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Nowe wyzwania w obszarze identyfikacji ofiar katastrof

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony tematyce oględzin miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym 
oraz identyfikacji ofiar. W opracowaniu podsumowano piątą edycję międzynarodowej konferencji nauko- 
wej „Miejsce Zdarzenia”, która odbyła się w dniach 26–27 kwietnia 2017 roku w Gdańsku. Jej uczestnicy 
wskazali na kierunki, które należy przyjąć w kwestii zapewnienia właściwego wykorzystania zasobów 
DVI (ang. Disaster Victim Identification). W artykule podkreślono konieczność stosowania w omawianych 
działaniach międzynarodowych standardów zgodnych z opracowanym przez Interpol Podręcznikiem 
DVI. Przypomniano o obowiązujących w Polsce procedurach zarządzania kryzysowego, które regulują 
działania poszczególnych służb w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem roli Policji w omawianej 
problematyce. Przedstawiono również Inicjatywę Malty dotyczącą współpracy w zakresie DVI na poziomie 
międzynarodowym, która została ujęta w formie Konkluzji Rady w sprawie stworzenia nieformalnej 
sieci ekspertów kompetentnych w dziedzinie identyfikacji ofiar katastrof. Zintensyfikowane działania na 
szczeblu międzynarodowym, będące niejako odpowiedzią na liczne zagrożenia terrorystyczne ostatnich 
dekad, stanowią podstawę do utworzenia zespołu ds. identyfikacji ofiar katastrof w Polsce. 
Słowa kluczowe: DVI, identyfikacja ofiar katastrof, zespoły DVI, akty terrorystyczne, katastrofy, zarządzanie 
kryzysowe, procedury DVI, międzynarodowa konferencja naukowa „Miejsce zdarzenia”, Inicjatywa Malty, 
Konkluzje Rady, miejsce zdarzenia

Konferencja naukowa „Oględziny miejsc katastrof 
i przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz 
identyfikacja ofiar”

W dniach 26–27 kwietnia 2017 roku w Gdańsku 
odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji 
naukowej „Miejsce zdarzenia”, którą poświęcono 
tematyce oględzin miejsc katastrof i przestępstw 
o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacji ofiar. 
W trakcie konferencji poruszono takie istotne dla tego 
obszaru kwestie, jak: identyfikacja ofiar w standardzie 
DVI opracowanym przez Interpol, osiągnięcia genetyki 
sądowej i wykorzystanie nowych narzędzi służących 
do efektywnej i szybkiej identyfikacji, rola prokuratora 
jako lidera zespołu oględzinowego, współdziałanie 
podmiotów o różnych kompetencjach na miejscu 
katastrofy, a także przedstawiono doświadczenia 
wynikające z oględzin katastrof masowych (huragan 
Katrina, katastrofa kolejowa pod Szczekocinami) 
i działań zmierzających do identyfikacji osób.

Dlaczego DVI

Jednym z priorytetowych zadań, jakie stoją przed 
Europą, jest ochrona bezpieczeństwa obywateli, 
zwłaszcza w kontekście zauważalnego wzrostu 
zagrożenia atakami terrorystycznymi. Temat ten 
został trafnie dobrany – precyzyjnie wpisuje się 
w potrzebę zweryfikowania, a także uaktualnienia 
wytycznych regulujących pracę zespołów ekspertów 
na miejscu zdarzenia masowego. Są to kierunki, do 
których zmierzamy i które zostały przedstawione, jak 
również omówione w trakcie konferencji. 

Ogromne zainteresowanie konferencją przero- 
sło oczekiwania organizatorów i pokazało, że zagad- 
nienie to jest priorytetowe, zwłaszcza w świetle 
zagrożeń terrorystycznych coraz częściej i dotkliwiej 
dotykających kraje całego świata, a zwłaszcza 
Europy. Rzadko się zdarza, by cel zamachu lub 
skutki katastrofy naturalnej, z uwagi na rozległość, 
dotyczyły obywateli jednego kraju. Wprawdzie za 
całość zarządzania oględzinami miejsc katastrof 
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Ryc. 1. Otwarcie piątej międzynarodowej konferencji naukowej „Miejsce zdarzenia”.

