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STRESZCZENIE

Monitoringi wizyjne są obecnie jednymi z najszerzej wykorzystywanych środków 
mających wpływać na poprawę poczucia bezpieczeństwa, ale także umożliwiać reali
zację funkcji wykrywczej i dowodowej organów ścigania. Wykorzystanie monitoringu 
przynosi określone korzyści, ale jest również źródłem zagrożeń. Funkcja dowodowa jest 
jedną z podstawowych funkcji monitoringu wizyjnego. Daje ona możliwość dokonania 
identyfikacji grupowej lub indywidualnej osób lub przedmiotów w oparciu o materiał 
dowodowy stanowiący obraz zarejestrowany przez kamery. W strukturze organizacyj
nej Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
funkcjonuje Sekcja Fotografii i Technik Audiowizualnych zajmująca się między innymi 
wykonywaniem ekspertyz kryminalistycznych z wykorzystaniem materiału dowodowego 
pochodzącego z monitoringu wizyjnego. Spectrum prowadzonych badań jest szerokie, 
od oceny wartości dostarczonego materiału, poprzez wykonanie progresji wiekowej, 
a na identyfikacji kończąc. W latach 2016-2017 policyjni biegli z zakresu antroposkopii 
wykonali łącznie 951 ekspertyz kryminalistycznych, z czego 34 sporządzili eksperci La
boratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Opinie 
antroposkopijne, w szczególności kategoryczne, mają wpływ na rozstrzygnięcia spraw 
karnych. W ponad połowie analizowanych spraw karnych sporządzona opinia miała 
decydujący wpływ na rozstrzygnięcie. Oczywiście, muszą zostać spełnione określone 
warunki, głównie związane z jakością materiału dowodowego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i porządek publiczny, monitoring miejski, monitoring 
wizyjny, technika kryminalistyczna, źródła dowodowe, ekspertyza kryminalistyczna.

Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Jak zauważa Ber
nard Wiśniewski „[...] troska o bezpieczeństwo towarzyszyła, towarzyszy i będzie towa
rzyszyć ludziom zawsze” 1. Bezpieczeństwo jest wartością życia ludzkiego, która musi być 1

1 B. Wiśniewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa -  pojęcie, istota, system, konteksty [w:] 
Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie, Szczytno 2014, s. 291.
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zaspokajana w pierwszej kolejności2. Bez zapewnienia bezpieczeństwa nie można mówić 
o osiągnięciu takiej jakości życia, która pozwalałaby na dalszy rozwój cywilizacji3. Stąd 
też z uwagi na określone potrzeby społeczne, w tym potrzebę bezpieczeństwa, w państwie 
tworzy się konkretne systemy4, określane często mianem szczegółowych systemów bezpie
czeństwa5.

Zarówno bezpieczeństwo, jak i związane z nim zagrożenia6 nieustannie ewoluują7. 
Z jednej strony rozwój cywilizacyjny, w tym rozwój technologii teleinformatycznych, które 
umożliwiają nieograniczony dostęp do bieżących informacji, potęguje poczucie zagrożenia, 
z drugiej jednak daje możliwość wykorzystania nieznanych dotychczas narzędzi i metod 
pozwalających zaspokajać poczucie bezpieczeństwa8. Zapewnienie bezpieczeństwa w obec
nych czasach stało się zatem obowiązkiem zarówno administracji publicznej9, jak i tych, 
którzy działają w strukturach pozarządowych10 11.

Jedną z nowoczesnych metod wykorzystywanych na rzecz oceny poziomu bezpieczeń
stwa, w tym głównie bezpieczeństwa publicznego11, jest dynamicznie ewoluujący monitoring 
wizyjny. Kamery monitoringu stały się naturalnym elementem naszego życia, pozwalającym 
m.in. na przewidywanie, unikanie i minimalizowanie skutków ewentualnych zagrożeń12. 
W literaturze pojawia się uzasadniona teza, że żyjemy w społeczeństwie nadzorowanym13. 
Monitoring jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najszerzej wykorzystywanych środ
ków mającym wpływać na poprawę poczucia bezpieczeństwa14.

Grzegorz Matuszek

2 Szerzej: B. Wiśniewski, R. Socha, Organizacja a kierowanie i dowodzenie, „Przegląd Policyjny”
2015, nr 4(120), WSPol, Szczytno, s. 5-6.

3 R. Głowacki, K. Łojek, A. Trybulska, A. Urban, Poradnik dla członków komisji bezpieczeństwa 
i porządku, Szczytno 2007, s. 10.

4 Szerzej: B. Wiśniewski, System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, 
Szczytno 2013, s. 115-121.

5 R. Socha, Zwarte oddziały Policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa województwa śląskiego 
[w:] Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń, red. M. Trombski, B. Kosow
ski, Katowice 2010, s. 289.

6 Szerzej: B. Wiśniewski, Prolegomena do dyskusji na temat modelu systemu bezpieczeństwa naro
dowego, „Bezpieczeństwo i Technika pożarnicza” 2014, nr 4, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej, Józefów, s. 33-39.

7 Szerzej: B. Wiśniewski, Public Security in the Polish Law on State ofEmergency, „Internal Security”
2016, January-June, Szczytno, s. 91-92.

8 B. Wiśniewski, System bezpieczeństwa państwa..., s. 42.
9 Szerzej: B . Wiśniewski, Wymagania wobec Sił Zbrojnych RP w aspekcie wsparcia układu pozamili

tarnego w sytuacjach kryzysowych, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, 1 (74) A, numer specjalny, s. 17-19.
10 R. Socha, Organizacje pozarządowe a zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości 

kościelnych [w:] Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych, red. B. Wiśniewski, J. Bryk, 
A. Prędecka, ks. A. Szela, Warszawa 2016, s. 193.

11 Szerzej: B. Wiśniewski, The Polish Legal and Organisational Solutions Combating Terrorism, 
„Internal Security” 2018, Szczytno, s. 137-138.

12 Szerzej: R. Socha, Doskonalenie działania straży gminnych (miejskich) na rzecz realizacji zadań 
podczas klęski żywiołowej [w:] Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, tom 3, red. B. Wiśniewski, Warszawa 2018, s. 146-147.

13 M. Wróblewski, Podstawy prawne funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Polsce, „Monitor 
Prawny” 2013, nr 8.

14 P. Waszkiewicz, Wielki Brat Rok 2010. System monitoringu wizyjnego -  aspekty kryminalistyczne, 
kryminologiczne i prawne, Warszawa 2011, s. 30.
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Jedną z podstawowych funkcji systemów CCTV (ang. closed circuit television) jest 

