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Badanie włosów gen. Władysława Sikorskiego na obecność trucizn 
 

Magdalena Marlińska 

 
 

Włosy ludzkie są wytworem naskórka, 

których możliwości wykorzystania dla celów 

kryminalistycznych i medyczno-sądowych 

zostały zauważone już w 1835 roku przez 

Mateusza Orfilę, uważanego za ojca 

współczesnej toksykologii1. Obecnie włosy 

odgrywają ogromną rolę w kryminalistyce, 

stanowiąc jeden z najważniejszych śladów 

biologicznych, poszukiwanych przez ekipę 

dochodzeniowo-śledczą, prowadzącą czynności 

na miejscu zdarzenia. Pozwalają one  

na identyfikację człowieka – ich właściciela – 

zarówno dzięki badaniom DNA (jądrowego – 

jeżeli włos był młody i został wyrwany, a zatem 

posiadał cebulkę oraz mitochondrialnego 

(mtDNA) – które jest w całości dziedziczone  

w linii matczynej i, co prawda nie ma takiej 

wartości dowodowej jak DNA jądrowe, ale 

można je wyodrębnić także z włosa nieposia-

dającego cebulki), jak i badaniom porówna-

wczym, opierającym się na analizie cech 

morfologicznych włosów (nie są to jednakże 

badania pozwalające na stuprocentową 

identyfikację, są jednak cennym źródłem 

właściwej selekcji i doboru materiału do badań 

genetycznych)2. Włosy jednakże, prócz 

szerokiego zastosowania w badaniach 

identyfikacyjnych, znajdują też zastosowanie  

                                                 
1 T. Lech, „Możliwości wykorzystania włosów  
w medycynie sądowej i naukach pokrewnych”, Arch. 
Med. Sąd. i Krym. nr 41/1991, str. 58 
2 J. Bednarek, „O włos! – tradycyjne metody badania 
włosów”, Genetyka i Prawo, nr 3 (10)/2010, str. 4-5 

w badaniach toksykologicznych, stanowiąc 

cenne źródło wykrywania trucizn zarówno 

nieorganicznych, takich jak arsen, tal, rtęć, 

miedź czy ołów, jak i organicznych, do których 

zaliczyć należy zarówno substancje 

pochodzenia roślinnego (alkaloidy roślinne – 

np. morfina, kokaina, nikotyna) oraz 

syntetycznego ( do tej grupy zalicza się przede 

wszystkim leki, np. methadone)3.  

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę  

na kilka cech włosów, które czynią je tak 

cennym źródłem wykrywania trucizn  

w ludzkich zwłokach. Przede wszystkim należy 

zwrócić uwagę na to, że substancje toksyczne 

utrzymują się we włosach znacznie dłużej niż  

w tradycyjnym materiale poddawanym analizie 

toksykologicznej, dzięki czemu pozwalają  

na retrospektywną ocenę zażywania danej 

substancji przez daną osobę przed zgonem4. 

Włos ludzki zbudowany jest bowiem w taki 

sposób, że do cebulki włosa znajdującej się  

w skórze właściwej dochodzą naczynia 

krwionośne, którymi transportowana jest, wraz 

z krwią, większość substancji toksycznych 

wnikających do ludzkiego ustroju. Substancje 

dochodząc do cebulki włosa, przenikają  

                                                 
3 T. Lech, op.cit., str. 61 
4 E. Pufal, M. Sykutera, P. Piotrowski, „Opracowanie 
metody oznaczania leków przeciwdepresyjnych  
w paznokciach i jej wykorzystanie w toksykologii 
sądowej”, Arch. Med. Sąd. i Krym. nr 58/2008,  
str. 169 
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do samego włosa i odkładają się w nim5,a biorąc 

pod uwagę, że włos ludzki rośnie z prędkością 

0,37-0,44 mm/dobę można ustalić, kiedy  

i w jakich odstępach czasu dana osoba zażywała 

oznaczaną substancję (próbka włosów  

o długości od 4 do 6,5 cm pozwala na ustalenie 

zażywania wykazywanej substancji w okresie 

od 4 do 5 miesięcy poprzedzających badanie). 

Oczywiście nie można stracić z pola widzenia 

faktu, że jeżeli dana osoba zażyła substancję 

trującą na krótko przed zgonem,  

w jednorazowej, dużej dawce, która ten zgon 

wywołała, wówczas nie będzie możliwym 

oznaczenie tej substancji we włosach  

(„co wynika z różnicy czasowej pomiędzy 

procesem przyłączenia narkotyków do korzenia 

włosa, a pojawieniem się ich w części włosa 

ponad powierzchnią skóry”, ta sama uwaga 

dotyczy substancji nieorganicznych, np. 

arsenu)6. Pozostanie natomiast badanie 

pozostałych źródeł wykrywania trucizn, takich 

jak płyny ustrojowe oraz narządy wewnętrzne. 

Inną bardzo ważną cechą włosów, która 

pozwala na ich wykorzystywanie w badaniach 

toksykologicznych jest duża odporność tego 

materiału na procesy rozkładu, dużo wyższa niż 

materiału standardowo poddawanego analizie 

toksykologicznej7. O takiej wysokiej odporności 

na procesy rozkładu może świadczyć fakt 

wykorzystania włosów w badaniach 

                                                 
5 „Włosy i paznokcie”, Świat Wiedzy nr 18, wyd. 
Marshall Cavendish Polska Sp. z o.o., Warszawa 
1996, sekcja: „Ciało człowieka”, str. 95 
6 E. Sadowska, I. Sołtyszewski, „Dowód z badań 
włosów ludzkich”, Prokuratura i Prawo nr 7-8/2011, 
str. 220-221 
7 E. Pufal, M. Sykutera, P. Piotrowski, op.cit.,  
str. 169 

materiałów historycznych i antropologicznych. 

Analizie toksykologiicznej udało się bowiem 

poddać włosy pochodzące z prekolumbijskich 

mumii – chilijskich (pochodzących z okresu 200 

r. p.n.e. – 1500 r. p.n.e.) oraz peruwiańskich 

(pochodzących z około 1000 r. n.e.). Wyniki 

przeprowadzonych badań były zaskakujące –

udało się bowiem po tak ogromnym okresie 

czasu wykazać we włosach tych obecność 

kokainy oraz jej metabolitów, a także nikotyny, 

a dzięki temu ustalić, jaki tryb życia prowadzili 

ich właściciele8.  

Badania toksykologiczne włosów 

wykorzystano także w badaniach materiałów 

historycznych, zbadano zarówno włosy 

Napoleona9, jak i Adama Mickiewicza10. 

Przeprowadzono także analizę włosów gen. 

Władysława Sikorskiego. 

Generał Władysław Sikorski żył w latach 

1881 – 1943 był wybitnym polskim strategiem  

i wojskowym, a w opinii publicznej został 

zapamiętany jako bohater narodowy. W trakcie 

II wojny światowej pełnił funkcję Naczelnego 

Wodza Polskich Sił Zbrojnych oraz Premiera 

Rządu Polskiego na Uchodźstwie. Wiosną 1943 

roku Sikorski udał się w podróż celem 

przeprowadzenia inspekcji polskich sił  

                                                 
8 F. Musshoff, W. Rosendahl, B. Madea, 
„Determination of nicotine in hair samples  
of pre-Columbian mummies”, Forensic Science 
International vol. 185/2009, p. 84 
9 M.A. Wasilewska, „Metoda Neutronowej Analizy 
Aktywacyjnej (NAA) a możliwość ustalenia 
charakteru zatrucia na podstawie włosa. Badania 
włosów Napoleona Bonaparte z lat 60. XX wieku  
i najnowsze badania z 2001 roku”, Problemy 
Kryminalistyki nr 255/2007, str. 19-26 
10 T. Marcinkowski, R. Włodarczyk, „Śmierć Adama 
Mickiewicza w niewyjaśnionych okolicznościach”, 
Problemy Kryminalistyki nr 232/2001, str. 25-33 
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na Gibraltarze, skąd w dniu 4 lipca 1943 roku 

wracał do Londynu samolotem „Liberator”, 

który runął do wód Zatoki Katalońskiej  

w zaledwie kilkanaście sekund po starcie.  