Ryc. 2. Inscenizacja oględzin zdarzenia masowego zorganizowana przez CLKP podczas konferencji  
„Miejsce zdarzenia” (w oględzinach udział wzięli: biegli z CLKP i LK KWP w Gdańsku  

oraz funkcjonariusze Policji z KMP w Gdańsku, żołnierze Żandarmerii Wojskowej, zespół DVI z Czech).
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odpowiadają władze kraju, gdzie zdarzenie nastąpi- 
ło, to jednak można, a nawet należy skorzystać 
z pomocy oferowanej przez różne służby, w tym zes- 
połów DVI umiejscowionych w innych krajach bądź 
też międzynarodowych organizacji i mechanizmów 
(Interpol, Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 
i in.). W takich wypadkach jednak kluczowe jest 
określenie ról oraz zakresu obowiązków i zadań, by 
uniknąć chaosu, który z istoty rzeczy – i to również 
zostało podczas prelekcji uwypuklone – takim 
oględzinom w dużym stopniu towarzyszy, zwłaszcza 
w pierwszej fazie oględzin. Podkreśla się jednak, że 
najważniejszym etapem jest zabezpieczenie miejsca 
i jak najszybsze zaangażowanie służb ratowniczych, 
mające na celu ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz 
zminimalizowanie fatalnych efektów. Następnym 
fundamentalnym aspektem szeroko rozumianych 
oględzin, obok oceny zagrożenia i przeciwdziałania 
dalszemu zagrożeniu, jest właściwa koordynacja 
wszystkich działań ze szczególnym uwzględnieniem: 
legislacji, jurysdykcji, istniejących konwencji, 
standardów DVI opracowanych przez Interpol, dowo- 
dzenia, kontroli, zarządzania informacją i analizą 
aktualnego stanu, identyfikacji zasobów osobowych 
i sprzętowych czy też prowadzenia skutecznej 
polityki informacyjnej, czyli komunikowania się 
z mediami. Wieloaspektowość i wielowymiarowość 
tego typu oględzin obejmuje proces identyfikacji 
ofiar, który odbywa się równolegle do prowadzonego 
dochodzenia zmierzającego do ustalenia przyczyny 
zdarzenia oraz jego ewentualnych sprawców. 

Obok zespołów DVI na miejscu zdarzenia 
masowego są obecne służby ratownicze, lekarze 
medycyny sądowej, policja (technicy kryminalistyki, 
biegli kryminalistyki, służba dochodzeniowo-śledcza, 
funkcjonariusze operacyjni), straż pożarna, służby 
poszukiwawcze, przedstawiciele komisji (np. ds. 
badania wypadków lotniczych lub kolejowych), 
służby prasowe, służby wywiadowcze, wsparcie 
logistyczne, by wymienić zaledwie kilka z nich. W tym 
otoczeniu należy ze szczególną pieczołowitością 
zadbać o właściwe i pełne zabezpieczenie szczątków 
ludzkich do późniejszej identyfikacji.

Nie należy również zapominać o tym, że procedury 
DVI można stosować w przypadku zdarzeń nagłych 
i niespodziewanych, gdzie występuje duża liczba 
ofiar, podawana w dziesiątkach czy nawet setkach. 
Klasyfikacja takich zdarzeń obejmuje również: 
wypadki komunikacyjne z dużą liczbą ofiar, katastrofy 
naturalne, wypadki techniczne (pożary, wybuchy), 
ataki terrorystyczne lub zdarzenia występujące 
w kontekście wojny. Charakter takich zdarzeń 
warunkuje przyjęcie odpowiedniego podejścia 
w kwestii zapewnienia zasobów DVI. Co się jednak 
dzieje, jeśli w danym kraju nie ma takich zasobów? 
Jakie podejście należy przyjąć?

Procedury krajowe w sytuacji kryzysowej

W Polsce Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym określa organy właściwe 
w sprawach zarządzania kryzysowego, ich zadania 
i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady 
finansowania zadań zarządzania kryzysowego. 