funkcja dowodowa. Funkcja ta wskazuje na możliwość dokonania identyfikacji grupo
wej lub indywidualnej osób i przedmiotów materialnych w oparciu o materiał dowodowy 
w postaci obrazu zarejestrowanego przez monitoring wizyjny. Przedmiotem badań są cechy 
zewnętrznej budowy ciała człowieka. Materiał badawczy, zarówno dowodowy, jak i porów
nawczy, mogą stanowić: odsłonięte części ciała człowieka, głowa, wizerunek osoby lub jego 
fragment zarejestrowane na zapisie wizualnym. Zapis wizualny może przyjąć różną formę, 
np. pozytywowej reprodukcji fotograficznej, zdjęcia cyfrowego, stopklatki pobranej z ana
logowego lub cyfrowego zapisu wideo15. Zapisy monitoringu wizyjnego dają możliwość 
wykonywania opinii antroposkopijnych polegających na identyfikacji osób. W tym miejscu 
należy wskazać na znaczenie słowa identyfikacja również w kontekście kryminalistycznym. 
W znaczeniu potocznym identyfikacja (łac. identificare -  „utożsamiać”) to utożsamianie się 
danej osoby bądź grupy społecznej z inną osobą, grupą społeczną bądź ideą; łączy aspekty 
poznawcze i emocjonalne. W znaczeniu definicyjnym identyfikacja jest to również zespół 
czynności mających na celu ustalenie tożsamości badanego obiektu (osoby, przedmiotu, 
urządzenia, procesu, zjawiska itp.) na podstawie jego charakterystycznych cech. W teorii 
doświadczalnictwa i obiektu badań identyfikacja sprowadza się najczęściej do określenia 
modelu matematycznego obiektu, którego podstawą jest funkcja obiektu badań, tj. zależ
ność matematyczna wyrażająca związki pomiędzy czynnikami wpływającymi na własności 
obiektu, jego budowę i zachowanie. Można w tym miejscu przywołać definicję Tadeusza 
Hanauska, który wskazuje, że identyfikacja kryminalistyczna jest to wydany na podstawie 
badań porównawczych sąd, w którym stwierdzamy, że określony przedmiot (osoba, rzecz, 
zwłoki itp.) albo posiada takie same cechy jak przedmiot należący do określonej grupy i dla
tego może być zaliczony do tej grupy, albo posiada te same cechy, które ma tylko jeden 
przedmiot (osoba, rzecz, zwłoki itp.), i dlatego może być uznany za ten przedmiot, względnie 
jego część lub następstwo działania tego przedmiotu. Konsekwencją tej definicji jest wnio
sek, iż identyfikacja może być: grupowa lub indywidualna16.

Od identyfikacji jako takiej należy rozróżnić rozpoznanie. Jest to proces pamięciowy pole
gający na identyfikacji zdarzeń i przedmiotów, z którymi jednostka spotkała się w przeszło
ści. Identyfikacja jest procesem złożonym, wymagającym od osoby jej dokonującej ogromnej 
wiedzy, znajomości metodologii jak i sposobów dowodzenia przedstawianych przez siebie 
sądów. Rozpoznanie natomiast bazuje jedynie na spostrzeżeniach i pamięci osoby. Nie może 
być używane zamiennie z identyfikacją, gdyż jego wynik może odbiegać od stanu faktycz
nego. Niemniej w badaniach kryminalistycznych, w tym również w badaniach antroposkopij- 
nych, występuje rozpoznanie, jednak nie jest ono identyfikacją, lecz etapem pośrednim do jej 
ustalenia. Rozpoznanie bazuje na ocenie subiektywnej osoby opierającej się na podstawie 
własnych spostrzeżeń, zaś identyfikacja to proces obiektywnych ustaleń, potwierdzonych 
badaniami kryminalistycznymi. Sumując, rozpoznanie jako proces pamięciowy jest wyko
rzystywane na etapie pracy wykrywczej z wykorzystaniem zapisu monitoringu wizyjnego, 
z kolei identyfikacja jest metodą wykorzystywaną na etapie realizacji funkcji dowodowej.

Eksperci sporządzający opinie kryminalistyczne z wykorzystaniem materiałów z moni
toringu wizyjnego wykonują je w ramach nauki antropologii. Jest to nauka zajmująca się

Kryminalistyczne wykorzystanie zapisów monitoringu wizyjnego na przykładzie...

15 Metodyka badań identyfikacyjnych osób i zwłok na podstawie zapisów wizualnych, nr BJ-Z1-M-6, 
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa 2016, s. 3.

16 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1996, s. 30-31.
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badaniem właściwości organizmu człowieka. Podstawowymi metodami badawczymi antro
pologii kryminalnej są: antropometria oraz antroposkopia17. Zgodnie z definicją przedsta
wioną w Uniwersalnym słowniku języka polskiego antropometria jest działem antropologii 
zajmującym się pomiarami ciała i szkieletu człowieka18. Jest to metoda badawcza polegająca 
na pomiarach porównawczych części ciała, wagi ciała, rozstawu oczu itp. Jest ona wykorzy
stywana do badań identyfikacyjnych osób między innymi poprzez porównanie wizerunku 
osoby z wizerunkiem zarejestrowanym na materiale dowodowym. Za twórcę antropome
trii kryminalistycznej uważa się Francuza Alphonsa Bertillona. Będąc wybitnym prakty
kiem i teoretykiem kryminalistyki, opierał badania zmierzające do ustalenia tożsamości 
człowieka na metodach naukowych. Dostosował on antropometrię do potrzeb kryminali
styki. Opracował i zastosował w 1882 roku we Francji antropometryczną kartotekę rejestra
cyjną. Registratura opierała się na pomiarach ludzkiego ciała19. Definicję antroposkopii (gr. 
anthrdpos -  „człowiek”, skopeo -  „patrzę”) przedstawia Uniwersalny słownik języka pol
skiego, wskazując, że jest to dział antropologii zajmujący się metodyką opisu cech człowieka 
głównie za pomocą skal wzorcowych i schematycznych rysunków20. Konkludując, antropo
metria zajmuje się pomiarami ludzkiego ciała, antroposkopia z kolei zajmuje się opisem cech 
ludzkiego ciała.

Mając na uwadze badania identyfikacyjne prowadzone w oparciu o materiał wizyjny, 
na gruncie polskiej kryminalistyki można wyróżnić następujące metody wykorzystywane 
w sporządzanych opiniach21:
• metoda pomiarowo-porównawcza -  polega na dokonaniu pomiarów poszczególnych 

elementów twarzy, np. wysokość ucha, długość nosa, wysokość części nosowo-ustnej; 
pomiar jest dokonywany zarówno na obrazie dowodowym, jak i porównawczym; zgod
ność dokonanych pomiarów stanowi podstawę do formułowania wniosków o identyfika
cji osoby na materiale dowodowym i porównawczym;

• metoda graficzno-opisowa -  polega na ocenie indywidualnych cech twarzy, z uwzględ
nieniem jej charakterystyki, form geometrycznych, rozmieszczenia ich względem siebie; 
cechy te są oznaczane na materiale dowodowym i porównawczym; w przypadku powtó
rzenia się tych samych cech, ekspert wyciąga wnioski w przedmiocie identyfikacji osoby;

• metoda montażowa -  polega na zestawieniu wybranych elementów twarzy zarejestro
wanych na materiale dowodowym i porównawczym poprzez nałożenie wybranych wy
cinków fotografii lub filmu jednego na drugi; warunkiem skutecznego wykorzystania 
metody jest posiadanie zdjęć dowodowych i porównawczych wykonanych z tej samej 
odległości i pod tym samym kątem;

• metoda antropometryczna -  zakłada ona pomiar poszczególnych elementów twarzy 
w konkretnych punktach i porównanie ich wielkości lub proporcji;

• metoda pomiarów kątowych -  polega na dokonywaniu pomiarów kątów pomiędzy li
niami łączącymi wybrane punkty twarzy; podstawą identyfikacji jest zgodność wyników 
pomiarów;

17 M. Bartnik, W. Lis, Leksykon kryminalistyki. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, 
Warszawa 2016, s. 8.

