dziennik Zachodni”, 31.07.2019,  
https://dziennikzachodni.pl/dawid-zukowski-nie-zyje-wyniki-sekcji-zwlok-ostrze-

-noza-trafilo-w-serce-5letni-chlopiec-zginal-od-ran-klutych/ar/c1-14270355 (dostęp: 
31.07.2019).

3  Zob. np.: P. Dziadosz, Groźny wypadek na drodze powiatowej między Olkuszem a Bukow-
nem. Jedna osoba ciężko ranna. Kierowca uciekł z miejsca wypadku, „Gazeta Krakowska”, 
2.07.2019, https://gazetakrakowska.pl/grozny-wypadek-na-drodze-powiatowej-mie-
dzy-olkuszem-a-bukownem-jedna-osoba-ciezko-ranna-kierowca-uciekl-z-miejsca-

-wypadku/ar/c1-14249723 (dostęp: 26.07.2019).
4  B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 1996, s. 7.
5  J. Sehn, Ślady kryminalistyczne, „Z Zagadnień Kryminalistyki” 1960, nr 1, s. 47.
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Dariusz Wilk wskazuje na niepełność tej definicji z uwagi na brak od-
niesienia do zjawisk i stanów rzeczy, które zaistniały przed zdarzeniem 
i miały na nie wpływ (np. mogły być jego przyczyną)6. Z tego względu 
ślad kryminalistyczny można za Mieczysławem Gocem zdefiniować jako 
określony stan rzeczywistości pozostający w związku przyczynowym z ba-
danym zdarzeniem i mający znaczenie kryminalistyczne dla wyjaśnienia 
tego zdarzenia, a także przewidywania przyszłego rozwoju tego lub innych 
zdarzeń7.

Według Huberta Kołeckiego w publikacjach kryminalistycznych 
można wyróżnić kilka wariantów odniesień do pojęcia śladu8. Niemniej 
obecnie w nauce i praktyce kryminalistycznej bardzo popularne jest jego 
syntetyczne określanie. Wynika to z faktu, że w dobie szybkiego rozwoju 
nauki i techniki, a także przestępczości śladem może być wszystko, a samo 
miejsce zdarzenia i to, co w nim zaszło, jest również jednym wielkim śla-
dem. Działania podejmowane w celu zatarcia śladów wywołują nowe ślady, 
a brak śladów, które zgodnie z przyjętą wersją zdarzenia i jego mechaniką 
powinny były wystąpić, też jest śladem.

PODZIAŁ ŚLADÓW KRYMINALISTYCZNYCH
Ślady kryminalistyczne mogą być rozpatrywane i dzielone w różny sposób. 
Ich najczęściej przytaczany w literaturze kryminalistycznej podział obej-
muje tzw. ślady materialne (substancjonalne, rzeczowe), ślady pamięciowe 
(idealne, odnoszące się do psychiki, pamięci i świadomości) oraz ślady 
zjawiskowe (zapachowe, cieplne itp.)9. 

Inny podział śladów kryminalistycznych jest związany z miejscem, 
w którym występują, a w ten sposób można wyróżnić:

    • ślad na miejscu popełnienia czynu zabronionego;
    • ślady znalezione na przedmiotach;
    • ślady występujące na sprawcach czynu;
    • ślady odnalezione na ofiarach10.

6  D. Wilk, Kryminalistyka. Przewodnik, Toruń 2013, s. 39.
7  M. Goc, J. Moszczyński, Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzy-

stywanie, Warszawa 2007.
8  Więcej zob. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, 

Warszawa 2015, s. 54–55.
9  Ibidem, s. 56.
10  E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, 

Warszawa 2008, s. 192.
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Ślady mogą być również rozpatrywane pod względem zakresu badań 
identyfikacyjnych, które umożliwiają. W związku z tym dzielimy ślady 
na te, które predestynują identyfikację pośrednią, grupową, indywidualną, 
ale i bezpośrednią11.