Zgodnie z tą ustawą zarządzanie kryzysowe 
to działalność organów administracji publicznej 
będąca elementem kierowania bezpieczeństwem 
narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom 
kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad 
nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, 
reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu 
zasobów i infrastruktury krytycznej. 

Ustawa definiuje sytuację kryzysową – jako sytu- 
ację wpływającą negatywnie na poziom bez- 
pieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach 
lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia 
w działaniu właściwych organów administracji 
publicznej ze względu na nieadekwatność 
posiadanych sił i środków.

Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół 
Zarządzania Kryzysowego jako organ opiniodawczo- 
-doradczy oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 
podległe Prezesowi Rady Ministrów, które pełni fun- 
kcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. 
Ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych 
tworzą w swoich urzędach zespoły zarządzania 
kryzysowego. Do ich zadań należy m.in. przed- 
stawianie szczegółowych sposobów i środków 
reagowania na zagrożenie oraz ograniczania ich 
skutków.

Zgodnie z art. 13 omawianej ustawy ministrowie 
i centralne organy administracji rządowej, do 
których zakresu działania należą sprawy związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego, 
w tym ochrony ludności lub gospodarczych podstaw 
bezpieczeństwa państwa, tworzą centra zarządzania 
kryzysowego.

Do zadań tych centrów należy m.in.:
 – pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapew- 

nienia przepływu informacji na potrzeby zarzą- 
dzania kryzysowego;

 – współdziałanie z centrami zarządzania kryzy- 
sowego organów administracji publicznej;

 – współpraca z podmiotami realizującymi moni- 
toring środowiska;

 – współdziałanie z podmiotami prowadzącymi 
akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

 – współdziałanie na wszystkich szczeblach ad- 
ministracji rządowej w zakresie informowania 
i przekazywania poleceń do wykonania w sys- 
temie całodobowym dla jednostek ochrony 
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zdrowia w przypadkach awaryjnych, losowych, 
jak również zaburzeń funkcjonowania systemu.
Organem właściwym w sprawach zarządzania 

kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda, 
na obszarze powiatu – starosta, na terenie gminy – 
wójt, burmistrz, prezydent miasta.

W Polsce istnieje system antykryzysowy 
zakładający współpracę wielu służb (instytucji 
administracji publicznej, Policji, straży pożarnej, służb 
medycznych i ratowniczych, wojska itp.) w chwili 
zaistnienia sytuacji kryzysowej, na przykład zamachu 
terrorystycznego, klęski żywiołowej, katastrofy 
budowlanej. 

Policja, jako służba publiczna, której zadaniem jest 
zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa i porząd- 
ku publicznego, jest zobowiązana do realizacji 
tego zadania w sytuacji zagrożeń kryzysowych 
spowodowanych zarówno klęskami żywiołowymi 
i katastrofami naturalnymi, jak i działalnością 
człowieka – terroryzmem, awariami technicznymi 
oraz konfliktami zbrojnymi. 

Struktury policyjne są ważnym, aczkolwiek tylko 
jednym z kilku elementów istniejącego w Polsce 
Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego 
(systemu zarządzania kryzysowego). 

W przypadku katastrof i innych zdarzeń ma- 
sowych polska Policja dysponuje następującymi 

uregulowaniami prawnymi dotyczącymi realizacji 
zadań:

 – Zarządzenie nr 1429 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie 
wprowadzenia w Policji procedur reagowania 
w sytuacjach kryzysowych – określa procedury 
reagowania Policji w sytuacjach kryzysowych,

 – Zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod 
i form przygotowania i realizacji zadań Policji 
w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi 
lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku 
publicznego – określa szczegółowe formy orga- 
nizacyjne działań policyjnych związanych z ob- 
sługą sytuacji kryzysowych. 
W ramach akcji lub operacji policyjnych 

związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowej 
w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie 
popełnienia przestępstwa, dokonywane są m.in. 
czynności dochodzeniowo-śledcze, w szczególności 
oględziny miejsca zdarzenia, a w sytuacji, gdy istnieje 
podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, 
oględziny zwłok. W toku tych czynności niezbędne 
jest uczestnictwo specjalistów z różnych dziedzin, 
w tym z dziedziny medycyny sądowej, kryminalistyki 
(techników kryminalistyki i/lub biegłych z laboratoriów 
kryminalistycznych Policji). 