Do dziś trwają spekulacje, czy był to nieszczę-

śliwy wypadek, czy też celowy i zaplanowany 

zamach na życie generała, o który podejrzewa 

się zarówno Brytyjczyków, jak i agenturę 

Stalina11.  

Ciało Sikorskiego zostało wyłowione  

z wód Zatoki Katalońskiej, a następnie 

przewiezione do Wielkiej Brytanii, gdzie zostało 

pochowane na cmentarzu polskich lotników  

w Newark., przy czym nie przeprowadzono 

wówczas autopsji. W 1993 roku, w 50. rocznicę 

śmierci gen. Sikorskiego, jego zwłoki zostały 

ekshumowane na brytyjskim cmentarzu celem 

pochowania ich w Polsce. Przy pierwszej 

ekshumacji nie dokonano jednak sekcji zwłok,  

a jedynie dokładnych oględzin, które pozwoliły 

na ustalenie, że ciało zachowało się w bardzo 

dobrym stanie, dobrze widoczne były kości, 

skóra i włosy. Historyk, który był obecny przy 

oględzinach – Tadeusz Szumowski – wspomina, 

że ciało generała miało wyraźnie widoczne 

ślady po wypadku, m.in. całkowicie połamane 

kończyny dolne12. Po przeprowadzeniu oględzin 

ciało Sikorskiego zostało złożone do grobu  

w krypcie św. Leonarda w Bazylice 

Archikatedralnej na Wawelu. Druga ekshumacja 

                                                 
11 A. Szwarc, M. Urbański, P. Wieczorkiewicz”, „100 
postaci, które tworzyły historię Polski”, wyd. Świat 
Książki, Warszawa 2002, str. 376-380 
12 A. Węglarczyk, „Czego nie wiemy o śmierci gen. 
Sikorskiego?”, portal Gazeta.pl, 25.11.2008 
(http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,11487
3,5989949,Czego_nie_wiemy_o_smierci_gen__Sikorsk
iego_.html?as=3&startsz=x; stan na dzień 
11.06.2012)  

zwłok generała Sikorskiego została 

przeprowadzona w dniu 25 listopada 2008 

roku, na zlecenie Oddziałowej Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

w Katowicach, w ramach wszczętego wcześniej 

śledztwa w sprawie zbrodni komunistycznej. 

Ekshumacja miała na celu przeprowadzenie 

dokładnych badań szczątków, zarówno 

identyfikacyjnych, mających na celu genety-

czne potwierdzenie tożsamości zwłok, jak  

i sądowo-lekarskich, które miały pozwolić  

na ustalenie przyczyny śmierci generała13.  

Dzięki badaniom genetycznym 

materiału pochodzącego ze zwłok (fragmentu 

kości udowej, zęba oraz włosy) oraz od żywej 

osoby – wnuczki siostry generała Sikorskiego, 

biologicznej krewnej w linii matczynej – Ewy 

Wojtasik, udało się ustalić z prawdopodo-

bieństwem wynoszącym 99,92%, że badane 

szczątki należały do generała Sikorskiego14. 

W trakcie sekcji zwłok generała 

pobrano materiał do badań toksykologicznych, 

zarówno na obecność trucizn organicznych, jak  

i nieorganicznych. W przypadku trucizn 

organicznych materiał do badań stanowiły 

„wycinki narządów wewnętrznych rozpozna-

nych jako żołądek, wątroba, płuco, mózg”, 

pobrano także próbki włosów ze szczytowej 

części głowy oraz mazistą substancję znajdującą 

się na powierzchni zwłok. Materiał ten poddano 

                                                 
13 K. Woźniak, A. Gross, T. Konopka, J. Pohl,  
M. Kłys, „Raport z sądowo-lekarskiej sekcji zwłok 
generała Władysława Sikorskiego”, Arch. Med. Sąd.  
i Krym. nr 59/2009, str. 15 
14 T. Kupiec, W. Branicki, „Badania genetyczne 
domniemanych szczątków generała Władysława 
Sikorskiego”, Arch. Med. Sąd. i Krym.  
nr 59/2009, str. 9-14 
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analizie na obecność leków oraz substancji 

zarówno pochodzenia roślinnego, jak i syntety-

cznego, przy czym szczególną uwagę zwrócono 

na substancje silnie i szybko działające, 

stanowiące środki popularne w latach 40. XX 

wieku15. W przypadku trucizn nieorganicznych 

materiał do badań stanowiły wycinki narządów 

rozpoznanych jako wątroba, nerki, jelita oraz 

płuca. W ramach tych badań skupiono się  

na poszukiwaniu metali oraz półmetali, w tym 

arsenu16. 

Próbka włosów zabezpieczonych 

podczas sekcji zwłok została początkowo 

poddana procedurze mycia za pomocą 

sekwencji rozpuszczalników, które miało  

na celu oczyszczenie tła biologicznego17. Trzeba 

bowiem pamiętać, że każdy materiał 

biologiczny pochodzący ze zwłok zanie-

czyszczony jest przez różne substancje, które 

tworzą tzw. „tło biologiczne”, które niekiedy 

może być tak bogate, że utrudnia, a w skrajnych 

przypadkach wręcz uniemożliwia, przepro-

wadzenie prawidłowej analizy toksykologicznej. 

W celu prawidłowego wykonania badań 

przeprowadza się zatem, na wstępnym ich 

etapie, procedurę oczyszczania próbki, należy 

jednakże pamiętać, jak zauważa M. Kłys, o tym, 

że „wszystkie działania mające na celu 

oczyszczenie ekstraktów biologicznych są tylko 

                                                 
15 W. Lechowicz, „Badania toksykologiczne materiału 
biologicznego pochodzącego ze zwłok generała 
Władysława Sikorskiego na obecność trucizn 
organicznych”, Arch. Med. Sąd. i Krym. nr 59/2009, 
str. 33-35 
16 J. K. Sadlik, Z. Brożek-Mucha, „Badania materiału 
biologicznego pochodzącego ze zwłok generała 
Władysława Sikorskiego na obecność trucizn 
nieorganicznych i okrzemek”, Arch. Med. Sąd. i Krym. 
nr 59/2009, str. 41-42 
17 W. Lechowicz, op.cit., str. 35 

do pewnego stopnia skuteczne, gdyż można  

w końcowym etapie takiego działania otrzymać 

całkowicie ‘czysty’ ekstrakt, także bez badanej 

trucizny”18. Próbki włosów, po przeprowa-

dzeniu procedury mycia, które – co ciekawe – 

ujawniło rzeczywisty kolor włosów generała 

przed śmiercią, zostały następnie pocięte  

na odcinki o długości 0,5 – 1 mm  

i poddane analizie toksykologicznej metodą 

chromatografii gazowej z detekcją mas (GC-MS).  

Badania toksykologiczne wykazały 

obecność kamfory oraz mentolu w mózgu oraz 

w płucu, kamforę wykazano również w mazistej 

substancji znajdującej się na powierzchni zwłok, 

którą rozpoznano jako tłuszczowosk (nazywany 

także trupim woskiem – jest to substancja 

powstająca na powierzchni zwłok, stanowiąca 

jedno z możliwych przeobrażeń konserwu-

jących ciało). We włosach wykazano natomiast 

niskie stężenie nikotyny, podobnie niskie 

stężenie tego alkaloidu oznaczono również  

w wątrobie19. Badania na obecność trucizn 

nieorganicznych natomiast nie wykazały 

wysokich stężeń metali, w tym arsenu20. 

W trakcie badań toksykologicznych nie 

wykazano obecności żadnej substancji, której 

ilość pozwoliłaby na stwierdzenie, że jest  

to trucizna, która spowodowała śmierć generała 

Sikorskiego. Trzeba bowiem mieć na uwadze,  

że samo wykazanie jakiejś substancji – np. 

nikotyny w badanych włosach – nie oznacza 

jeszcze, że ma się do czynienia z trucizną. 