Ze względu na dział techniki kryminalistycznej, który zajmuje się ich 
badaniem, ślady zostały podzielone między innymi na: 

    • daktyloskopijne;
    • biologiczne (genetyczne);
    • fizykochemiczne;
    • mechanoskopijne;
    • użycia broni palnej;
    • traseologiczne;
    • fonoskopijne;
    • cyfrowe (elektroniczne);
    • osmologiczne;
    • cieplne;
    • pamięciowe12.
Inna klasyfikacja bierze pod uwagę związek śladów z podłożem. Na tej 

podstawie dzieli się je na trzy grupy. Pierwsza grupa to ślady będące ele-
mentami obcymi dla podłoża, niezmieniające jednocześnie jego struktury 
i kształtu. Druga grupa śladów to ślady, które deformują kształt podłoża 
lub zmieniają jego wewnętrzny układ strukturalny. Ostatnia grupa to śla-
dy odrębne od podłoża, które zostały wyrzucone lub zagubione w trakcie 
akcji przestępczej13.

Dość powszechny jest również podział śladów z uwagi na ich wiel-
kość na makroślady i mikroślady. Te ostatnie wskutek małych rozmiarów 
lub szczególnych właściwości są niedostrzegalne lub trudno dostrzegalne 
okiem nieuzbrojonym14.

11  Ibidem.
12  D. Wilk, Kryminalistyka…, op. cit., s. 42.
13  B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2010, s. 484.
14  J. Zięba-Palus, Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, 

Kraków 2015, s. 14.
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FUNKCJE ŚLADU KRYMINALISTYCZNEGO
W procesie karnym ślad kryminalistyczny pełni wiele funkcji o różnym 
stopniu nasilenia, w zależności od etapu procesu i rodzaju śladu15. Wśród 
najważniejszych z nich wymieniane są funkcje: organizacyjna, rekon-
strukcyjna, wersyjna, typująca, weryfikacyjna, identyfikacyjna, dowodowa, 
rejestracyjna, kojarząco-reaktywująca i profilaktyczna. W tabeli 1. przed-
stawiono krótki opis wyżej wymienionych funkcji kryminalistycznych. 

15  G. Kędzierska, W. Kędzierski, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Szczyt-
no 2011, s. 35.
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Tabela 1. Funkcje śladów kryminalistycznych

Nazwa funkcji Opis funkcji

organizacyjna

Organizacja pierwszych czynności następujących  
po zgłoszeniu przestępstwa. Są to czynności  

schematyczne i wykonywane rutynowo, np. oględziny 
miejsca zdarzenia, zabezpieczenie śladów itd. 

rekonstrukcyjna
Rekonstrukcja zdarzenia. Następuje tu dokonanie  

analizy dostępnych śladów i określenie na ich podstawie 
domniemanego przebiegu przestępstwa.

wersyjna
Budowa wersji zdarzenia. Łączy się bezpośrednio  
z funkcją rekonstrukcyjną. Buduje alternatywne  

wersje przebiegu przestępstwa.

typująca

Typowanie sprawcy przestępstwa. Odnalezione  
i zabezpieczone ślady służą do określenia profilu  

przestępcy. Mogą to być takie informacje jak:  
liczba sprawców, płeć, wiek, siła fizyczna, osobowość,  

pochodzenie, motywy działania. 

weryfikacyjna

Weryfikacja źródeł informacji. Dzięki śladom  
weryfikować można m.in. prawidłowość założeń  

postawionych na początku śledztwa, rekonstrukcję  
przebiegu zdarzenia oraz typowanie sprawcy.

identyfikacyjna Identyfikacja rzeczy i osób.
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Ślady znajdujące się na miejscu zdarzenia i ich stan mogą być podstawą 
do uzyskania zgody na dalsze prowadzenie czynności w celu ujęcia spraw-
cy przestępstwa. Wyodrębnienie i podzielenie śladów oraz ich poszczegól-
nych funkcji jest istotne, jeśli weźmie się pod uwagę aspekty teoretyczne. 
W praktyce wszystkie funkcje są ze sobą ściśle połączone, a na różnych 
etapach postępowania – mniej lub bardziej istotne, tzn. może się okazać, 
że któraś z funkcji w danym etapie procesu nie występuje, inna natomiast 
ma w nim szczególnie duże znaczenie.