Ryc. 3. Praca zespołu oględzinowego na symulowanym miejscu zdarzenia.
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Podstawę prawną wymienionych czynności, poza 
Kodeksem postępowania karnego, stanowią m.in.:

 – Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji 
z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wykonywania 
niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych 
przez policjantów,

 – Metodyka oględzin miejsc przestępstw o charak- 
terze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji 
ciał ofiar z dnia 24 października 2012 r.,

 – Procedury postępowania Policji podczas orga- 
nizowania i przeprowadzania oględzin miejsca 
przestępstwa z dnia 7 sierpnia 2001 r.
W omawianej problematyce duże znaczenie ma 

także Zarządzenie nr 352 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie prowadzenia 
przez Policję poszukiwania osób zaginionych oraz 
postępowania w przypadku ujawnienia osoby 
o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych 
zwłok.

Oprócz czynności wykonywanych w ramach 
działań grupy dochodzeniowo-śledczej, kluczowym 
zadaniem biegłych kryminalistyki będzie 
wykonywanie badań laboratoryjnych, których 
zakres może być różny w zależności od charakteru 
zdarzenia. W sprawach dotyczących katastrof 
naturalnych lub aktów terrorystycznych ważne będą 
badania w kierunku identyfikacji ich ofiar, takie jak: 
badania DNA, badania daktyloskopijne czy też 
badania antroposkopijne. 

Policja dysponuje własnymi uregulowaniami 
dotyczącymi realizacji zadań w razie wystąpienia 
sytuacji kryzysowej, jednak – jako że jej zadania 
są jedynie wycinkiem całości operacji niezbędnej 
do wykonania w ramach systemu kryzysowego – 
niezbędne jest podjęcie współpracy ze wszystkimi 
służbami zaangażowanymi w tę problematykę w celu 
wypracowania wspólnych procedur dotyczących 
obsługi tego typu zdarzeń. W przypadku zdarzenia 
o masowym charakterze procedury obowiązujące 
w Policji są wystarczające, jednak wydaje się, że 
istnieje potrzeba dopracowania standardowych 
procedur postępowania, które byłyby zgodne ze 
standardami międzynarodowymi (wytycznymi 
Interpolu). Rozwiązania przedstawione poniżej mogą 
tę lukę wypełnić. 

Standardy i rozwiązania międzynarodowe

Interpol

W kontekście identyfikacji ofiar katastrof istot- 
ne znaczenie ma stosowanie standardów 
międzynarodowych, co pomaga w promowaniu 
konsekwentnego podejścia, zwłaszcza w działaniach 
na szeroką, międzynarodową skalę. W tym względzie 

dużą rolę odgrywa Interpol1 zapewniający fachowe 
wsparcie w zakresie zarządzania kryzysowego 
w skali globalnej niezwłocznie po zaistnieniu 
zdarzenia. Wsparcie Interpolu obejmuje: zapewnienie 
Podręcznika DVI, korzystanie z możliwości Centrum 
Dowodzenia i Koordynacji (Command and 
Coordination Centre), znajdującego się w siedzibie 
głównej Interpolu w Lyonie, w zakresie całodobowej 
komunikacji w różnych językach, a także 
udostępnienie Zespołu ds. Reagowania (Incident 
Response Team) w zakresie prowadzenia oględzin 
na miejscu zdarzenia. Do zadań tej organizacji 
należy również udzielenie wsparcia rodzinom ofiar 
oraz samym ofiarom, dbałość o rozwój zespołów 
DVI, przestrzeganie standardów międzynarodowych 
oraz dotyczących zapewniania właściwej jakości 
w zakresie badań kryminalistycznych, dzielenie 
się wiedzą i informacjami czy wreszcie operacyjne 
wspomaganie krajów nieposiadających DVI.