                                                 
18 M. Kłys, „Z badań nad tłem biologicznym  
w aspekcie analizy toksykologicznej”, Arch. Med. Sąd. 
i Krym. nr 46/1996, str. 21-25 
19 W. Lechowicz, op.cit., str. 36 
20 J. K. Sadlik, Z. Brożek-Mucha, op.cit., str. 43 
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Zgodnie z jedną z najstarszych reguł toksyko-

logicznych – regułą Paracelsusa – to dawka 

czyni truciznę (sola dosis facit venenum),  

a zatem w badaniach toksykologicznych 

mających na celu wykazanie, że przyczyną 

zgonu było zatrucie jakąś substancją nie chodzi 

tylko o to, aby tą substancję wykazać, ważne jest 

również jej stężenie. Wiele jest takich 

substancji, które w małych dawkach mają 

właściwości terapeutyczne (do takich substancji 

należą przede wszystkim leki), ale w większych 

okazują się toksyczne, a nawet śmiertelne, 

stając się truciznami. 

Stężenie nikotyny, którą oznaczono  

we włosach (a także w wątrobie) było na tyle 

niskie, że wskazywało bardziej na możliwość,  

że generał mógł być narażony na bierne 

wdychanie dymu tytoniowego, aniżeli na to by 

mógł on być aktywnym palaczem. Nie należy 

jednocześnie zapominać, że w trakcie badań 

wykazano również obecność kamfory oraz 

mentolu. Są to substancje pochodzenia 

roślinnego, które wykazują działanie 

bakteriostatyczne oraz przeciwgnilne,  

co niewątpliwie mogło przyczynić się do zajścia 

procesu naturalnej mumifikacji. Ich obecność 

natomiast tłumaczy się w taki sposób,  

że prawdo-podobnie zwłoki generała zostały 

posypane tuż przed złożeniem do trumny 

jakimś środkiem, który zawierał kamforę oraz 

mentol, a miał na celu zakonserwowanie ciała21.  

Podsumowując należy stwierdzić,  

że wyniki badań toksykologicznych, w tym 

analiza toksykologiczna włosów, pozwoliły  

na jednoznaczne wykluczenie hipotezy 

                                                 
21 W. Lechowicz, op.cit., str. 39 

zakładającej możliwość otrucia generała 

Sikorskiego tuż przed katastrofą. Jednocześnie 

wyniki sekcji zwłok oraz pozostałych badań, 

które zostały przeprowadzone w listopadzie 

2008 roku w Katedrze i Zakładzie Medycyny 

Sądowej UJ CM pozwoliły na stwierdzenie,  

że przyczyną śmierci generała był uraz 

wielonarządowy, przy czym nie wykluczono,  

że mógł on nastąpić jako skutek katastrofy 

lotniczej. Biegli różnych specjalności, którzy 

przeprowadzali badania, wykluczyli jednocze-

śnie, by śmierć generała mogła być 

następstwem uduszenia gwałtownego lub 

skutkiem postrzału lub innych ran, w tym 

kłutych, ciętych czy rąbanych22.  

Katastrofy lotnicze budzą zawsze 

ogromne emocje i powodują konieczność 

wyjaśnienia ich przyczyn. Katastrofa Liberatora 

do dnia dzisiejszego jest zagadką zarówno dla 

historyków, jak i badaczy, naukowców różnych 

specjalności. Jedno natomiast udało się wyjaśnić 

dzięki sekcji zwłok generała Sikorskiego,  

co należy w tym miejscu podkreślić –  

z pewnością nie został on otruty na chwilę 

przed zderzeniem się samolotu z wodami Zatoki 

Katalońskiej. 

                                                 
22 K. Woźniak, A. Gross, T. Konopka, J. Pohl, M. Kłys, 
op.cit., str. 20 
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Czytanie śladów ze zwłok ludzkich w praktyce Sherlocka Holmesa 

Michał Milczarski 

 

Postać Sherlocka Holmesa od końca XIX 

wieku cieszy się niesłabnącą popularnością. 

Poza sześćdziesięcioma utworami literackimi, 

które wyszły spod pióra Arthura Conan Doyle’a, 

Holmes pojawił się w wielu innych książkach,  

a także w filmach, serialach i grach 

komputerowych. Poza goszczeniem w tego typu 

produkcjach, Sherlock Holmes stanowi 

inspirację dla tworzenia innych fikcyjnych 

postaci, czego przykładem jest tytułowy 

bohater popularnego serialu Dr House23. Można 

zatem z dużą dozą pewności uznać postać 

genialnego detektywa za ikonę kultury 

popularnej. 

Holmes w swojej praktyce 

detektywistycznej badał zdarzenia różnego 

rodzaju, w gronie których niejednokrotnie 

pojawiały się takie, których istotą była śmierć 

człowieka, mogąca okazać się skutkiem 

zabójstwa. W sprawach tego typu kluczowe dla 

powodzenia śledztwa jest uzyskanie jak 

największej liczby informacji w wyniku badania 

zwłok. Organy ścigania uzyskują te informacje 

głównie dzięki dwóm czynnościom 

kryminalistycznym – oględzinom zwłok  

na miejscu znalezienia oraz sekcji zwłok.  

W niniejszym artykule przedstawione 

zostanie podejście Holmesa do wspomnianych 

                                                 
23 Jerold Abrams „Logika zgadywania  
w opowieściach o przygodach Sherlocka Holmesa  
i w serialu Dr House”, opubl. w „Dr House i filozofia”, 
wydawnictwo Helion, str. 67 

czynności, co pozwoli ocenić ten element jego 

praktyki śledczej.  

Z problematyką badania zwłok czytelnik 

spotyka się już w pierwszym dziele, w którym 

pojawia się wspomniany bohater literacki - 

noweli „Studium w szkarłacie”24. W tym 

utworze detektyw zostaje poproszony o pomoc 

przez dwóch funkcjonariuszy Scotland Yardu, 

którzy usiłują wyjaśnić okoliczności zgonu 

mężczyzny znalezionego w opuszczonym 

budynku. Nie udaje im się odnaleźć żadnych 

świadków zdarzenia, a przeprowadzając 

oględziny miejsca popełniają szereg błędów 

przez co udaje im się stworzyć jedynie jedną 

wersję kryminalistyczną, która wraz  

z rozwojem śledztwa ulega falsyfikacji. Holmes 

po przybyciu na miejsce naprawia większość 

niedopatrzeń i razem z inspektorami 

przystępuje do oględzin zwłok. 

 Tadeusz Hanausek zauważa, że „jeżeli 

na miejscu oględzin zostaną ujawnione zwłoki 

ludzkie, to stanowią one centralny punkt tego 

miejsca. Oględziny obejmują wówczas zarówno 

miejsce, jak i znajdujące się na nim zwłoki”25. 

Holmes docenia możliwości tkwiące w tej 

czynności i ilekroć jest to możliwe sam  

ją przeprowadza. W metodyce wykonywania 

                                                 
24 Arthur Conan Doyle „Księga wszystkich dokonań 
Sherlocka Holmesa”, wydawnictwo REA, Warszawa 
2010,  str. 12  
25 Tadeusz Hanausek „Kryminalistyka Zarys 
wykładu”, wydanie 6, wydawnictwo Wolters Kluwer 
Polska Sp z o. o., str. 94 
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oględzin zwłok wedle genialnego detektywa 

widoczne są przede wszystkim trzy aspekty 

zasługujące na pochwałę z kryminalistycznego 

punktu widzenia. 

 Pierwszym z nich jest zabezpieczenie 

przedmiotu oględzin. Holmes rzadko przybywa 

na miejsce zdarzenia jako pierwszy, zna jednak 

wagę tego zagadnienia i przed przystąpieniem 

do omawianej czynności zawsze stara się 

ustalić, czy żadna część przedmiotu oględzin nie 

została zniekształcona. W przypadku opisanym 

w „Studium w szkarłacie”, detektyw otrzymuje 

taką informację w pisemnej prośbie o pomoc, 

niemniej po dotarciu na miejsce prosi 

inspektorów o potwierdzenie. W innych 

sprawach zawsze pyta o to funkcjonariuszy 

prowadzących postępowanie, przed rozpoczę-

ciem oględzin.  