UJAWNIENIE ŚLADÓW
Ujawnianie śladu kryminalistycznego to głównie jego wyszukanie i zloka-
lizowanie. Może ono być zabiegiem niezwykle prostym, zwłaszcza gdy ślad 
jest duży, a jego kolor kontrastuje z kolorem podłoża. Jeżeli jednak ślad 
jest słabo widoczny lub wręcz niedostrzegalny (w skali mikro), a na doda-
tek podobny barwą do podłoża, jego zlokalizowanie staje się większym 
wyzwaniem. W celu lokalizacji niektórych śladów konieczne jest używa-
nie specjalnych środków, które umożliwią ich odnalezienie i obserwację 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w: B. Hołyst, Kryminali-
styka, Warszawa 2010, s. 598–600.

dowodowa 

Zbieranie dowodów. Samo zidentyfikowanie śladów nie 
jest jednoznaczne z postawieniem zarzutów. Dopiero 
dogłębna analiza cech tych śladów i okoliczności ich 

występowania mogą okazać się dowodem w danej sprawie.

rejestracyjna
Wprowadzenie danych do kartotek policyjnych  

i innych zbiorów. Są to m.in. ślady, których  
pochodzenia nie udało się zidentyfikować. 

kojarząco- 
-reaktywująca

Łączenie spraw. Dzięki analizie śladów zarejestrowanych  
w kartotekach możliwe jest łączenie śladów 

o identycznych cechach. 

profilaktyczna 

Działalność zapobiegawcza. Analiza śladów  
pozostawionych na miejscu włamania może pozwolić 

na przewidywanie dalszych działań przestępcy –  
jaki obiekt znów zaatakuje, jakie słabości wykorzystał  
w zabezpieczeniach, np. aby dokonać włamania itp.
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w naturalnych warunkach16. literatura kryminalistyczna określa różne 
metody poszukiwania śladów, takie jak np. pasmowa, spiralna, promieni-
sta, siatkowa czy strefowa. Osoba dokonująca oględzin decyduje o planie 
poszukiwania śladów, zasięgu przeszukiwanego terenu oraz doborze odpo-
wiednich metod17. W trakcie oględzin i poszukiwania śladów należy zwrócić 
uwagę nie tylko na ślady typowe dla danego rodzaju przestępstwa, ale także 
na ślady mogące mieć choćby hipotetyczny z nim związek. Według Grażyny 
Kędzierskiej proces ujawniania śladów powinien być podporządkowany 
pewnym zasadom, do których zaliczyć należy m.in.: 

• planowe prowadzenie ujawniania;
• dobre oświetlenie miejsca ujawniania; 
• zastosowanie odpowiednich metod ujawniania śladów – najpierw nie-

niszczące, później niszczące;
• zachowanie kolejności ujawniania i zabezpieczania śladów – najpierw 

zapachowe, później do identyfikacji indywidualnej, a potem do grupowej;
• uwzględnianie tego, że ujawnianie jednego śladu nie może niszczyć 

drugiego;
• dobranie odpowiedniego do rodzaju śladu środka ujawniającego;
• prowadzenie przez policjanta czynności w sposób prawidłowy (prze-

strzeganie BHP, odpowiednie przeszkolenie);
• szczegółowe określenie, udokumentowanie umiejscowienia i opisanie 

powstałych śladów;
• zachowanie dbałości o czyste narzędzia, sprzęt, środki i stanowisko 

pracy18. 
Ujawnienie śladów następuje wskutek odpowiedniego działania wy-

specjalizowanych w tym zakresie służb. Procedury ujawniania są różne 
i zależą od rodzaju pozostawionego śladu –dobiera się do niego odpo-
wiednie metody oraz narzędzia pracy. Przy śladach powierzchniowych, 
powstających na podłożu twardym, najczęściej stosuje się ukośne źródło 
światła białego, a obserwację prowadzi się z wykorzystaniem przyrządów 
powiększających. Do ujawniania śladów linii papilarnych, biologicznych 
i mikrośladów często stosuje się oświetlenie promieniami UV. Współcze-
sna kryminalistyka wymaga wykorzystania różnorodnych źródeł światła 
umożliwiających obserwację śladów niewidzialnych w świetle białym.