18 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, tom I, PWN, Warszawa 2006, s. 93.
19 J. Widacki, Kryminalistyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1999, s. 169.
20 Uniwersalny słownik języka polskiego..., s. 93.
21 E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka -  czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna 

Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011, s. 296-297.
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• metoda konturowa -  polega ona na odrysowaniu na przeźroczystej folii konturów wy

branych elementów twarzy z fotografii dowodowej, nałożenie na fotografię porównawczą 
oraz dokonanie zgodności ich kształtów wzajemnego rozmieszczenia; inaczej jest to me
toda polegająca na porównaniu proporcji wyznaczonych w wyniku zestawienia wykre
ślonych na porównywanych obrazach konturów i obrysów, np. wyprofilowania twarzy 
lub wybranych elementów budowy zewnętrznej twarzy; porównanie konturów lub obry
sów odbywa się poprzez nałożenie konturu/obrysu z materiału dowodowego na kontur/ 
obrys z materiału porównawczego; drugą możliwością jest wykreślenie konturów/obry- 
sów na materiale dowodowym, a następnie przeniesienie ich na materiał porównawczy22. 
Paweł Waszkiewicz w ciekawy sposób przedstawia możliwości wykorzystania materiału

z monitoringu wizyjnego, biorąc pod uwagę odpowiedź na siedem złotych pytań kryminali
styki. Reguła siedmiu pytań (inaczej: złote pytania kryminalistyczne) jest stosowana w celu 
zapewnienia realizacji zasady wszechstronności badań i poszukiwań w czasie czynności pro- 
cesowo-kryminalistycznych. Zasada nakazuje dokładne badanie każdej możliwości rozwią
zania problemu bez apriorycznego odrzucania jakiejkolwiek wersji. Powszechnie występuje 
następująca interpretacja złotych pytań:
• co? (łac. quid?) -  typ zdarzenia (np. przestępstwo, wypadek, inne);
• gdzie? (łac. ubi?) -  umiejscowienie zdarzenia (np. teren otwarty, pomieszczenie, teren 

leśny, miasto, wieś itp.);
• kiedy? (łac. quando?) -  dokładny lub orientacyjny termin zdarzenia oraz czas jego trwania;
• jak? (łac. quomodo?) -  sposób dokonania czynu;
• czym? (łac. quibus auxiliis?) -  środki techniczne zastosowane do dokonania czynu;
• dlaczego? (łac. cur?) -  ustalenie motywów, pobudek, przyczyn;
• kto? (łac. quis?) -  osoby uczestniczące w zdarzeniu (np. pokrzywdzony, sprawca)23. 

Zapisy monitoringu wizyjnego dają możliwość odpowiedzi na złote pytania w następu
jących obszarach:
• udzielają odpowiedzi na pytania: co? oraz jak? -  jest to możliwe poprzez odtworzenie 

przebiegu zdarzenia;
• nagrania mogą dać odpowiedź na pytania: gdzie? oraz kiedy? -  ustalenie miejsca i czasu 

zdarzenia jest możliwe dzięki wiedzy na temat lokalizacji kamery monitoringu, datowni
ka i zegara współpracującego z oprogramowaniem kamery;

• obrazy z kamer mogą dać odpowiedź na pytanie: czym? -  dzięki zastosowaniu kamer 
o dużej rozdzielczości, możliwości zbliżania obrazu jest możliwe ustalenie narzędzi wy
korzystanych w trakcie zdarzenia;

• nagrania CCTV mogą udzielić również odpowiedzi na pytanie: kto? -  odpowiedzi 
na to pytanie może udzielić zarejestrowany wizerunek sprawcy czynu, jego pojazd lub za
rejestrowane wizerunki świadków.
Reasumując, P. Waszkiewicz w obrazowy sposób udowadnia, że zapisy monitoringu 

wizyjnego mogą udzielić odpowiedzi na wszystkie siedem złotych pytań kryminalistycz
nych24. Odpowiedzi na te pytania mogą udzielić inne dowody, np. świadkowie, ale to właś
nie nagrania wizyjne są jednym z najbardziej obiektywnych źródeł dowodowych. Inna 
sprawa, że nagranie wizyjne przedstawiające przebieg zdarzenia o jakości pozwalającej
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22 Metodyka badań identyfikacyjnych..., s. 10.
23 G. Kędzierska, Leksykon policyjny, red. W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Szczytno 2001, s. 281.
24 P. Waszkiewicz, op. cit., s. 179.



78 Grzegorz Matuszek

identyfikować osoby jest sytuacją idealną i rzadko występującą w praktyce. Wpływ na jakość 
obrazu ma wiele czynników, poczynając od pory dnia, aury panującej na miejscu zdarzenia, 
a na umiejętnościach operatora prowadzącego obserwację kończąc. Możliwości, jakie dają 
nagrania monitoringu w kontekście odpowiedzi na pytania kryminalistyczne, mają również 
bardzo duże znaczenie w procesie wykrywczym. Oczywiście materiał z nagrań ma znaczenie 
dowodowe, ale warunkiem prowadzenia procesu dowodowego jest najpierw ustalenie tożsa
mości sprawcy czynu zabronionego.

Zgodnie z Metodyką badań identyfikacyjnych osób i zwłok na podstawie zapisów wizu
alnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego wnioski z antroposkopijnych badań 
porównawczo-identyfikacyjnych osób i zwłok na podstawie zapisów wizualnych wydaje się 
w formie kategorycznej lub w stopniu prawdopodobieństwa. Po zestawieniu cech dokonuje 
się oceny badań, a uzyskany rezultat podporządkowuje się do pięciu stopni opiniowania25:
• opinia pozytywna kategoryczna -  osoba z materiału dowodowego i osoba z materiału 

porównawczego to jedna i ta sama osoba;
• opinia prawdopodobna pozytywna -  osoba z materiału dowodowego i osoba z materiału 

porównawczego to prawdopodobnie jedna i ta sama osoba;
• opinia prawdopodobna negatywna -  osoba z materiału dowodowego i osoba z materiału 

porównawczego to prawdopodobnie dwie różne osoby;
• nie ma możliwości przeprowadzenia badań identyfikacyjno-porównawczych (z uwagi 

na jakość materiału dowodowego lub porównawczego);
• opinia negatywna kategoryczna -  osoba z materiału dowodowego i porównawczego 

to dwie różne osoby.
W strukturze Laboratorium Kryminalistycznego w KWP w Katowicach funkcjonuje Sek

cja Fotografii i Technik Audiowizualnych, która bezpośrednio zajmuje się analizą materiału 
dowodowego w postaci nagrań z monitoringów wizyjnych, jak również wykonywaniem eks
pertyz kryminalistycznych z tego zakresu. Zakres zadań realizowanych w oparciu o przeka
zany materiał dowodowy w postaci nagrań monitoringu wizyjnego jest następujący:
• identyfikacja przedmiotów na podstawie zdjęć, zapisów wizyjnych;
• analiza zapisów wizualnych oraz przechwytywanie poszczególnych klatek filmu;
• obróbka komputerowa graficznych plików cyfrowych z wykonaniem dokumentacji foto

graficznej;
• badania antroposkopijne w zakresie graficznej rekonstrukcji wyglądu przedmiotów nie

typowych względnie posiadających trwałe cechy charakterystyczne w oparciu o słowny 
opis świadków;

• wstępna weryfikacja materiału zdjęciowego i filmowego pod kątem możliwości dokona
nia badań identyfikacyjnych osoby widocznej na obrazie/nagraniu;

• wykonywanie progresji i regresji wiekowej;
• badania antroposkopijne w zakresie identyfikacji osób (zwłok) na podstawie materiału 

zdjęciowego i filmowego.
Informator skierowany dla funkcjonariuszy służb kryminalnych garnizonu śląskiego 

wskazuje na przykładowe pytania kierowane w postanowieniach o powołaniu biegłego 
w zakresie badań z wykorzystaniem zapisów monitoringu wizyjnego26. Informator wskazuje

25 Metodyka badań identyfikacyjnych...
26 Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Katowicach. Informator 2017, LK KWP, Katowice. 