 Kolejnym wartym odnotowania 

elementem oględzin w wykonaniu Holmesa, jest 

respektowanie ich podziału na fazę statyczną  

i dynamiczną. Detektyw dba o to, aby dokładnie 

zapoznać się z zastanym obrazem przedmiotu 

oględzin zanim zacznie zmieniać ułożenie 

zwłok, czy chociażby przeszukiwać kieszenie 

ich odzieży. 

 Trzecią i chyba najwidoczniejszą zaletą 

omawianej czynności w wykonaniu genialnego 

detektywa jest skrupulatność. Żaden szczegół 

dotyczący przedmiotu oględzin nie umyka jego 

uwadze. Tę cechę doskonale widać w utworze, 

którego fabuła została przedstawiona powyżej. 

Oględzinom zostaje tam poddana odzież  

i skryte pod nią ciało denata, co pozwala 

ujawnić ślady o kluczowym znaczeniu dla 

rozwoju śledztwa. 

 Po pierwsze, jest to kartka z wiado-

mością, w której treści pojawiają się inicjały 

osoby, która okazuje się zabójcą. Po drugie,  

są to przedmioty należące do mężczyzny,  

z którym zmarły podróżował, co pozwala 

określić jego tożsamość, wcześniej nieznaną 

organom ścigania. Po trzecie, jest to obrączka, 

która pozwala wysnuć teorię co do motywu 

czynu, jakim była zemsta. Ponadto, na podsta-

wie spostrzeżeń poczynionych w toku oględzin 

zwłok w omawianej sprawie detektyw 

wysnuwa wnioski co do przyczyny śmierci – 

otrucia oraz modus operandi sprawcy czynu 

jakim było zmuszenie ofiary do zażycia 

trucizny. 

 Oględziny przeprowadzone w sprawie 

opisanej w opowiadaniu „Studium w szkarłacie” 

stanowią doskonały przykład metodyki 

przeprowadzania tej czynności przez 

genialnego detektywa. Ronald Nossintchouk 

słusznie zauważa, że w tym wypadku Holmes 

zachowuje się niczym prekursor funkcjo-

nariuszy pionu techniki kryminalistycznej26. 

 Jednakże omawiana czynność, w wyko-

naniu Holmesa, nie jest wolna od wad.  

 Pierwszą z nich jest zaniechanie prób 

utrwalenia wyglądu przedmiotu oględzin  

i przebiegu samej czynności. Genialny detektyw 

w swojej praktyce nie sporządza niczego  

co mogłoby posłużyć wspomnianym celom: 

                                                 
26 Ronald Nossintchouk „Sherlock Holmes. Precursor 
of crime - scene technicians”, International Criminal 
Police Review 2000, nr 482 
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protokołów, szkiców, czy zdjęć. Holmes z racji 

na fenomenalną pamięć nie odczuwa tego 

niedopatrzenia w toku działań wykrywczych, 

jednak na etapie postępowania sądowego, 

dokumenty takie mogłyby znacznie ułatwić 

skazanie sprawcy, a ich brak takie skazanie 

uniemożliwić. Wyjątek od tej zasady możemy 

odnaleźć w opowiadaniu „Lwia grzywa” gdzie 

zdjęcia ran na ciele ofiary, wykonane  

w powiększeniu, pozwalają wykluczyć bicz jako 

narzędzie przestępstwa27. 

 Drugą wadą metody wykonywania 

omawianej czynności przez Holmesa jest 

niekorzystanie z pomocy lekarzy specjalistów  

z zakresu medycyny sądowej. Co prawda 

oględziny zwłok na miejscu zdarzenia  

są przeprowadzane przez organy ścigania, 

jednak wskazane jest, aby wziął w nich udział 

lekarz, najlepiej specjalista z zakresu medycyny 

sądowej28. Holmes w swojej praktyce lekceważy 

ten postulat, przez co popełnia rażące błędy. 

 W opisanej powyżej sprawie detektyw 

określił przyczynę zgonu, bazując na dwóch 

spostrzeżeniach. Pierwszym z nich był wyraz 

twarzy zmarłego, który Holmes zinterpretował 

jako grymas przerażenia, a drugim specyficzny 

zapach wydobywający się z ust denata, które 

detektyw powąchał w trakcie oględzin.   

 Jeśli chodzi o pierwsze z nich, to nie 

tylko w tym przypadku, ale ogólnie w swojej 

praktyce, Sherlock Holmes wykazuje 

zaskakującą ignorancję w zakresie znajomości 

problematyki zachowania się mięśni w chwili 

                                                 
27 A. C. Doyle op. cit., str. 956 
28 Tadeusz Hanausek op. cit., str. 94 

śmierci. Regułą jest rozluźnienie mięśni i bierne 

ułożenie ciała. Wynika z tego, że rozluźnieniu 

ulegają także mięśnie twarzy, zatem 

pozbawione jest wszelkich podstaw wniosko-

wanie z wyrazu twarzy denata o jego ostatnich 

życiowych doznaniach. Grymas taki może 

pojawić się znacznie później, w następstwie 

stężenia pośmiertnego, co oczywiście  

nie ma związku z ostatnimi przeżyciami danej 

osoby29.   

 Podobna sytuacja ma miejsce  

w opowiadaniu „Niezwykłe wydarzenia  

na moście Thor”, w którym detektyw bada 

okoliczności śmierci kobiety, odnalezionej  

z raną postrzałową głowy. Policjant, który 

pierwszy przybył na miejsce zdarzenia, 

odnalazł w zaciśniętej dłoni zwłok liścik 

sporządzony przez guwernantkę zatrudnianą 

przez męża zmarłej. Kiedy o tej okoliczności 

dowiaduje się Holmes, stwierdza: „To niezmie-

rnie istotny szczegół, który świadczy o tym,  

że tego skrawka papieru nie wsunięto w dłoń 

ofiary po śmierci, żeby pokierować śledztwo  

na fałszywe tory”30. Tymczasem wspomniane 

rozluźnienie mięśni powinno spowodować 

wypadnięcie z dłoni przedmiotu trzymanego  

w chwili śmierci. Jedynie wyjątkowo, zwłaszcza 

jeśli człowiek zmarł leżąc, trzymany przezeń 

przedmiot może pozostać w dłoni. Jeśli zatem  

w zaciśniętej dłoni nieboszczyka znaleziony 

zostanie jakiś przedmiot, bardziej prawdo-

podobne jest, że przedmiot ten został do ręki 

                                                 
29 Ibidem, str. 96 
30 A. C. Doyle op. cit., str. 928 
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denata włożony po śmierci, a późniejszy proces 

stężenia spowodował zaciśnięcie dłoni31. 

 Co ciekawe, przyjaciel Holmesa –  

dr Watson, który jest z wykształcenia 

chirurgiem, podziela błędny pogląd swojego 

przyjaciela na tę kwestię. Być może, gdyby 

Sherlock zatroszczył się o obecność specjalisty  

z zakresu medycyny sądowej na miejscu 

oględzin, zostałby wyprowadzony z błędu. 

  Niedostateczne wykształcenie towarzy-

sza genialnego detektywa daje o sobie znać 

także w utworze „Stały pacjent”. Dr Watson 

ocenia tam chwilę zgonu jeszcze w trakcie 

oględzin, biorąc pod uwagę jedynie pobieżnie 

zbadane stężenie pośmiertne32. Z pewnością 

jest to jedno ze znamion śmierci, które 

umożliwia ustalenie czasu zgonu, jednak 

istnieją także inne, które powinny być już znane 

ówczesnym lekarzom specjalizującym się  

w medycynie sądowej. Mowa tu chociażby  

o plamach opadowych i procesie ochładzania 

ciała, które obok stężenia pośmiertnego zbadał  

i opisał, w XIX wieku, dr Alexandre 

Lacassagne33. Z pewnością, lekarz specjalizujący 

się w medycynie sądowej miałby większą  

niż przyjaciel Holmesa szansę znać dzieła 

wspomnianego naukowca. Mógłby zatem ocenić 

chwilę śmierci na podstawie kilku jej znamion, 

przez co jego opinia byłaby bardziej miarodajna 

                                                 
31 T. Hanausek op. cit., str. 96-97 
32 A. C. Doyle, Op. cit., str. 405 
33 E.J. Wagner „The science of Sherlock Holmes From 
Baskerville Hall to the Valley of Fear the Real 
Forensics Behind the Great Detective’s Greatest 
Cases”, wydawnictwo John Wiley and Sons 2006,  
str. 5 

od tej wydanej przez dr Watsona, który 

specjalizował się w chirurgii. 