16  Ibidem, s. 37–38.
17  B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2010, s. 488.
18  G. Kędzierska, W. Kędzierski, Kryminalistyka…, op. cit., s. 38.
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Rozwój kryminalistyki związany jest z wprowadzaniem wciąż nowych 
metod i środków ujawniania śladów, zwłaszcza mikrośladów lub na przy-
kład biologicznych śladów dotykowych. Ślady powstające na trudnych 
podłożach można ujawnić na przykład za pomocą metody elektrostatycz-
nej. Do najnowocześniejszych metod, które są wykorzystywane do ujaw-
nienia śladów linii papilarnych, należą urządzenia do elektrostatycznego 
pobierania odcisków, umożliwiające ich pobieranie z powierzchni, na któ-
rej znajduję się kurz. Istnieje również urządzenie do ujawnienia pisma 
wgniecionego na dokumentach, działające na podobnej zasadzie. 

Rozwój środków służących do ujawniania śladów kryminalistycznych 
można prześledzić na przykładzie materiałów dotyczących jednych z naj-
starszych śladów kryminalistycznych, jakimi są ślady daktyloskopijne. 
Na początku istnienia daktyloskopii podstawową metodą ich ujawniania 
było zastosowanie kilku proszków daktyloskopijnych (sproszkowany wę-
giel, drobnocząsteczkowe substancje). Obecnie kryminalistyka dysponuje 
zasobem kilkudziesięciu rodzajów proszków daktyloskopijnych, szerokim 
zakresem związków chemicznych reagujących z substancją potowo-tłusz-
czową tworzącą ślad oraz urządzeniami wzbudzającymi fluorescencję 
związków chemicznych wykorzystanych w procesie ujawniania śladów 
daktyloskopijnych. Kolejnym osiągnięciem w zakresie ujawniania śladów 
daktyloskopijnych jest opracowanie urządzenia pozwalającego na poszu-
kiwanie śladów linii papilarnych i ich rejestrację bez wcześniejszego za-
stosowania innych metod wizualizacji śladu. W zakresie pobierania mate-
riału porównawczego również nastąpił duży postęp i obecnie czynność ta 
wykonywana jest za pomocą urządzeń skanujących linie papilarne i zapi-
sujących zakodowane cyfrowo obrazy linii papilarnych w systemie AFIS19. 

Podczas ujawniania śladów konieczne jest wykonanie odpowiedniej 
dokumentacji fotograficznej – przed przystąpieniem do pobrania śladu 
oraz po jego przeniesieniu na nośnik.

 W procesie ujawniania śladów dużą rolę odgrywają również dzia-
łania pomocnicze, wśród których wymienić można m.in. użycie psów 
służbowych20. Dobór rasy psów oraz odpowiednie przeszkolenie prowa-
dzą do uzyskania zamierzonych efektów. Sprawność narządu węchu oraz 
prawidłowa reakcja jest podstawą w pracy psów śledczych. Psy szkolone 
19  Technika kryminalistyczna, „Transfarm”, http://www.transfarm.pl/technika-kryminali-

styczna/technika-kryminalistyczna.html (dostęp: 2.09.2019).
20  Centralne laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Analiza zagad-

nień dotyczących używania i utrzymywania psów służbowych, Warszawa 1999, s. 10–15.
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do pracy dochodzeniowo-śledczej poszukują zapachu potencjalnego po-
dejrzanego, a następnie tropią go i odnajdują miejsce jego pobytu. Do 
ich zadań należy także odnajdywanie dowodów przestępstwa, zwłok lub 
osób żywych zasypanych śniegiem, gruzem bądź ziemią. Dodatkowo psy 
są również szkolone do poszukiwania narkotyków lub innych substancji 
psychoaktywnych21.