Źródło: KWP Katowice.
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również na charakterystykę materiału porównawczego pozyskiwanego do ekspertyz kry
minalistycznych. Przede wszystkim w badaniach identyfikacyjnych osób niezwykle istotna 
jest odpowiednia jakość materiału porównawczego. Dla zachowania optymalnego procesu 
badań eksperci zalecają wstępną weryfikację materiału dowodowego dokonaną przez Labo
ratorium Kryminalistyczne KWP w Katowicach. Chodzi o dokonanie przechwytów stop
klatek z nagrania dowodowego monitoringu w celu uzyskania jak najlepszych ujęć osoby 
będącej w zainteresowaniu. Ponadto koniecznym jest ustalenie, czy materiał dowodowy 
pozwala na przeprowadzenie badań identyfikacyjnych danej osoby. W przypadku pozytyw
nej oceny uzyskane stopklatki z nagrania są podstawą do pobrania odpowiedniego materiału 
porównawczego w postaci zdjęć osoby. Powinny one wykazywać maksymalną zgodność 
pod względem ustawienia, pozy twarzy, położenia aparatu względem fotografowanej osoby 
z zapisami materiału dowodowego. Jak wynika z treści informatora, badania antroposko- 
pijne przeprowadzane są wyłącznie na oryginalnych fotografiach, negatywach lub na zdję
ciach cyfrowych. Odbitki ksero, wydruki komputerowe zdjęć nie zapewniają odpowiedniej 
jakości prowadzenia badań.

W 2018 roku w Sekcji Fotografii i Technik Audiowizualnych Laboratorium Krymina
listycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pracowało dwóch ekspertów 
sporządzających opinie antroposkopijne. Wykonują oni ekspertyzy zlecane przez jednostki 
Policji garnizonu śląskiego oraz małopolskiego. W tym miejscu należy wskazać, że w chwili 
obecnej polska Policja zatrudnia łącznie 11 biegłych wykonujących opinie antroposko
pijne. Pracują oni w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie 
oraz w laboratoriach kryminalistycznych przy komendach wojewódzkich Policji. Na uwagę 
zasługuje proces kwalifikacji i kształcenia policyjnych biegłych z zakresu badań antropo- 
skopijnych. Jest on regulowany Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 
17 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czyn
ności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych27. Dokonując pewnego uogólnienia, 
można wskazać, że proces kształcenia przyszłych biegłych odbywa się na zasadach relacji 
„uczeń -  mistrz”. W polskich uczelniach nie prowadzi się kierunków kształcenia ekspertów 
z zakresu badań antroposkopijnych (w przeciwieństwie np. do badań grafologicznych).

Biegli z zakresu antroposkopii zatrudnieni w Policji w latach 2016-2017 wykonali łącznie 
951 ekspertyz kryminalistycznych, w których przedmiotem badań była identyfikacja w opar
ciu o materiał dowodowy w postaci zapisu wizyjnego (odpowiednio: 2016 r. -  471 ekspertyz 
i 2017 r. -  480 ekspertyz)28. Dla porównania, dwaj eksperci zatrudnieni w Laboratorium 
Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w latach 2006-2017 
sporządzili łącznie 34 opinie, w których przedmiotem badań była identyfikacja osób na pod
stawie zapisów wizualnych (odpowiednio: 2016 r. -  18 opinii, 2017 r. -  16 opinii)29.

Zakres zadań realizowanych w Sekcji Fotografii i Technik Audiowizualnych LK KWP 
Katowice z wykorzystaniem materiałów z zapisu monitoringu wizyjnego przedstawia się 
następująco:
• przechwyty obrazu z nagrań wideo, urządzeń rejestrujących itp.;
• obróbka graficzna obrazu i nagrań wideo w celu poprawy ich jakości (powiększenie frag

mentów obrazu, dopasowanie odpowiednich parametrów do wydruku itd.);
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27 Dz. Urz. KGP z dnia 20 stycznia 2017r. poz. 7 z późn. zm.
28 Źródło: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie.
29 Źródło: LK KWP Katowice.
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• wykonanie kopii nagrań lub ich fragmentów (przegranie zapisu na inny nośnik);
• przekonwertowanie nagrań, plików graficznych;
• wykonanie dokumentacji fotograficznej;
• pobranie materiału porównawczego w postaci zdjęć osoby do badań antroposkopijnych;
• identyfikacja rzeczy widocznych w obrazie (np. pojazdy, numery tablic rejestracyjnych, 

odzież, inne przedmioty);
• identyfikacja miejsc widocznych w obrazie (np. porównanie miejsca wykonania zdjęcia, 

nagrania wideo itp. z miejscem rzeczywistym lub na innym obrazie);
• identyfikacja analogowych urządzeń fotograficznych (np. aparatów fotograficznych, po

większalników, maskownic itp.);
• identyfikacja negatywów czarno-białych i barwnych;
• badanie wstępnej oceny obrazu zawierającego wizerunek osoby (z nagrania wideo, zdję

cia, pliku graficznego itp.) pod kątem wykorzystania do dalszych badań identyfikujących 
(antroposkopijnych), rozpoznawczych;

• badanie techniki wykonania zdjęcia (np. określenia parametrów urządzenia rejestrującego);
• badanie obrazów (zdjęć, plików graficznych) nagrań wideo -  pod kątem przerobienia 

(montażu, fotomontażu itp.);
• stwierdzenie sprawności fabrycznego sprzętu rejestrującego obraz;
• badanie w zakresie graficznej rekonstrukcji wyglądu przedmiotów nietypowych względ

nie posiadających trwałe cechy charakterystyczne w oparciu o słowny opis świadków;
• wstępna weryfikacja materiału zdjęciowego i filmowego pod kątem możliwości dokona

nia badań identyfikacyjnych osoby widocznej na obrazie/nagraniu;
• wykonywanie progresji i regresji wiekowej;
• badanie antroposkopijne w zakresie identyfikacji osób (zwłok) na podstawie materiału 

zdjęciowego i filmowego.
Eksperci LK KWP Katowice najczęściej wykorzystują następujące metody badawcze:

• metodę pomiarowo-porównawczą;
• metodę montażową;
• metodę konturową;
• metodę pomiarów kątowych.

W ramach prowadzonych badań, starają się oni wykorzystywać możliwie jak najwięcej 
metod jednocześnie. W tym miejscu podkreślić należy, że w badaniach identyfikacyjnych 
osób na podstawie fotografii nie istnieje ściśle określona, minimalna liczba indywidualnych 
szczegółów niezbędnych do wydania opinii kategorycznej. Wydanie takiej opinii zależy 
nie tyle od liczby cech wspólnych wyznaczonych na materiale dowodowym i porównaw
czym, ile od ich wartości identyfikacyjnej. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że nawet 
obecność dwóch detali odznaczających się charakterystyczną budową i rozmieszczeniem 
względem pozostałych elementów twarzy może być wystarczająca do wydania kategorycz
nego orzeczenia30. W przypadku zleceń kierowanych do LK KWP Katowice najczęściej 
materiał dowodowy stanowią materiały zabezpieczone z systemów monitoringów wizyj
nych, fotoradarów oraz te zarejestrowane na kamerach (np. materiały rejestrowane przez 
funkcjonariuszy zespołów monitorujących w trakcie imprez sportowych). Spośród mate
riałów zabezpieczonych z systemów monitoringów wizyjnych zdecydowaną większość 
stanowią materiały z placówek handlowych oraz monitoringów miejskich. W przypadku

30 J. Widacki, op. cit., s. 176.
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monitoringów miejskich głównym utrudnieniem w realizowanych badaniach antroposkopij- 
nych jest odległość rejestrowanego obiektu. Jeżeli operator monitoringu miejskiego w trak
cie prowadzonej obserwacji nie dokona zbliżenia obiektu poddanego badaniom, istnieją duże 
trudności w procesie badawczym. Innymi źródłami, z których najczęściej pozyskiwany jest 
materiał dowodowy, są systemy monitoringów placówek bankowych (w tym kamery zainsta
lowane przy bankomatach) oraz systemy monitoringów stadionowych.