 Drugą z czynności kryminalistycznych, 

w której główną rolę odgrywa ciało zmarłego 

człowieka, jest sekcja zwłok. Należy zgodzić się 

z twierdzeniem, że „przeprowadzenie sekcji 

zwłok ma doniosłe znaczenie kryminalistyczne. 

Niewykonanie lub wadliwe przeprowadzenie 

tej czynności może decydować o negatywnym 

wyniku śledztwa. W przypadkach, gdy brak jest 

autorytatywnego stwierdzenia przyczyny 

zgonu, nie można ustalić okoliczności 

towarzyszących temu wydarzeniu, tak istotnych 

dla faktu zaistnienia przestępstwa”34. 

Uzasadnione jest zatem twierdzenie,  

że w każdym wypadku śmierci, która może 

okazać się śmiercią gwałtowną, powinna zostać 

przeprowadzona sekcja zwłok, bowiem jest  

to czynność o zasadniczym znaczeniu dla 

śledztwa w tego typu sprawach. 

 Sherlock Holmes nie stosuje się  

do powyższej zasady. W opowiadaniach o jego 

przygodach sekcja zwłok wspomniana jest 

dwukrotnie i ani razu nie przyczynia się  

do pozytywnego zakończenia śledztwa. 

Detektyw nigdy nie zleca jej wykonania, ani  

sam jej nie przeprowadza, poprzestając  

na oględzinach ciała na miejscu znalezienia.  

W sprawie opisanej w „Studium w szkarłacie”, 

nie przeszkadza mu to jednak w wyciągnięciu 

wniosku co do mechanizmu śmierci,  

na podstawie pobieżnego zbadania zapachu 

wydobywającego się z ust zmarłego. Tę pseudo-

                                                 
34 Brunon Hołyst „Kryminalistyka”, wydanie 12 
zmienione, Warszawa 2010, str. 939 
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ekspertyzę należy uznać za oczywiście 

niewystarczającą podstawę do formułowania 

tego typu wniosków. Jedynie sekcja zwłok  

i badania toksykologiczne mogłyby dać w tej 

sprawie wiarygodną odpowiedź na pytanie  

o przyczynę zgonu. 

 Oględziny zwłok na miejscu znalezienia 

są zawsze połączone z oględzinami miejsca,  

a niejednokrotnie także z innymi czynnościami. 

Dlatego konieczne jest poparcie ich sekcją 

zwłok, na którą składają się oględziny odzieży, 

oględziny zewnętrzne i oględziny wewnę-

trzne35. Oględziny przeprowadzone w toku 

sekcji są dużo bardziej szczegółowe, ponieważ 

uwaga obducenta skupiona jest wyłącznie  

na zwłokach, co umożliwia uzupełnienie 

spostrzeżeń poczynionych w wyniku oględzin 

zwłok na miejscu znalezienia. Nieprzeprowa-

dzenie sekcji często utrudnia ustalenie 

okoliczności zdarzenia, będącego przedmiotem 

śledztwa. 

 Przykładem powyższego twierdzenia 

jest sytuacja opisana w opowiadaniu „Dolina 

strachu”. Detektyw bada sprawę śmierci 

mężczyzny, którego twarz została poważnie 

zdeformowana przez oddany z bliska strzał  

z broni palnej. Zwłoki ubrane są w odzież 

zmarłego i mają charakterystyczne znamię  

w tym samym miejscu, a żona oraz najlepszy 

przyjaciel zmarłego dokonują rozpoznania  

z całkowitą pewnością. Jednak w wyniku 

oględzin pokoju, gdzie zdarzenie miało miejsce, 

detektyw znajduje ślady, które ewidentnie 

                                                 
35 Tadeusz Marcinkowski „Medycyna sądowa dla 
prawników” tom I, Wydanie IV, wydawnictwo Ars 
Boni et Equi, Poznań 2000, str. 135 

zostały tam umyślnie pozostawione, 

najprawdopodobniej już po zdarzeniu. Ponadto 

z zeznań innych osób obecnych w domu 

wynika, że żona zmarłego oraz jego przyjaciel 

wszczęli alarm dopiero pół godziny  

po znalezieniu zwłok. Sherlock Holmes nabiera 

podejrzeń co do tożsamości denata, lecz nie  

ma wystarczających podstaw, aby obalić 

rozpoznanie zwłok. Podejmuje zatem szereg 

czynności, które w końcu prowadzą do odkrycia 

prawdy36. 

 Holmes mógłby osiągnąć swój cel dużo 

wcześniej. Gdyby zerwał plaster znajdujący się 

na zwłokach, odkryłby, iż nie znajduje się pod 

nim zacięcie. Mogłoby to przyczynić się  

do szybszego wyjaśnienia badanej sprawy, 

ponieważ jeden z członków służby stwierdził, 

że widział, jak jego pan się zranił, a następnie 

opatrzył ranę. Jednak w chwili przepro-

wadzania oględzin miejsca detektyw musiał 

skupić swoją uwagę na wielu innych 

czynnikach, takich jak poszukiwanie śladów 

traseologicznych, czy badanie narzędzia 

zbrodni. Zrozumiałe jest zatem, że tak drobny 

detal uszedł jego uwadze.  

 Przeoczenie wspomnianego szczegółu 

zmusiło Holmesa do podjęcia wielu czynności, 

które nie byłyby najprawdopodobniej 

konieczne jeśli we wspomnianej sprawie 

przeprowadzono niezwłocznie sekcję zwłok, 

ponieważ w toku jej drugiego etapu – oględzin 

zewnętrznych, brak skaleczenia pod plastrem 

zostałby odkryty. Ignorowanie możliwości 

tkwiących w sekcji zwłok jest nawykiem 

                                                 
36 Sir Arthur Conan Doyle, Op. cit., str. 742 i nast. 
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Holmesa, co jest zaskakujące, ponieważ Arthur 

Conan Doyle – twórca tej postaci, był  

z wykształcenia lekarzem.  

 Jednak w XIX wieku nawet  

w rzeczywistej praktyce śledczej zdarzały się, 

brzemienne w skutkach, przypadki niepełnego 

wykorzystania możliwości jakie daje sekcja 

zwłok. Doskonały przykład tego zjawiska opisał 

Jürgen Thorwald37. Sprawa rozegrała się  

w 1882 roku  na Węgrzech, w małej wiosce 

Tisza – Eszlar.  

 Czternastoletnia służąca opuściła dom 

swojej pani, aby zakupić farbę i słuch po niej 

zaginął. O dokonanie zbrodni oskarżono Żydów, 

których podejrzewano o mordowanie chrzęści-

jańskich dzieci w celu zdobycia ich krwi, która 

miała być im potrzebna do wyrobu macy.  

Z początku postępowanie w sprawie prowadzili 

miejscowi funkcjonariusze organów ścigania, 

którzy pochopnie przyjęli wersję o zabójstwie 

dziewczynki, stworzoną na podstawie mało 

wiarygodnych zeznań jednego świadka – 

dziecka ze skłonnością do konfabulacji. 

Ponieważ uwięzieni przedstawiciele gminy 

żydowskiej nie przyznawali się do winy, 

prowadzono szeroko zakrojoną akcję 

poszukiwawczą, która po dwóch miesiącach 

przyniosła skutek w postaci wyłowienia  

z pobliskiej rzeki zwłok kobiety. Z racji,  

iż w okolicy nie zgłoszono zaginięcia żadnej 

innej osoby, podejrzenia, iż topielica  

to poszukiwana dziewczyna, nasuwały się 

                                                 
37 Jürgen Thorwald „Stulecie Detektywów. Drogi  
i przygody kryminalistyki”, wydanie II, Kraków 
1992, str. 148 - 157  
 

same. Jednak zwłoki nie miały żadnych ran 

ciętych, a według zeznań jedynego świadka, 

dziewczynce poderżnięto gardło. 