Realizacji powyższych zadań służy m.in. 
opracowany przez Interpol po raz pierwszy 
w 1984 roku, a następnie regularnie aktualizowany, 
Podręcznik DVI (Interpol Disaster Victim Identification 
Guide, 2014), zawierający wytyczne do stosowania 
przez kraje członkowskie Interpolu w zakresie 
procedur identyfikacji ofiar. Opracowane wytyczne 
to obszerny i kompleksowy materiał nie tylko dla 
zespołów identyfikujących, ale również dla innych 
służb pracujących na miejscu tego typu zdarzeń. 
Wytyczne oraz formularze Interpolu służące do 
dokumentowania różnego typu danych mogą 
być stosowane przez 192 kraje członkowskie tej 
organizacji, co dobitnie świadczy o zasięgu oraz 
znaczeniu podejścia i metodyk ujętych w Podręczniku 
DVI. Może on być również pomocny w tworzeniu 
krajowych zespołów DVI, a także wykorzystywany 
jako wsparcie w procesie identyfikacji ofiar przez te 
kraje, które nie posiadają takich zasobów.

Interpol dokonuje również ewaluacji zaanga- 
żowania zasobów DVI w poszczególnych przy- 
padkach katastrof masowych, czego przykładem jest 
dokument The DVI Response to the South East Asian 
Tsunami between December 2004 and February 
2006 opracowany przez Grupę Roboczą Interpol ds. 
Ewaluacji Następstw Tsunami. W raporcie podkreśla 
się aspekt profesjonalnej i etycznej reakcji na te 
zdarzenia oraz fakt, że efekty działania wszystkich 
służb zaangażowanych w tego typu sytuacjach zos- 
taną poddane wnikliwej analizie i ocenie. Właściwe 
podejście do oględzin jest nierozerwalnie związane 
z wcześniejszym etapem strategicznego planowania 
i zapewnienia odpowiedniego personelu, który 

1 Pełna nazwa organizacji to ICPO-INTERPOL (ang. Inter- 
national Criminal Police Organization – międzynarodowa 
organizacja Policji).
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posiada niezbędne przeszkolenie w tym zakresie. 
Największą rolę przypisuje się jednak doświadczeniu 
płynącemu z obsługi tego typu zdarzeń w rzeczy- 
wistości, co stanowi prawdziwy test zdolności do 
szybkiego i skutecznego reagowania wszystkich 
zaangażowanych podmiotów (The DVI Response to 
the South East Asian Tsunami between December 
2004 and February 2006, 2010, s. 4). Stąd też potrze- 
ba przeprowadzania na bieżąco kompleksowej 
ewaluacji efektów pracy ekspertów, koordynacji dzia- 
łań wszystkich służb (również międzynarodowych) 
oraz skuteczności prac identyfikacyjnych. Ocena 
pracy zespołów DVI po skutkach tsunami zawarta 
w raporcie jest poprzedzona sformułowaniem 
szeregu rekomendacji, do których praktycy powinni 
bezwzględnie sięgać, by uzyskać cenne informacje 
bezpośrednio od praktyków w tym zakresie (The DVI 
Response…, 2010, s. 11–24).

Należy podkreślić, że zarówno rola Interpolu, jak 
i korzystanie z opracowanego przez tę organizację 
Podręcznika DVI są przywołane w zgłoszonej w tym 
roku tzw. Inicjatywie Malty. 

Inicjatywa Malty 

Dyskusja na temat zwiększonej współpracy 
w zakresie DVI na poziomie międzynarodowym 
została zainicjowana podczas sprawowania przez 
Maltę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 
(pierwsze półrocze 2017 roku). W dniu 13 lutego 
2017 roku w trakcie posiedzenia LEWP (ang. Law 
Enforcement Working Party), tj. grupy roboczej 
UE ds. Egzekwowania Prawa, przedstawiono 
propozycję utworzenia nieformalnej sieci ekspertów 
kompetentnych w dziedzinie identyfikacji ofiar kata- 
strof DVI. Sfinalizowanie tej propozycji poprzedziło 
szereg konsultacji z państwami członkowskimi UE, 
by ostatecznie przyjąć kształt dokumentu Rady Unii 
Europejskiej (Konkluzje Rady w sprawie stworzenia 
nieformalnej sieci ekspertów kompetentnych 
w dziedzinie DVI, 2017) wskazującego na problem, 
z jakim należy się zmierzyć oraz określającego 
działania do podjęcia bądź zrealizowania. 