Kolejnym istotnym aspektem prowadzonych badań jest jakość materiału dowodowego. 
Według biegłych z LK KWP Katowice parametry techniczne, choć ważne, nie odgrywają 
decydującej roli w opracowaniu opinii. Zdecydowanie większe znaczenie ma stopień wypeł
nienia kadru, tj. odległość obiektu badania (osoby) od obiektywu kamery rejestrującej. 
W tym przypadku, pomimo gorszych parametrów technicznych, najlepiej sprawdzają się 
materiały z systemów monitoringów bankowych, a w szczególności z bankomatów. Z dru
giej jednak strony kamery bankomatów zazwyczaj rejestrują obiekt „pod światło”. Doprowa
dza to do tzw. „kontry świetlnej”, co może utrudniać proces identyfikacji. Pozostałe kamery 
systemów bankowych również dają możliwość wystarczającego wypełnienia kadru. Wynika 
to z konieczności podchodzenia klientów do okienek bankowych. Uwagi pracowników LK 
KWP Katowice dotyczące jakości materiału dowodowego i porównawczego w kontekście 
ekspertyz z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego pokrywają się z opiniami przywoły
wanymi w literaturze. Jak wskazuje Irena Białek, dobra jakość materiału dowodowego 
to nie tylko wysoka rozdzielczość obrazu, brak zniekształceń wynikających z wad obiek
tywu, to również odpowiednie oświetlenie rejestrowanego obiektu, odpowiednia odległość 
i ustawienie obiektu względem kamery oraz możliwość rozróżnienia i określenia rzeczywi
stych cech wyglądu twarzy czy też sylwetki31.

Innym obszarem zainteresowania w aspekcie wykorzystania monitoringu wizyjnego 
jako źródła dowodowego są błędy popełniane przy zabezpieczaniu materiału dowodowego 
i porównawczego. Chodzi tu również o okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające 
przeprowadzenie badań kryminalistycznych. W przypadku materiału dowodowego eks
perci wskazali, że zleceniodawcy nie mają wpływu na jego jakość. Trudno w tym przy
padku mówić o błędach. Najczęściej popełnianym błędem formalnym jest brak metryczki 
śladu charakteryzującego zabezpieczony materiał. Błąd ten nie ma bezpośredniego wpływu 
na przebieg badań kryminalistycznych, ale może mieć znaczenie w procesie dowodowym. 
Kolejnym błędem albo raczej utrudnieniem w pracy biegłych jest znaczna ilość formatów 
zapisu materiału wizyjnego i konieczność wykorzystywania różnego rodzaju odtwarzaczy 
multimedialnych. Według funkcjonariuszy LK KWP Katowice najlepszym rozwiązaniem 
jest dołączanie do materiału dowodowego odtwarzaczy obsługujących zabezpieczony 
format, w jakim zapisano film. Ta praktyka jest coraz częściej stosowana w przypadku 
zabezpieczenia materiału wizyjnego do potrzeb procesu wykrywczego. W istotny sposób 
ułatwia to i przyspiesza analizę materiału. Dużym utrudnieniem w pracy biegłych jest brak 
wstępnej weryfikacji zabezpieczonego materiału wizyjnego. Jak wskazali, normalną prak
tyką powinno być przeprowadzenie oględzin zabezpieczonego materiału wizyjnego przez 
prowadzącego postępowanie funkcjonariusza. Przede wszystkim usprawniałoby to pracę 
biegłych. Brak oględzin wymaga kompleksowej analizy materiału w celu ujawnienia
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31 I. Białek, Monitoring wizyjny w badaniach kryminalistycznych -  możliwości i ograniczenia. Prze
stępczość, dowody, prawo [w:] Księga jubileuszowa prof. B. Młodziejowskiego, red. J. Moszczyński, 
D. Solodov, I. Sołtyszewski, Olsztyn 2016, s. 77.
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obiektów będących przedmiotem badań. Przeprowadzone oględziny pozwalają precyzyj
nie określić czas poddany badaniom oraz przedmiot badań. Znacznie przyspiesza to prace 
identyfikacyjne, nie absorbuje czasu eksperta na czynności, które może wykonać każdy 
policjant komórki śledczej. W przypadku pozyskiwania materiału porównawczego zle
ceniodawca ma już bezpośredni wpływ na jego jakość. Najlepszym rozwiązaniem jest 
każdorazowe konsultowanie sposobu pobrania materiału porównawczego z mającym 
wykonywać opinię ekspertem. Często zdarza się, że kiedy jest to możliwe, materiał porów
nawczy wpływowy biegli chcą osobiście pozyskiwać. Opierając się na materiale dowodo
wym, wiedzą oni, w jaki sposób filmować lub fotografować obiekt badań. Niejednokrotnie 
w prowadzonych badaniach antroposkopijnych koniecznym było sporządzenie kilkudzie
sięciu zdjęć w ramach materiału porównawczego. Podstawę prawną do pobrania materiału 
porównawczego w postaci zdjęć od oskarżonego w celach dowodowych stanowi art. 74 
§ 2 k.p.k. Oskarżony, a także podejrzany (art. 74 § 3 k.p.k.), zobowiązany jest do poddania 
się oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem 
integralności ciała: wolno także w szczególności od oskarżonego pobrać odciski, fotogra
fować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom. Czynności te mogą być 
dokonywane w stosunku do oskarżonego (podejrzanego) bez względu na to, czy wyraził 
na nie zgodę. Zgodnie z art. 308 § 1 k.p.k., powołując się na art. 74 § 2 k.p.k., rozszerza się 
to zobowiązanie na osobę podejrzaną. W granicach koniecznych dla zabezpieczenia śla
dów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem można, 
w wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczę
ciu śledztwa lub dochodzenia, przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności proce
sowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania 
lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 k.p.k. w stosunku do osoby podejrzanej32. 
W przypadku materiału porównawczego bezwpływowego błędem jest przekazywanie 
do ekspertyz kserokopii zdjęć (najczęściej są to zdjęcia z wniosku o wydanie dowodu oso
bistego). W tej sytuacji zasadnym jest przekazanie oryginalnego zdjęcia lub sporządzenie 
fotokopii. Przytoczone błędy mają raczej charakter marginalny. Poprzez bezpośredni kon
takt zleceniodawcy z wykonującymi ekspertyzy już na etapie wstępnej konsultacji udaje 
się unikać wszystkich błędów.