ZABEZPIECZENIE ŚLADÓW
Zabezpieczanie śladu kryminalistycznego to jego utrwalenie, uodpornie-
nie na działanie czynników niszczących (tzw. zabezpieczenie techniczne), 
a także ochrona, osłona (zabezpieczenie procesowe)22. Zabezpieczanie tech-
niczne ma na celu utrwalenie śladu w taki sposób, aby później możliwa 
była jego długotrwała obserwacja oraz wnikliwe badania identyfikacyjne 
i porównawcze. 

Sposób zabezpieczenia śladów kryminalistycznych jest związany z ich 
rodzajem i sposobem ujawniania. Na przykład do zabezpieczenia śladu 
zapachowego (jednego z najtrudniejszych ze względu na swoją nietrwa-
łość) służy wyjałowiony szklany słoik z zakrętką typu twist off, tampony 
zapachowe, wyjałowiona pęseta lub szczypce metalowe, folia aluminiowa, 
rękawiczki lateksowe oraz spryskiwacz z wodą destylowaną23. W trakcie 
zabezpieczania takiego śladu należy zachować szczególną ostrożność, gdyż 
każdy, nawet najmniejszy kontakt z innym zapachem może go zniszczyć. 
Dowód nakrywa się tamponami przenoszonymi szczypcami lub pęsetą, 
a następnie folią aluminiową. Po upływie określonego czasu tak zabezpie-
czony ślad przenosi się pęsetą do słoika, a w dalszym etapie porównuje się 
go ze śladem zapachowym potencjalnego sprawcy zdarzenia. 

 Zabezpieczenie procesowe obejmuje opis śladu w protokole oglę-
dzin oraz na metryczce śladu, co uniemożliwia np. jego zamianę lub za-
pobiega jego pominięciu przy tworzeniu wersji zdarzenia, a w razie zagi-
nięcia lub zniszczenia śladu w trakcie badania stanowi dowód istnienia 
i ujawnienia śladu oraz umożliwia odtworzenie wyglądu miejsca zdarze-
nia w chwili oględzin24. 

21  B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2010, s. 490.
22  G. Kędzierska, W. Kędzierski, Kryminalistyka…, op. cit., s. 39.
23  B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2010, s. 491.
24  G. Kędzierska, W. Kędzierski, Kryminalistyka…, op. cit., s. 44.
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 Niektórzy badacze dzielą rodzaj zabezpieczania śladów przestęp-
stwa na pośredni i bezpośredni25. Zabezpieczenie bezpośrednie dotyczy 
przedmiotów będących dowodem rzeczowym, z kolei zabezpieczenie 
pośrednie wiąże się z przedmiotami, które dopiero po przeprowadzeniu 
badań laboratoryjnych z ich udziałem stają się dowodem w sprawie. Za-
bezpieczenie bezpośrednie jest mniej skomplikowane, ponieważ polega 
na przeniesieniu materiału z miejsca zdarzenia w taki sposób, aby nie 
uległ zniszczeniu, i umieszczeniu go w przeznaczonym do tego opakowa-
niu. Z kolei zabezpieczenie pośrednie wymaga doboru bardziej zaawanso-
wanych metod i środków, które w najlepszy sposób zabezpieczą materiał 
dowodowy26. Najczęściej stosowane do zabezpieczeń takiego materiału 
dowodowego są metody mechaniczne i chemiczne. W inny sposób do-
konuje się zabezpieczenia śladów wgłębionych – przygotowuje się w tym 
celu najczęściej odlewy z gipsu dentystycznego lub masy silikonowej. Aby 
zabezpieczyć ślady na powierzchniach nietrwałych, np. na śniegu, przed 
wykonaniem odlewu zaleca się ich spryskanie specjalnymi substancjami, 
które tworząc warstwę izolacyjną, utrwalą szczegóły śladów. Do zabezpie-
czeń śladów powierzchniowych stosuje się najczęściej specjalistyczne folie.