W preambule dokumentu wskazano m.in. na 
to, że identyfikacja ofiar po zaistnieniu poważnych 
incydentów powinna odbywać się jak najszybciej 
i najsprawniej. Odniesiono się również do 
perspektywy, że skala katastrofy może przerosnąć 

Ryc. 4. Przykład pracy zespołu DVI na miejscu zdarzenia – przygotowanie formularza zgodnie ze standardem Interpolu.
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zdolności danego kraju do szeroko rozumianej 
reakcji, co wiąże się z koniecznością udzielenia 
wsparcia zewnętrznego. I wreszcie, podkreślono 
potrzebę koordynacji współpracy na poziomie 
międzynarodowym, by przyśpieszyć proces 
identyfikacji ofiar.

W swoich założeniach Konkluzje Rady 
w sprawie stworzenia nieformalnej sieci ekspertów 
kompetentnych w dziedzinie identyfikacji ofiar 
katastrof uznają przede wszystkim rolę Interpolu 
w zakresie identyfikacji ofiar oraz opracowania 
międzynarodowych standardów DVI, ale rów- 
nież dostrzegają potrzebę przeprowadzenia 
wspólnych ćwiczeń, programów szkoleniowych 
i wymiany dobrych praktyk między państwami 
członkowskimi UE. Utworzenie sieci krajowych 
punktów kontaktowych zrzeszających ekspertów 
ds. identyfikacji przyczyni się do lepszej i bardziej 
zintensyfikowanej koordynacji międzynarodowej 
poprzez realizację szeregu celów. 

Mając na względzie przedstawione założenia, 
pierwszym krokiem w kierunku skuteczniejszej 
współpracy było utworzenie wykazu punktów 
kontaktowych, obejmującego przedstawicieli DVI 
z każdego państwa członkowskiego UE oraz państwa 
stowarzyszonego w ramach układu Schengen. 
Posunięcie to okaże się szczególnie przydatne 
w chwili konieczności zaangażowania zespołów 
w razie katastrofy, zamachu terrorystycznego czy 
katastrofy naturalnej, gdzie skala incydentu przerasta 
możliwości reagowania danego kraju. 

W Polsce rolę krajowego punktu kontaktowego 
przypisano Centralnemu Laboratorium Krymi- 
nalistycznemu Policji, co wynika z faktu, że etap 
identyfikacji ofiar w dużej mierze polega na 
wiedzy i doświadczeniu biegłych zatrudnionych 
w laboratoriach kryminalistycznych oraz koordynacji 
czynności na miejscu zdarzenia. Oba te aspekty są 
zagwarantowane przez tę jednostkę organizacyjną 
Policji z uwagi na wysoko wykwalifikowaną kadrę 
ekspercką, ale również rolę nadzorczą, jaką 
pełni laboratorium w stosunku do techników 
kryminalistyki w zakresie merytorycznym, tj. dos- 
konalenia zawodowego oraz monitorowania 
właściwego ujawnienia i zabezpieczenia śladów 
kryminalistycznych na miejscu zdarzenia. 

Ponadto, istotnym, o ile nie kluczowym, aspektem 
utworzenia sieci jest promowanie powołania krajo- 
wych zespołów DVI w każdym państwie. Otwartym 
pytaniem pozostaje, kto ma wejść w skład takiego 
zespołu. Biorąc pod uwagę wytyczne Interpolu, 
powinni to być: lider zespołu, lekarze medycyny 
sądowej, technicy kryminalistyki, toksykolodzy, 
stomatolodzy, antropolodzy, biegli daktyloskopii, 
biegli z zakresu medycyny sądowej, psycholodzy, 
radiolodzy, fotografowie, służby logistyczne itp.  