Na uwagę zasługują wyobrażenia przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawied
liwości o możliwościach wykrywczych i dowodowych, jakie dają monitoringi wizyjne. 
Wśród najciekawszych wniosków i zleceń, z jakimi spotykali eksperci LK KWP Katowice, 
można wskazać:
• zleceniodawca przesłał materiał dowodowy przedstawiający postać sprawcy przestęp

stwa, który miał zasłoniętą twarz maską; zleceniodawca wnioskował o odtworzenie wi
zerunku sprawcy poprzez wykorzystanie oprogramowania i „zdjęcie” maski z twarzy 
sprawcy na materiale dowodowym;

• zleceniodawca wnioskował o identyfikację sprawcy w oparciu o jego postać (bez zareje
strowanej twarzy) zarejestrowaną na materiale dowodowym;

• zleceniodawca przesłał materiał dowodowy przedstawiający sprawcę zarejestrowanego 
od tyłu, który miał ubrany kaptur; w oparciu o takie materiały zleceniodawca zawniosko- 
wał o przeprowadzenie identyfikacji antroposkopijnej;

32 Ustawa z dnia 4 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego, Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 -  
tekst jednolity.
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• zleceniodawca przesłał materiał dowodowy przedstawiający postać sprawcy zarejestro

wanego z perspektywy lotu ptaka; w tym przypadku zleceniodawca wnioskował o eksper
tyzę identyfikacyjną w oparciu o cień, jaki rzucała postać sprawcy;

• zleceniodawca, przesyłając materiał dowodowy, zadał wprost pytanie o treści: „Jak nazy
wa się osoba, której wizerunek znajduje się na materiale dowodowym?”; w tym przypad
ku brakowało materiału porównawczego; zleceniodawca był przekonany o funkcjonowa
niu bazy wizerunków osób, która może służyć jako materiał porównawczy.
Tych kilka -  jakże znamiennych -  przykładów wskazuje na wyobrażenie o możliwoś

ciach wykrywczych i dowodowych. Niejednokrotnie oczekiwania przedstawicieli organów 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości wynikają z obrazu kreowanego w kinie akcji.

Istotnym zagadnieniem w kontekście wykorzystania systemów monitoringu wizyj
nego są kierunki prac nad ich udoskonaleniem. Rozwój technologii pozwala obecnie 
na nagrywanie materiałów wizyjnych w jakości HD. Jakość nagranego materiału ma zna
czenie, ale w aspekcie wykonywania opinii antroposkopijnych identyfikacyjnych nie jest 
decydująca. W pewnych przypadkach dominujące znaczenie może mieć rozmiar obiektu 
w kadrze. Przywołane okoliczności bezpośrednio wiążą się z różnicami między jakością 
techniczną materiału a jego jakością wizualną. Jakość techniczna obejmuje parametry 
zapisu, czyli:
• rozdzielczość obrazu lub zapisu wideo -  im większa rozdzielczość, tym większa wyra

zistość obrazu, lepsze odwzorowanie szczegółów fotografowanego lub rejestrowanego 
obiektu;

• typ pliku i jego wielkość;
• kompresję, jaką zastosowano podczas rejestracji czy archiwizacji -  kompresja danych 

polega na zmianie sposobu zapisu informacji w taki sposób, aby zmniejszyć ich ilość 
i tym samym objętość zbioru; chodzi więc o wyrażenie tego samego zestawu informacji, 
za pomocą mniejszej ilości pikseli; obrazy skompresowane są niedoskonałą kopią orygi
nalnych obrazów;

• rodzaj urządzenia rejestrującego.
Wyższa rozdzielczość urządzenia rejestrującego zapewnia lepszą jakość obrazu, 

co pozwala identyfikować większą ilość szczegółów, pozwala określać cechy grupowe, indy
widualne, a w konsekwencji umożliwia identyfikację kategoryczną. Istotnym elementem jest 
również odpowiednie oświetlenie. Innym problemem technicznym mogą być wady socze
wek wchodzące w skład układów optycznych kamer monitoringu. Przy idealnym układzie 
obiekt i jego obraz powinny mieć te same kształty. Niestety tak nie jest. Najczęściej spoty
kaną wadą soczewek jest zniekształcenie beczkowate i poduszkowate. Przy zniekształceniu 
beczkowatym linie zakrzywione są ku krawędziom, przy zniekształceniu poduszkowatym 
zakrzywione są ku środkowi. Te deformacje można weryfikować przy wykorzystaniu pro
stych programów graficznych33. Jakość wizualna dotyczy stopnia kadrowania, zamasko
wania obiektu, widoczności obiektu poddanego badaniu. Na jakość wizualną mają wpływ 
następujące elementy:
• widoczność badanego obiektu w całości, bez przysłonięcia, np. czapką lub szalikiem;
• płaszczyzna widzenia, np. poza głowy, a więc kąt rejestracji twarzy;
• warunki zewnętrzne, oświetlenie, warunki atmosferyczne, tło;
• mimika twarzy;
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33 I. Białek, op. cit., s. 84
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• odległość od urządzenia rejestrującego, rozmiar, skala;
• elementy wyglądu (okulary, zarost, makijaż).

W kontekście odległości rejestrowanego obiektu w literaturze wskazuje się, że duża 
odległość obiektu jest niepożądana z punktu widzenia wartości dowodowej (elementy 
twarzy stają się niewidoczne), ale również zbyt mała odległość (obraz twarzy może ulec 
zniekształceniu)34.

Nie ma konieczności precyzowania parametrów technicznych materiału dowodowego 
pozwalających na identyfikację obiektu w ramach badań antroposkopijnych. Zdecydowa
nie większe znaczenie ma odpowiednie kadrowanie obiektu. W tym kierunku powinny 
zmierzać prace między innymi związane ze szkoleniem personelu obsługującego monito
ring, tj. zwrócenia uwagi na odpowiednie rejestrowanie obrazu.

Inny kierunek prac nad udoskonaleniem monitoringu wizyjnego, w aspekcie wyko
rzystania go przez organy ścigania, może dotyczyć tworzenia systemów pozwalających 
na automatyczną identyfikację wizerunku osoby. W tym przypadku można analogicznie 
odnieść się do wykorzystania zbiorów śladów daktyloskopijnych i możliwości, jakie daje 
system automatycznej identyfikacji śladów linii papilarnych wykorzystywany przez Poli
cję, tj. AFIS (ang. AutomatedFingerprintIdentyfication System)35. Jest to właściwy kieru
nek rozwoju. Miałby on polegać na tworzeniu zbiorów wizerunków osób, które dopuściły 
się przestępstw. Wizerunek podejrzanego podlegałby rejestracji w systemie, byłby opi
sany i scharakteryzowany przez eksperta. Pozwalałoby to na automatyczną identyfikację 
osoby, również z wykorzystaniem wizerunku nieznanej osoby zarejestrowanego na miej
scu zdarzenia.

Chcąc dokładnie określić skalę wykorzystania monitoringu wizyjnego w aspekcie funk
cji dowodowej, autor dokonał analizy postępowań karnych, w których w latach 2016-2017 
eksperci LK KWP Katowice wykonywali badania antroposkopije. Na uwagę zasługuje ich 
niewielka ilość. W tym okresie wydano łącznie 34 opinie (16 opinii wydano w 2016 roku, 
18 -  w 2017 roku). Spośród wszystkich opinii 24 wykonano na zlecenie organów z terenu 
województwa śląskiego (jednostki Policji, prokuratury oraz sądy rejonowe). Pozostałe 
ekspertyzy zlecane były przez organy spoza województwa śląskiego. W czterech sprawach 
karnych nie zapadło jeszcze prawomocne rozstrzygnięcie. Sprawy te są rozpoznawane 
w postępowaniach odwoławczych. Jedna ekspertyza wykonana była w ramach prowadzo
nej sprawy poszukiwawczej osoby zaginionej (Komenda Powiatowa Policji w Brzegu, 
L. Dz. KR.IV.5471.14.2014) i dotyczyła sporządzenia progresji wiekowej na podstawie 
zdjęć przedstawiających wizerunek zaginionego. Sprawa poszukiwawcza w dalszym ciągu 
jest prowadzona, osoba zaginiona nie odnalazła się. Trudno wykazać, jaki wpływ na wynik 
poszukiwań mogła mieć ekspertyza antroposkopijna.