 Przeprowadzenie sekcji powierzono 

trzem miejscowym praktykom medycyny,  

z których jeden nie był nawet lekarzem, a żaden 

nie miał wcześniej styczności z medycyną 

sądową. Kworum to stwierdziło, że topielica nie 

jest poszukiwaną dziewczyną, na podstawie 

całkowicie błędnych wniosków co do wieku 

zwłok, czasu ich przebywania w wodzie, 

przyczyny śmierci i sposobu życia zmarłej. 

Dyletanctwo tej opinii wyszło na jaw dopiero  

w toku postępowania sądowego, ponieważ  

na wniosek obrony przeprowadzono 

ekshumację i ponowną sekcję, którą powie-

rzono specjalistom z zakresu medycyny 

sądowej. Ich opinia wskazała, że topielica  

to najprawdopodobniej zaginiona dziewczyna.  

 Powołany autor stwierdza, że sprawa  

ta uświadomiła opinii publicznej konieczność 

specjalnego kształcenia lekarzy mających 

opiniować o sprawach z zakresu medycyny 

sądowej38. Zastanawiające jest zatem,  

że Holmes nie współpracuje z żadnym 

specjalistą z tej dziedziny, mimo iż doskonale 

orientuje się w głośnych przypadkach 

przestępstw popełnianych w całej Europie,  

co pozwala przypuszczać, że opisana wyżej 

sprawa jest mu znana. 

 Reasumując wypada stwierdzić,  

że najbardziej znany bohater literatury 

kryminalnej zdaje sobie sprawę ze znaczenia 

zwłok ludzkich w praktyce śledczej. Jednak, 

                                                 
38 Ibidem, str. 157 
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mimo iż przeprowadza oględziny zwłok  

w sposób dość poprawny, nie korzysta w ich 

toku z pomocy lekarza specjalisty z zakresu 

medycyny sądowej, co istotnie osłabia wartość 

tej czynności. Jednak najistotniejszym 

mankamentem badania zwłok w praktyce 

Holmesa jest nieobecność sekcji zwłok,  

co należy uznać za niedopuszczalną lukę w jego 

metodach śledczych.  

 E.J. Wagner, omawiając wspomniane 

zagadnienie, pozytywnie ocenia kryminali-

styczne badanie zwłok w wykonaniu genialnego 

detektywa i stwierdza, że Holmes, z racji braku 

specjalisty z zakresu medycyny sądowej, często 

sam wykonuje jego zadania39. Z twierdzeniem 

tym nie sposób się zgodzić, ponieważ nie tylko 

sam Holmes, ale nawet dr Watson nie mają 

wystarczającej wiedzy, aby wspomniane 

zadania wypełnić w należyty sposób. 

Obowiązkom tym mogą zadośćuczynić jedynie 

specjaliści z zakresu medycyny sądowej, 

których genialny detektyw nigdy nie prosi  

o pomoc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 E.J. Wagner, Op. cit., str. 8 
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Ekshumacja zwłok – szczególny rodzaj czynności dowodowej  

w postępowaniu karnym 

 

Bartosz Wieczorek 
 
 
 

I. Wprowadzenie 

 Oględziny są czynnością procesową  

i kryminalistyczną, mającą istotne znaczenie dla 

realizacji celów postępowania karnego, gdyż 

dostarczają ważnych i bezpośrednich informacji 

o przestępstwie i jego sprawcy40. Kodeks 

postępowania karnego41 (dalej: k.p.k.) wyróżnia 

w art. 207 § 1 oględziny miejsca, osoby i rzeczy. 

Natomiast w art. 209 k.p.k. wskazuje się  

na oględziny i otwarcie zwłok. Do oględzin  

i otwarcia zwłok odwołuje się też pojęciowo art. 

210 k.p.k. W doktrynie wskazuje się,  

iż oględziny zwłok nie mieszczą się  

w kategoriach wskazywanych w treści art. 207 

§ 1 k.p.k.. Nie są to zatem ani oględziny miejsca, 

osoby czy też rzeczy. Oględziny zwłok  

to oględziny specyficznej rzeczy, jaką jest ciało 

ludzkie. Jest to inny rodzaj oględzin, na co wska-

zuje odrębne normatywne uregulowanie.  

Nadto treść art. 209 k.p.k. oraz art. 210 k.p.k. 

dowodzi, że mamy do czynienia z 2 rodzajami 

oględzin zwłok: 1) oględzinami zewnętrznymi 

(inspekcją), 2) oględzinami wewnętrznymi 

(sekcją). Otwarcie zwłok bowiem mimo innego 

nazewnictwa i umiejscowienia obok pojęcia 

                                                 
40 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2004, s. 451 
41 ustawa z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks 
postępowania karnego, Dz.U.1997.89.555 z późn. 
zm. 

oględzin, to nic innego, jak dokonanie oględzin 

narządów wewnętrznych ciała ludzkiego 

i ustalenie możliwej przyczyny zgonu oraz 

mechanizmów jej powstania42. Przychylić się 

trzeba do stwierdzenia, iż użycie w procedurze 

karnej nazwy „oględziny zewnętrzne i otwarcie 

zwłok” to podkreślenie konieczności dokonania 

za każdym razem obu tych czynności. Dotyczy 

to jednak art. 209 k.p.k., gdyż jak wynika  

z brzmienia art. 210 k.p.k., w którym 

ustawodawca zastosował poprzez wyrażenie 

„lub” alternatywę łączną, w przypadku wyjęcia 

zwłok z grobu możliwe jest przeprowadzenia 

wyłącznie, w przypadku stwierdzenia ku temu 

podstaw dowodowych, jednej z tych czynności. 

Można więc poprzestać na przeprowadzeniu 

oględzin zewnętrznych ciała, jak też wyłącznie 

dokonać ich otwarcia. Nie ma też przeszkód ku 

temu, by czynności te wykonać łącznie.  

Co zatem jest przedmiotem unormowań  

art. 209 k.p.k. i art. 210 k.p.k. Ustawodawca 

wskazuje, że zwłokami są ciała osób zmarłych i 

dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas 

trwania ciąży. Natomiast w stosunku  

do szczątków będących: 1) popiołami 

powstałymi w wyniku spopielenia zwłok, 2) 

pozostałościami zwłok, wydobytych przy 

                                                 
42 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks 
postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 
2004, s. 893. 
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kopaniu grobu lub w innych okolicznościach,  

3) częściami ciała ludzkiego, odłączonymi  

od całości, 4) noworodki martwo stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące postępowania 

ze zwłokami43. 

 Aktualne do dnia dzisiejszego wytyczne, 

określające w sposób wyczerpujący technikę 

sekcji sądowo – lekarskiej, zawarte zostały  

w nie posiadającym mocy, akcie prawnym  

z 1929 roku. Chodzi o rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnę-

trznych z dnia 15 lipca 1929 roku  

o wykonywaniu oględzin sądowo-lekarskich 

zwłok ludzkich44. Według treści zawartych  

w rozporządzeniu oględziny zewnętrzne zwłok 

mają ustalić co najmniej następujące cechy  

i właściwości danych zwłok: wiek, płeć, wzrost 

(długość ciała mierzona od szczytu głowy  

do pięty), budowa. ciała (wady wrodzone  

i nabyte), stan odżywienia, szczególne znaki 

(blizny, znamiona, tatuaże, zmiany wywołane 

pracą zawodową, uderzające właściwości 

uzębienia, plomby, uzębienie sztuczne itp. - 

znaki szczególne wraz z opisem twarzy i, o ile 

możności, z fotografią twarzy wprost i z boku 

należy zawsze uwzględnić w wypadkach 

badania zwłok nieznanych; znamiona śmierci 

(zabarwienie powłok ciała, plamy pośmiertne 

opadowe, ich umiejscowienie, rozległość, 

wyrazistość i zabarwienie, stężenie pośmiertne, 

jego rozmieszczenie i nasilenie), znamiona 

                                                 
43 rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami  
i szczątkami ludzkimi, Dz.U.2001.153.1783 
44 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  
i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1929 
r. o wykonywaniu oględzin sądowo-lekarskich zwłok 
ludzkich, Dz. Urz. MS 1929, Nr 14 