WNIOSKOWANIE NA PODSTAWIE BADAŃ ŚLADÓW 
KRYMINALISTYCZNYCH
Na skuteczność całego śledztwa oraz wykrycie śladów pozostawionych 
przez sprawcę na miejscu zdarzenia mają wpływ między innymi szybkość 
podania informacji o zaistniałym przestępstwie, reakcja organów śled-
czych oraz poziom ich pracy. Istotnym aspektem jest szybkie wykrycie oraz 
zabezpieczenie śladów, które sprawca zostawi na miejscu przestępstwa. Brak 
sprawnego działania może spowodować zatarcie nie tylko śladów krymi-
nalistycznych, ale też istotnych informacji w pamięci świadków na temat 
minionego zdarzenia. 

Wykrycie śladów kryminalistycznych wymaga często ogromnego na-
kładu pracy organów ścigania oraz odpowiedniego zastosowania środków 
i metod kryminalistycznych27. Osoba pracująca w pionie śledczym i zaj-
mująca się ujawnianiem i zabezpieczaniem śladów na miejscu zdarzenia 

25  l. Rodowicz, J. Moszczyński, Elektrostatyczna metoda ujawniania pyłowych śladów 
obuwia, „Problemy Kryminalistyki” 1988, nr 181.

26  B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2010, s. 520.
27  E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka…, op. cit., s. 280.
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powinna charakteryzować się spostrzegawczością, szybko kojarzyć fakty, 
posiadać umiejętność koncentracji uwagi i dużą wiedzę encyklopedycz-
ną28. Równie ważny jest wybór biegłego, którego zadaniem będzie później-
sza analiza śladu dowodowego, procedur i metod badawczych przez niego 
zastosowanych oraz ich walidacja, akredytacja i standaryzacja. 

W każdym śladzie kryminalistycznym jest zakodowanych wiele in-
formacji, często niedostępnych bez zastosowania specjalnych procesów 
myślowych i badawczych. Wnioskowanie jest procesem myślowym, ro-
zumowaniem dedukcyjnym, polegającym na wyprowadzaniu, zgod-
nie z prawami logiki, nowych twierdzeń (wniosków) ze zdań uznanych 
za prawdziwe, czyli z pewnych przesłanek. W kryminalistyce przesłanka-
mi wnioskowania są ślady kryminalistyczne i ich cechy. Wnioski uzyskane 
na podstawie analizy tych przesłanek dostarczają informacji o przebiegu 
zdarzenia, o jego uczestnikach, a zwłaszcza o sprawcy zdarzenia29. Rezulta-
tem wnioskowania dedukcyjnego przeprowadzonego ze śladu kryminali-
stycznego będzie dowód z opinii biegłego30.

PODSUMOWANIE
Pojęcie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa wewnętrznego, zawsze 
jest powiązane z pojęciem zagrożenia. Zagrożenie związane jest z kolei 
ze stanem psychiki lub świadomości człowieka. Zachodzi w nich bowiem 
postrzeganie zjawisk, które podmiot może rozumieć jako niebezpieczne 
czy niekorzystne. Nie zawsze zagrożenia, które zaistnieją w naszej psychice, 
są odzwierciedleniem rzeczywistych niebezpieczeństw. Jest to zależne od 
wiedzy i świadomości człowieka oraz od jego poczucia bezpieczeństwa 
w otaczającym go społeczeństwie31. Nie ma jednoznacznej definicji zagro-
żenia, chociaż każdy człowiek podświadomie zna i rozumie, czym ono jest. 
Według Tadeusza Tomaszewskiego jest to stan, podczas którego w człowieku 
rodzi się obawa co do możliwości utraty wartości mających dużą dla niego 
ważność, a przykładem takiej najwyższej wartości jest życie ludzkie32. 