Przedmiotem największej ilości spraw karnych, w których zlecano badania antroposko- 
pije, były przestępstwa z 7 kategorii przestępstw szczególnie uciążliwych, które stanowiły 
aż 72% wszystkich postępowań. Kwalifikacje prawne postępowań, w których zlecano opi
nie antroposkopijne, przedstawiono w tabeli 1.

34 Ibidem, s. 80.
35 http://clkp.policja.pl/, dostęp: 6.06.2018 r.

http://clkp.policja.pl/
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Tabela 1. Przedmiot postępowań, w których zlecano opinie antroposkopijne

Lp. Kwalifikacja Liczba spraw Procent do ogółu (25)
1 Łącznie 7 kategorii 18 72%

2 Przestępczość rozbójnicza 2 8%

3 Bójki i pobicia 4 16%

4 Kradzież z włamaniem 3 12%

5 Kradzież mienia 5 20%

6 Uszkodzenie mienia 2 8%

7 Uszczerbek na zdrowiu 2 8%

8 Kradzież pojazdu 0 —
9 Inne łącznie 7 28%

10 Oszustwa 2 8%

11 Naruszenie zakazu sądowego 2 8%

12 „Pranie brudnych pieniędzy” 1 4%

13 Bezpieczeństwo imprez masowych 1 4%

14 Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy 1 4%

Źródło: opracowanie własne.

Wśród 7 kategorii przestępstw szczególnie uciążliwych największą ilość opinii antropo- 
skopijnych zlecano w postępowaniach, w których czyn kwalifikowano jako kradzież mienia. 
Przytoczony wynik badań wiąże się bezpośrednio z ilością systemów monitoringów wizyj
nych w placówkach handlowych. Systemy te spełniają funkcję prewencyjną, ale są wyko
rzystywane również w procesie wykrywczym i dowodowym. Coraz lepsza jakość materiału 
z systemów wizyjnych połączona z właściwym kadrowaniem obrazu pozwala na wykorzysta
nie materiału do badań identyfikacyjnych. Kolejną grupą z 7 kategorii przestępstw szczegól
nie uciążliwych są bójki i pobicia. Stanowiły one 16% wszystkich ekspertyz. W tym miejscu 
można zwrócić uwagę na uliczny charakter tego typu przestępstw, w których istotne zna
czenie ma wykorzystanie systemu monitoringu miejskiego. W pozostałych przestępstwach 
z 7 kategorii również powoływano biegłych z zakresu antroposkopii, tj. do spraw kwalifiko
wanych jako kradzieże z włamaniem (3 razy), do spraw o uszkodzenie mienia (2 razy) oraz 
do spraw kwalifikowanych jako uszczerbek na zdrowiu (2 razy). Nie powoływano biegłych 
w sprawach o kradzieże pojazdów. Może to wynikać z istotnego spadku tego rodzaju prze
stępczości w ostatnich latach. W latach 2016-2017 siedmiokrotnie powoływano biegłych 
do wydawania opinii w sprawach kwalifikowanych poza 7 kategoriami przestępstw szcze
gólnie uciążliwych. Dwukrotnie opinie sporządzano w sprawach dotyczących oszustw oraz 
w sprawach dotyczących naruszenia zakazu sądowego (art. 244 kk -  prowadzenie pojazdu 
pomimo sądowego zakazu, naruszenie zakazu stadionowego). Po jednym razie wykonywano 
ekspertyzy w sprawach dotyczących: wprowadzania do legalnego obrotu środków finanso
wych pochodzących z nielegalnego źródła (tzw. „pranie brudnych pieniędzy”), wyłudzenie 
poświadczenia nieprawdy. Dwukrotnie biegli wypowiadali się w sprawach o wykroczenia, 
tj. przekroczenie prędkości (kiedy materiał dowodowy stanowiło nagranie z fotoradaru) oraz 
zakłócenie imprezy masowej poprzez odpalenie rac świetlnych. Reasumując, najczęściej 
opinie antroposkopijne, w których wykorzystywano materiał dowodowy w postaci nagrań
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monitoringu wizyjnego, wykonywano w sprawach dotyczących przestępstw z 7 kategorii 
przestępstw szczególnie uciążliwych.

Zlecający opinie antroposkopijne przekazywali do badań materiał dowodowy pocho
dzący z różnych źródeł. Źródła pochodzenia materiału dowodowego, stanowiącego zapis 
monitoringu wizyjnego, przedstawiono w tabeli 2.

Grzegorz Matuszek

Tabela 2. Źródło pochodzenia materiału dowodowego

L.p. Źródło monitoringu Liczba spraw Procent do ogółu (25)
1 monitoring miejski 7 28%

2 monitoring placówek handlowych 8 32%

3 monitoring bankowy 5 20%

4 fotoradar 2 8%

5 monitoring stadionowy 2 8%

6 Inne 3 12%

7 wspólnota mieszkaniowa 1 4%

8 monitoring prywatny 1 4%

9 na hali produkcyjnej 1 4%

Źródło: opracowanie własne.

Najczęściej wykorzystywano materiał dowodowy pochodzący z systemów monitoringu 
placówek handlowych (32%). Koresponduje to z poprzednim zestawieniem dotyczącym 
kwalifikacji prawnej czynów, w których najwięcej opinii wydawano w sprawach o kradzieże 
mienia. Najszersze wykorzystanie materiału z monitoringów placówek handlowych potwier
dza, że jest to najlepszy materiał dowodowy do wykonania ekspertyz identyfikacyjnych. Jest 
to materiał o dobrej jakości wizyjnej, która sukcesywnie jest polepszana, ale przede wszyst
kim obrazy są dobrze kadrowane. Chodzi tu głównie o wypełnienie kadru postacią, której 
wizerunek jest przedmiotem ekspertyzy. Stosunkowo dużą ilość stanowiły opinie, w któ
rych wykorzystywano materiał wizyjny z monitoringów miejskich. Ponownie koresponduje 
to z dużą ilością spraw kwalifikowanych, jako tzw. przestępstwa uliczne (np. bójki i pobi
cia). Tego typu systemy rozwijają się dynamicznie, wykorzystują zaawansowane oprogra
mowanie do analizy obrazu. Właściwe szkolenie operatorów systemu może w istotny sposób 
wpłynąć na ilość zarejestrowanego materiału przedstawiającego dużą wartość dowodową 
(kadrowanie rejestrowanego obrazu). Pięciokrotnie w badaniach identyfikacyjnych wykorzy
stywano materiał pozyskany z systemów monitoringów bankowych, dwukrotnie z systemów 
monitoringów stadionowych oraz fotoradarów. To ostatnie źródło jest szczególnie istotne 
z punktu widzenia wartości dowodowej w sprawach o wykroczenia dotyczące przekroczenia 
dopuszczalnej prędkości. W trzech przypadkach eksperci pojedynczo wykorzystywali mate
riały wizyjne pochodzące ze źródeł sklasyfikowanych jako inne (wspólnota mieszkaniowa, 
monitoring osoby prywatnej oraz system monitoringu na hali produkcyjnej).

Większość analizowanych spraw karnych zakończyła się wyrokiem skazującym, choć 
były postępowania zakończone innym rozstrzygnięciem (postanowienie o umorzeniu postę
powania z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa, wyrok uniewinniający, postanowie
nie o zawieszenie postępowania).
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Rodzaje rozstrzygnięć w sprawach, w których zlecano przeprowadzenie ekspertyz antro

poskopijnych, przedstawia tabela 3.
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Tabela 3. Sposób zakończenia postępowania

L.p. Sposób zakończenia sprawy Liczba spraw Procent do ogółu (25)
1 wyrok skazujący 11 44%

2 umorzenie postępowania z powodu nie
wykrycia sprawcy 5 20%

3 wyrok uniewinniający 4 16%

4 umorzenie -  brak dostatecznych danych 1 4%

5 w trakcie rozstrzygania 4 16%

Źródło: opracowanie własne.