rozkładu (objawy gnicia) lub przeobrażenia 

(tłuszczowoskowego lub strupieszczenia); 

zawartość lub obecność ciał obcych  

w naturalnych otworach ciała tj. zewnętrznych 

przewodach słuchowych, otworach nosowych, 

jamie ustnej, otworze stolcowym, sromie  

i pochwie, cewce moczowej; zmiany chorobowe 

i obrażenia poszczególnych części ciała tj. głowy 

(z twarzą), szyi, klatki piersiowej, brzucha, 

pleców, kończyn górnych i dolnych. Otwarcie 

zwłok (sekcja zwłok, sectio cadaveris)  

to natomiast otwarcie co najmniej trzech 

głównych jam ciała, tj. czaszki, klatki piersiowej 

wraz z szyją i jamy brzusznej oraz zbadanie 

zawartych w nich narządów w celu ustalenia 

przyczyny śmierci i okoliczności jej towarzy-

szących. W § 1 cytowanego rozporządzenia 

wskazano, iż oględziny sądowo-lekarskie zwłok 

ludzkich mają na celu wyjaśnić według zasad 

wiedzy rodzaj i przyczynę zgonu w wypadkach, 

gdy istnieje pewność, lub zachodzi podejrzenie, 

że przyczyną zgonu było przestępstwo,  

w szczególności zaś: jeżeli przyczyną zgonu był 

uraz zewnętrzny, otrucie przez działanie. 

wewnętrzne lub zewnętrzne jakiś. substancji 

trującej, wstrząs wszelkiego rodzaju itp.;  

w razie śmierci człowieka z powodu błędu 

lekarskiego, lub śmierć człowieka leczonego 

przez osobę niepowołaną, w przypadkach 

śmierci w związku z poronieniem; w razie 

śmierci nagłej wśród podejrzanych 

okoliczności; gdy znaleziono zwłoki osoby 

nieznanej wśród podejrzanych okoliczności,  

w szczególności zwłoki noworodka;  

we wszystkich innych przypadkach, gdy tego 
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władza wymiaru sprawiedliwości zażąda45.  

Cel oględzin obecnie pozostał tożsamy, jednak 

jego redakcja, został wyogólniona do stwier-

dzenia, iż czynność oględzin i otwarcie zwłok 

zarządza się, jeżeli zachodzi podejrzenie 

przestępnego spowodowania śmierci (art. 209 

k.p.k.).  

 Ekshumacja zwłok to czynność, według 

treści art. 210 k.p.k., poprzedzająca czynność 

oględzin zewnętrznych lub otwarcie zwłok.  

Jest to czynność, z punktu widzenia instytucji 

zawartych w k.p.k. o szczególnym charakterze. 

Dotyczy ona zasad towarzyszących wydobyciu 

zwłok z grobu w celu przeprowadzenia badania 

sądowo – lekarskiego, polegającego na oględzi-

nach zwłok lub otwarciu zwłok. Z łaciny  

„ex” oznacza „z”, humus „ziemia”. Przeprowa-

dzenie ekshumacji musi być uzasadnione 

szczególnymi względami natury dowodowej. 

Ekshumacja może być przeprowadzona  

na skutek ujawnienia nowych faktów 

sugerujących, że śmierć była wynikiem 

przestępstwa, a badania pośmiertnego nie 

przeprowadzono w odpowiednim czasie i nie 

przeprowadzono go w sposób fachowy. Może 

być uzasadniona sytuacją, iż postępowanie 

karne zostało umorzone  bez poddania w ogóle 

zwłok oględzinom, celem ustalenia czy  

do śmierci doszło w wyniku przestępstwa  

czy też nieszczęśliwego wypadku. Konieczność 

przeprowadzenia ekshumacji może wynikać  

z ujawnienia się po przeprowadzonych już 

                                                 
45 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  
i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1929 
op. cit.; Medycyna sądowa, B. Popielski i J. Kobiela 
(red.), Warszawa 1972, s. 113; S. Raszeja,  
W. Nasiłowski, J. Markiewicz, Medycyna sądowa, 
Warszawa 1993, s. 71. 

oględzinach i otwarciu zwłok nowych faktów, 

sugerujących, iż śmierć inaczej niż ustalono, 

mogła być wynikiem działania osób trzecich 

albo przyczyna zgonu osoby była inna niż 

dotychczas ustalono i w związku z tym modus 

operandi sprawcy był inny niż, jak dotychczas 

sądzono.  

 

II. Wymogi proceduralne przepro-

wadzenia ekshumacji 

 

 W myśl art. 210 k.p.k. prokurator  

albo sąd może zarządzić wyjęcie zwłok z grobu  

w celu dokonania oględzin lub ich otwarcia.  

W pełni mają zastosowanie wytyczne wskazane 

w art. 209 k.p.k. Przepis o tym nie stanowi, lecz 

w doktrynie przyjmuje się, iż dopuszczalne jest 

tylko pobranie niezbędnych tkanek do badań, 

jeżeli mogą one być miarodajne dla postępo-

wania dowodowego46. Do ekshumowanych 

zwłok stosuje się odpowiednio przepisy 

znajdujące się w art. 209 k.p.k., a dotyczące 

oględzin i otwarcia zwłok. Zgodnie z nimi 

przesłanką zarządzenia oględzin i otwarcia 

zwłok jest podejrzenie, że śmierć nie nastąpiła 

w sposób naturalny i jest konsekwencją działań 

przestępnych. Po stronie prokuratora (sądu) 

istnieje obowiązek dokonania oględzin zwłok  

i wzięcia udziału w czynności ich otwarcia,  

w sytuacji gdy jedna z tych czynności zostanie 

przeprowadzona. W razie potrzeby do obecno-

ści przy oględzinach lub otwarciu zwłok można 

wezwać lekarza, który ostatnio udzielił 

zmarłemu pomocy. Do dokonania oględzin lub 

otwarcia zwłok powołuje się biegłego, w miarę 

                                                 
46 R. A. Stefański, Oględziny i otwarcie zwłok jako 
czynności procesowe, Prokuratura i Prawo 3, 2005 
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możności z zakresu medycyny sądowej, który  

z dokonanych czynności sporządza 

specjalistyczną opinię. Opinia sądowo – 

lekarska zawiera stwierdzone przez biegłego 

fakty i spostrzeżenia dokonane w czasie 

oględzin lub otwarcia ekshumowanych zwłok. 

W niej znajduje się opis rodzaju i przyczyny 

śmierci, a jeśli śmierć była wynikiem urazu 

mechanicznego, wówczas w kolejnej części 

poddaje się opinii rodzaj narzędzia, którym 

uraz został spowodowany. W samym końcu 

wywodu znaleźć można wnioski biegłego oraz 

jego odpowiedzi na zadane przez organ 

procesowy pytania. Ponadto  opinia powinna 

zwierać imię i nazwisko, stopień i tytuł 

naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe 

biegłego, imiona i nazwiska oraz pozostałe dane 

innych osób które uczestniczyły w przepro-

wadzeniu badań. W wypadku gdy opinię 

wydawała instytucja, konieczna jest jej pełna 

nazwa i siedziba. Oprócz tego niezbędne  

są informacje o czasie przeprowadzonych 

badań oraz dacie wydania opinii, a także 

sprawozdanie z przeprowadzonych czynności  

i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski. 

Oczywiście opinia powinna zawierać podpisy 

wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli  

w jej wydaniu47. Niezależnie od niej, zarówno  

z oględzin, otwarcia zwłok jak i z ekshumacji 

sporządza się protokół. Protokół z ekshumacji 

zwłok  powinien zawierać oznaczenie 

czynności, jej czasu i miejsca oraz osób w niej 

uczestniczących, przebieg czynności, a także 

oświadczenia i wnioski jej uczestników, wydane 

                                                 
47 R. Kurek, Otwarcie zwłok jako czynność 
procesowa, Prokuratura i Prawo 10, 2005 

w toku czynności postanowienia i zarządzenia, 

a jeżeli postanowienie lub zarządzenie 

sporządzono osobno, wzmiankę o jego wydaniu 

oraz w miarę potrzeby stwierdzenie innych 

okoliczności dotyczących przebiegu czynności.  