Skład oraz zasięg kompetencyjny takiej grupy 
w głównej mierze jest uzależniony od formuły 
osadzenia zespołu DVI w strukturach rządowych (np. 
ministerstwo, policja, laboratorium kryminalistyczne 
bądź inny organ). Mając to na względzie, rolą sieci 
będzie – i jest to drugi etap działań – przeprowadzenie 
spisu istniejących zasobów oraz dokonanie 
rozpoznania potencjału w dziedzinie identyfikacji 
ofiar katastrof w danym kraju. Kolejne działania 
obejmą m.in. przegląd możliwości szkoleniowych 
związanych z identyfikacją ofiar katastrof w pań- 
stwach członkowskich, organizowanie ćwiczeń dla 
praktyków, aktualizację wiedzy w tym zakresie czy 
też zapewnienie i utrzymanie jednolitego i wysokie- 
go poziomu umiejętności praktycznych oraz wiedzy 
fachowej z zakresu identyfikacji ofiar katastrof. 

Wskazano również na rolę, jaką pełni obecnie 
Interpol w przypadku udzielenia wsparcia w zakresie 
DVI oraz propagowania dobrych praktyk i standar- 
dów w tym zakresie, na przykład poprzez korzystanie 
z istniejącego kanału bezpiecznej metody wymiany 
informacji (dane ante mortem i post mortem) lub jak 
najszersze stosowanie wytycznych opracowanych 
przez Interpol w celu przeprowadzenia procesu 
identyfikacji ofiar katastrof. 

Podsumowując tę niewątpliwie cenną inicjatywę, 
należy stwierdzić, że działanie sieci powinno 
przyczynić się do zwiększonej świadomości w zakre- 
sie procesów DVI wśród organów egzekwowania 
prawa, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, 
obrony cywilnej i innych zainteresowanych stron, 
takich jak podmioty pozarządowe, na poziomie 
strategicznym. Ponadto, przeprowadzona analiza 
krajowych zasobów i międzynarodowych standar- 
dów, wymiana wiedzy również w zakresie rozwiązań 
legislacyjnych i praktycznych, a także działania 
szkoleniowe w zakresie DVI posłużą do ustanawiania 
krajowych grup identyfikacji ofiar katastrof (tzw. 
grup DVI) w każdym państwie członkowskim, gdzie 
taka grupa do tej pory jeszcze nie powstała, oraz 
przyczynią się do zacieśniania współpracy między 
tymi grupami. 

CEPOL

Na koniec warto również wspomnieć o działaniach 
szkoleniowych w zakresie DVI dla różnych podmiotów 
egzekwowania prawa (np. służba celna, straż gra- 
niczna, policja, w tym laboratoria kryminalistyczne) 
w UE. Szkolenia takie są organizowane cyklicznie  
przez CEPOL2 i opierają się na curriculum DVI 
opracowanym przez zespół ekspertów z Belgii, 
Danii, Francji, Grecji, Luksemburga, Hiszpanii, 
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski. Program DVI 

2 Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie 
Ścigania.
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został opracowany głównie pod kątem zapewnienia 
jednolitego szkolenia dla krajów unijnych z uwzględ- 
nieniem procedur wypracowanych przez Interpol. 
Jest przeznaczony dla szerokiego spektrum osób 
podejmujących działania w kierunku identyfikacji 
nie tylko ofiar katastrof, ale również na przykład 
osób zaginionych. Curriculum DVI może być 
wykorzystywane również na szczeblu krajowym – 
do zapewnienia szkolenia dla nowo tworzonych 
zespołów DVI. CEPOL został również ujęty 
w zapisach wspomnianych wcześniej Konkluzji Rady 
jako organizacja, z jaką nieformalna sieć ekspertów 
kompetentnych w dziedzinie DVI ma współpracować 
w celu dalszego promowania i organizowania działań 
szkoleniowych oraz zwiększania poziomu wiedzy na 
temat procesu identyfikacji ofiar katastrof. 