Prawie połowa analizowanych postępowań, w których wykonano opinie antroposkopijne, 
zakończyła się wydaniem prawomocnego wyroku skazującego. Pięć spraw (20%) zakoń
czono wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania z powodu niewykrycia sprawcy 
przestępstwa. W ponad 16% spraw wydano wyroki uniewinniające. Zestawienie wyników 
postępowań ma przede wszystkim charakter informacyjny. Istotą prowadzonych badań 
antroposkopijnych był ich wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie. Nie ma w tym aspekcie 
znaczenia, jakie to rozstrzygnięcie było. Z jednej strony materiał dowodowy w postaci nagra
nia wizyjnego mógł potwierdzać sprawstwo podejrzanego/oskarżonego, z drugiej strony 
mógł potwierdzać jego niewinność. Na uwagę zasługuje duża ilość spraw poddanych ana
lizie, w których opinia antroposokopijna miała duże, a czasem wręcz decydujące znaczenie 
dla sposobu rozstrzygnięcia. Oczywiście organy podejmujące decyzje opierały je na całości 
zebranego materiału dowodowego, w ramach kodeksowej swobodnej ich oceny. Opierając 
się na treści uzasadnień wyroków, sklasyfikowano wpływ opinii antroposkopijnych na kate
gorie: wpływ decydujący, duże znaczenie, nie miała wpływu.

Wpływ opinii antroposkopijnych na rozstrzygnięcia w badanych sprawach karnych 
przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Wpływ ekspertyzy antroposkopijnej na rozstrzygnięcie sprawy

L.p. Wpływ na rozstrzygnięcie Liczba spraw Procent do ogółu /21/
1 decydujący 11 52,4%

2 duży, znaczny 5 23,8%

3 nie miał wpływu 5 23,8%

4 łącznie -  miała wpływ 16 76%

Źródło: opracowanie własne

W zestawieniu pominięto postępowania, które w dalszym ciągu się toczą. Podkreślić 
należy, że pojęcie rozstrzygnięcia rozumiane było nie tylko jako zakończenie postępowa
nia prawomocnym wyrokiem skazującym. Brano również pod uwagę decyzje kończące 
postępowania w inny sposób. Ma to szczególne znaczenie w sprawach, w których mate
riał wizyjny stanowi podstawę uniewinnienia oskarżonego. Taka sytuacja miała miejsce
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w  przypadku sprawy karnej prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Chorzowie (sygn. akt 
VII K 1409/13). W postępowaniu wydano kategoryczną opinię antroposkopijną, całkowicie 
wykluczająca oskarżonego jako sprawcę spowodowania uszczerbku na zdrowiu pracownika 
ochrony jednego ze sklepów na terenie Chorzowa. Było to o tyle istotne, iż wcześniej główny 
świadek, a zarazem pokrzywdzony, rozpoznał oskarżonego w trakcie prowadzonego okaza
nia jako sprawcę spowodowania uszczerbku na zdrowiu. W jednym przypadku (Komenda 
Miejska Policji w Świnoujściu -  sygn. akt L. dz 174/16, RSD-35/16) ustalono, że przepro
wadzona ekspertyza antroposkopijna miała bezpośredni wpływ na postawę podejrzanego, 
który po zapoznaniu z jej wynikami przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, 
tj. uszkodzenia mienia, i skorzystał z przysługującego mu prawa do dobrowolnego poddania 
się karze, wynikającego z treści art. 335 k.p.k.

Podsumowując, opinie antroposkopijne mają wpływ na rozstrzygnięcia w prowadzonych 
postępowania karnych. Jeżeli jakość materiału dowodowego na to pozwala, mogą mieć 
decydujący wpływ na rozstrzygnięcie. Sporządzone opinie nie wpływały jedynie na pozy
tywne rozstrzygnięcia, stanowiły one również podstawę uniewinnienia podejrzanego. Działo 
się tak również wtedy, kiedy w sprawie występowały inne dowody obciążające podejrza
nego /oskarżonego.

Dynamicznie rozwijające się systemy monitoringu powodują coraz większe wykorzysta
nie w prowadzonych postępowaniach karnych materiału dowodowego w postaci zapisów 
wizyjnych. Rozwój systemów CCTV wiąże się ze zwiększającą się ilością instalowanych 
kamer jak i -  przede wszystkim -  rozwojem technologicznym. W tym miejscu istotne zna
czenie mają systemy oparte na algorytmach pozwalających na automatyczną identyfikację 
zagrożeń. Pozwalają one ograniczać liczbę operatorów obsługujących systemy monitorin- 
gów, jak również zwiększają ich skuteczność. Coraz większa ilość zabezpieczanego mate
riału wizyjnego, coraz lepsza jakość rejestrowanego obrazu bez wątpienia dają gwarancję 
szerokiego wykorzystania przywołanych źródeł dowodowych. Na uwagę zasługuje również 
wykorzystanie zapisów monitoringu w procesie wykrywczym. Zdjęcia i filmy zarejestrowane 
przez kamery CCTV pozwalają ustalić tożsamość sprawców przestępstw lub wykroczeń, 
a dopiero na dalszym etapie postępowań stanowią źródło dowodowe. Wszystkie przywo
łane okoliczności w powiązaniu z doświadczeniami innych państw potwierdzają, że systemy 
monitoringów wizyjnych będą w dalszym ciągu się rozwijać. Będą również powszechnie 
wykorzystywane przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Omawiając wykorzysta
nie monitoringu wizyjnego, konieczne jest wskazanie braku jednolitych regulacji prawnych 
określających warunki wykorzystania i udostępniania nagrań z systemów CCTV. Brak tego 
typu regulacji rodzi wiele kontrowersji, głównie w aspekcie ich eksploatacji przez prywat
nych użytkowników. Ewentualne nadużycia i zagrożenia mogą zostać zminimalizowane 
przez procedowanie jednolitego aktu prawnego rangi ustawy wskazującego na zasady eks
ploatacji systemów oraz udostępniania zarejestrowanych materiałów.
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SUMMARY 

Grzegorz Matuszek

Forensic use of video monitoring records on the example 
of the Forensic Laboratory of the Police Headquarter in Katowice

Video monitoring is currently one of the most widely used means to improve the sense 
of security, but also to enable the detection and evidentiary function of law enforce- 
ment. The use of monitoring definitely brings benefits, but at the same time it can pose 
certain threats. The evidentiary function is one of the basic functions of video monitor
ing. It offers the possibility to identify individuals or groups of people or objects based 
on evidence in the form of images recorded by cameras. In the organizational structure 
of the Forensic Laboratory of the Provincial Police Headquarters in Katowice, there 
is the Photography and Audiovisual Techniques Section which deals, among other 
things, with performing forensic expertise using evidence from video monitoring. 
The spectrum of research is broad, from assessing the value of the supplied material, 
through age progression, to identification. In 2016 and 2017, police experts in the field 
of anthroposcopy performed a total of 951 forensic expertise, 34 of which were pre- 
pared by experts from the Forensic Laboratory of the Provincial Police Headquarters 
in Katowice. Anthroposcopic opinions, in particular categorical opinions, have an impact 
on the settlement of criminal cases. In more than half of the criminal cases analyzed, 
the opinion had a decisive impact on the outcome. Of course, certain conditions must 
be met, which are mainly related to the quality of the evidence material provided.

Key words: security and public order, CCTV, video surveillance, forensic science, 
sources of evidence, forensic expertise.
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