Można stwierdzić, że jednym z głównych celów wszelkich działań ze 
strony państwa w zakresie zapewniania stanu bezpieczeństwa wewnątrz 
28  Ibidem, s. 283.
29  G. Kędzierska, W. Kędzierski, Kryminalistyka…, op. cit., s. 44.
30  J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka…, op. cit., s. 54–65.
31  E. Kołodziński Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, http://www.uwm.edu.

pl/mkzk/download/wprowadzenie.pdf, s. 1 (dostęp: 3.09.2019).
32  T. Tomaszewski, Wstęp do psychologii, Warszawa 1971, s. 124.
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kraju jest podtrzymywanie pełnej zdolności do reagowania na wszelkie 
pojawiające się zagrożenia, również te związane z łamaniem przepisów 
dotyczących zdrowia i życia obywateli. Aby osiągnąć stan bezpieczeństwa 
wewnątrz kraju, ważne jest stworzenie spójnych przepisów prawa, jak 
również ukształtowanie właściwych postaw społecznych. Bardzo istotny 
jest również stały wzrost efektywności pracy placówek administracyjnych 
oraz zwiększanie kwalifikacji i umiejętności funkcjonariuszy publicznych. 
Ogromne znaczenie ma także zaznajamianie ludzi z zagrożeniami, które 
mogą się pojawić, jak również ze sposobami uniknięcia danych niebezpie-
czeństw33.

W dzisiejszych czasach ciągle i zbyt często dochodzi do różnorakich 
przestępstw, które kodeks karny określa jako czyny zawinione, szkodliwe 
społecznie, zagrożone określoną karą34. Czyny przestępcze są obecnie czę-
sto związane z kradzieżami, zwłaszcza dokonywanymi za pośrednictwem 
sieci internetowej, oraz np. z zabójstwami. Przestępcy używają w swych 
działaniach wciąż nowych metod, aby umknąć organom ścigania. Współ-
cześnie walka z czynami przestępczymi jest więc dużym wyzwaniem, 
wymagającym ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu metod, jakimi po-
sługują się sprawcy, jak również sposobów związanych z wykrywaniem 
i zabezpieczaniem śladów kryminalistycznych, które wykorzystuje się 
do ustalenia sprawcy zdarzenia35. 

Kryminalistyka ma na celu zbadanie, jakie środki i sposoby zostały 
użyte do dokonania przestępstwa. Opracowuje ona również metody, któ-
rych celem jest wykrycie danego przestępstwa, a w kolejnym etapie usta-
lenie i ujęcie sprawcy czynu zabronionego36. Innowacje techniczne stoso-
wane obecnie przez służby policyjne i biegłych sprzyjają wykryciu śladów 
na miejscu zdarzenia i ich późniejszej analizie, zatem mogą być pomoc-
ne w ustaleniu sprawcy czynu przestępnego, a to bez wątpienia wpływa 
na wzrost poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie.

Postęp naukowy jest na tyle szybki, że jeszcze nie jeden raz będzie 
można obserwować, jak nowe technologie pomagają organom ścigania 
w walce z przestępczością, tak jak np. analiza DNA w procesie wykryw-
czym, wydobywanie informacji z danych zapisanych na serwerach czy 

33  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 10.
34  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553).
35  B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 1996, s. 7.
36  E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka…, op. cit., s. 20.
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wykorzystywanie zaawansowanych algorytmów do przeszukiwania bazy 
AFIS37. Należy jednak pamiętać, że nie są one cudownym XXI-wiecznym 
panaceum na ludzkie błędy popełniane w pracy śledczej, czego przykła-
dem może być sprawa Tomasza Komendy, niesłusznie skazanego za zabój-
stwo i osadzonego na 18 lat. 

Coraz częściej docierają jednak do opinii publicznej doniesienia 
o schwytaniu sprawcy po wielu latach od zaistnienia zdarzenia przestęp-
czego dzięki wykorzystaniu nowych technologii, które weszły na rynek 
i zostały zastosowane w kryminalistyce. Ujęcie takiego sprawcy to ograni-
czenie możliwości wystąpienia dalszych sytuacji niebezpiecznych. Obywa-
tele mogą czuć się bezpieczniej wiedząc, że sprawca przestępstwa zostanie 
ukarany, a organy ścigania pracują coraz lepiej i dokładniej, wykorzystując 
najnowsze osiągnięcia nauki i techniki.
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