Podsumowanie

Identyfikacja ofiar katastrof podczas zdarzeń 
o charakterze masowym stanowi część procesu 
zarządzania kryzysowego i na wszystkich służbach 
uczestniczących w tym procesie spoczywa obowią- 
zek jak najszybszej i najbardziej skutecznej reakcji. 
Akty terrorystyczne i klęski żywiołowe, które miały 
miejsce w przeciągu ostatnich dwóch dekad, świad- 
czą o tej konieczności wyjątkowo dobitnie. W obliczu 
istnienia na poziomie UE różnych narzędzi w zakresie 
DVI (szkolenia CEPOL, wsparcie Interpolu czy też 
Inicjatywa Malty) wszelkie działania krajowe będą 
stanowiły wartość dodaną. Istnienie form szybkiego 
i sprawnego organizowania pomocy powinno 
uzupełniać mechanizm delegowania zespołów DVI, 
który powinien mieć solidne wsparcie sprzętowe 
i merytoryczne. Wysoko oceniane kursy szkoleniowe 
w ramach CEPOL, które zaowocowały opracowaniem 
wspólnego programu szkolenia z zakresu DVI (do 
udziału w tych pracach skierowano przedstawiciela 
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Po- 
licji) i które są oparte na ćwiczeniach praktycznych, 
stanowią jeden z punktów wyjścia do przyszłej 
współpracy w ramach grup roboczych UE na rzecz 
stosowania wspólnych europejskich standardów 
w zakresie DVI, z uwzględnieniem procedur obo- 
wiązujących w ramach Interpolu. 

Jak wykazuje doświadczenie międzynarodowe, 
współpraca z zespołami DVI z innych krajów 
jest zalecana, a wręcz niezbędna zwłaszcza 
w przypadkach, kiedy zdarzenie masowe skutkuje 
ofiarami o kilku narodowościach. Ważne jest 
wówczas zapewnienie udziału ekspertów z krajów, 
z których mogą pochodzić ofiary, przede wszystkim 
z uwagi na konieczność zebrania danych ante 
mortem i utrzymania kontaktów z rodzinami ofiar. 
Etap identyfikacji ciał ofiar wymaga zastosowania 
najwyższych standardów jakości, a ciała ofiar 

winny być traktowane z pełnym poszanowaniem. 
Należy przy tym szczególnie pamiętać o aspekcie 
humanitarnym; ma on na celu złagodzenie cierpienia 
bliskich ofiar. Stąd też w tym przypadku pośpiech jest 
złym doradcą; właściwa i ostateczna identyfikacja 
ciał, która nawet wymaga dłuższego czasu, jest ko- 
niecznością i temu też służy opisany w standardach 
Interpolu etap powiązania danych ante mortem i post 
mortem oraz ich walidacji w celu uzyskania pewnej 
identyfikacji.

W opinii Autorów do priorytetów w zakresie 
zarządzania kryzysowego należy utworzenie krajowej 
grupy DVI w Polsce, a także dokonanie wnikliwego 
przeglądu legislacji i procedur postępowania 
w przypadku wystąpienia katastrof masowych 
czy incydentów terrorystycznych. Warto również 
rozważyć opracowanie programu wspólnych ćwiczeń 
angażujących wszystkie służby w celu wykazania, że 
poszczególne grupy znają procedury postępowania, 
poszczególne role i zakres odpowiedzialności, 
a także mają zdolność szybkiego reagowania. 
Oprócz ćwiczeń praktycznych zespół DVI, a także 
wszystkie zaangażowane służby powinny wdrażać 
system doskonalenia zawodowego uwzględniający 
aktualną wiedzę i międzynarodowe standardy w tym 
zakresie. Te działania będą niewątpliwie wspierane 
przez nieformalną sieć ekspertów kompetentnych 
w dziedzinie identyfikacji ofiar oraz krajowy punkt 
kontaktowy posadowiony w Centralnym Labora- 
torium Kryminalistycznym Policji.

Jak wynika z powyższego, skrótowego 
opracowania mechanizmów współpracy w ramach 
cyklu zarządzania kryzysowego jest wiele. W przy- 
padku różnego rodzaju zagrożeń, katastrof 
naturalnych czy też ataków terrorystycznych proces 
DVI należy do form reagowania, gdzie podjęcie 
szybkiej i skutecznej interwencji jest kluczowe.

Źródła rycin:

Rycina 1–4: www.clk.policja.pl
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