 Ekshumację zarządza sąd albo 

prokurator. Prawo do zarządzenia ekshumacji 

nie posiadają inne organy prowadzące 

postępowanie karne. Sąd zarządza ekshumację 

jedynie na etapie postępowania sądowego  

w razie gdy zajdzie taka potrzeba „w celu 

dokonania oględzin lub otwarcia zwłok”. 

Natomiast w postępowaniu przygotowawczym 

imperium do podjęcia decyzji o ekshumacji 

posiada prokurator. Decyzja o ekshumacji 

przyjmuje formę postanowienia, a nie 

zarządzenia. Takie stanowisko wynika z faktu, 

iż do zarządzenia ekshumacji uprawniony  

do jej wydania jest także sąd, a zgodnie z art. 93 

§ 1 k.p.k. sąd w kwestiach niewymagających 

wydania wyroku wydaje postanowienia48. 

Ponadto za taką interpretacją przemawia fakt, 

iż sąd może wydawać zarządzenia tylko  

w postępowaniu przygotowawczym, a jak 

wcześniej zostało wykazane decyzja  

o ekshumacji może zostać podjęta przez sąd 

tylko na etapie postępowania sadowego49. 

Oględziny lub otwarcie zwłok po ich ekshumacji 

to czynności niepowtarzalne. Zatem do udziału 

w nich należy dopuścić podejrzanego, 

pokrzywdzonego i ich przedstawicieli ustawo-

wych oraz obrońcę i pełnomocnika, jeżeli są już 

w sprawie ustanowieni. Z reguły będzie  

                                                 
48 R. A. Stefański, op. cit.  
49 T.Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, 
Komentarz wraz z komentarzem do ustawy  
o świadku koronnym. Wyd. IV, Kraków2005, s. 311 
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to niemożliwe, gdyż oczekiwanie na ich 

przybycie mogłoby spowodować zniekształ-

cenie dowodu (art. 316 § 2 k.p.k.)50. 

 Prokuratora i sąd, jako podmioty 

posiadające legitymację do zarządzenia 

ekshumacji wskazuje oprócz art. 210 k.p.k.,  

art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku  

o cmentarzach i chowaniu zmarłych51.  

Ta ustawa wraz z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie 

postępowania ze zwłokami i szczątkami 

ludzkimi52 stanowi podstawową instrukcję 

przeprowadzenie ekshumacji. I tak ekshumacja 

jest dopuszczalna w okresie od 16 października 

do 15 kwietnia we wczesnych godzinach 

rannych. O zamierzonej ekshumacji należy 

zawiadomić właściwego powiatowego lub 

portowego inspektora sanitarnego, który 

wykonuje nadzór nad ekshumacją.  

O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się także 

na piśmie zarząd cmentarza. Istnieje nadto 

czasowe ograniczenie ekshumacji. Dotyczy  

ono osób zmarłych na choroby zakaźne  

(do wykazu chorób zakaźnych należą: cholera, 

dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, 

gorączka powrotna, nagminne porażenie 

dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, 

żółta gorączka i inne wirusowe gorączki 

krwotoczne)53. Ekshumacja tych osób nie może 

                                                 
50 R. A. Stefański, op. cit. 
51 ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz.U. z 2000r. 
Nr 23, poz. 295 z późn. zm, 
52 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2001 roku, op. cit. 
53 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 
2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych  
w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga 
szczególnego postępowania ze zwłokami osób 

nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch lat  

od daty ich zgonu. Powyższe ograniczenie nie 

dotyczy jednak ekshumacji zarządzonej przez 

prokuratora albo sąd. Ograniczenie to dotyczy 

tylko ekshumacji dokonanej za zezwoleniem 

inspektora sanitarnego na umotywowaną 

prośbę osób uprawnionych do pochowania,  

w celu przeniesienia zwłok i ponownego 

pochowania. 

 Przy zachowaniu stosownych środków 

ostrożności i za zezwoleniem powiatowego 

inspektora sanitarnego można przeprowadzić 

ekshumację w innym terminie, tak jak to miało 

miejsce na przykład w przypadku ekshumacji 

studenta i działacza opozycyjnego okresu PRL 

Stanisława Pyjasa, studenta Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Jego śmierć w tajemniczych 

okolicznościach na kilka dni przed juwenaliami 

1977 r. wstrząsnęła środowiskiem akademic-

kim Krakowa i Polski. Ekshumacja zwłok 

została przeprowadzona 20 kwietnia 2010 r. 

około godziny 7 rano54. 

 Powyższe przepisy precyzują sposób 

postępowania ze zwłokami ekshumowanymi 

przed upływem okresu mineralizacji oraz  

w przypadku ekshumacji wykonywanej  

po upływie okresu mineralizacji. I tak zwłoki 

ekshumowane przed upływem mineralizacji 

(20 lat od pochowania) powinny zostać 

wydobyte wraz z trumną, którą bez otwierania 

na czas przewozu w obrębie kraju należy 

umieścić w skrzyni szczelnie wybitej blachą.  

                                                                             
zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152 z 2001 r., poz. 
1742 
54 strona internetowa http://wiadomości.gazeta.pl/ 
wiadomości/1,114873,7791476, Trwa_ ekshumacja_ 
Stanisława_ Pyjasa. html  
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Na miejscu ponownego pochowania trumnę 

należy wydobyć ze skrzyni i pochować 

bezzwłocznie na cmentarzu bez jej otwierania. 

W razie ekshumacji wykonywanej po upływie 

mineralizacji wydobyte szczątki wraz  

z resztkami trumny należy umieścić w nowej 

trumnie. Trumnę zamyka się w obecności 

powiatowego lub portowego inspektora 

sanitarnego, który następnie dokonuje jej 

opieczętowania. Trumnę umieszcza się na czas 

przewozu w szczelnie zamkniętym worku  

z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, 

odpornego na uszkodzenia mechaniczne.  

Po dostarczeniu trumny na miejsce 

przeznaczenia worek zdejmuje się i spala.  

Po przewiezieniu zwłok na miejsce 

przeznaczenia zwłoki chowa się niezwłocznie 

bez otwierania trumnę. O konieczności 

postępowania zgodnie z wytycznymi świadczy 

przykład ekshumacji szczątków Kazimierza 

Jagiellończyka i jego żony Elżbiety Rokuszanki  

z maja 1973 roku. W ciągu kolejnych 10 lat  

od ekshumacji zmarło 15 osób zaangażowanych 

wcześniej w eksplorację królewskiego 

grobowca. Niektórzy te zdarzenia nazwali 

„klątwą Jagiellończyka”, według której każdego, 

kto ośmielił się zakłócić spokój monarchy, 

czeka rychły koniec. Rozwój nauki pozwolił  

na ustalenie, iż odpowiedzialną za śmierć osób 

biorących udział w przedsięwzięciu była 

pozostająca przez 500 lat w uśpieniu bakteria 

Aspergillus flavus, wytwarzająca substancje 

rakotwórcze55  

 

                                                 
55 Z. Święch, Klątwy, mikroby i uczeni. Tom 1, 
Kraków 1989 

III. Cel ekshumacji 

 

 Podjęcie decyzji o ekshumacji należy  

do niezwykle trudnych wyzwań dla organu 

prowadzącego postępowanie. Decyzja o ekshu-

macji winna zostać poprzedzona niezwykle 

drobiazgową analizą zgromadzonego już  

w sprawie materiału dowodowego. Organ 

procesowy zarządzający ekshumację winien 

obligatoryjnie zarysować cel w jakim czynność 

tą chce przeprowadzić. Nie może jednak przy 

określaniu celu nie wziąć pod uwagę 

okoliczności, które bezspornie wpływają  

na źródło dowodowe, jakim jest pogrzebane 

ciało. Chodzi o  upływ czasu oraz warunki, które 

mają wpływ na zmianę struktury wewnętrznej  

i zewnętrznej zwłok lub szczątków. 

Ekshumowane zwłoki lub szczątki ludzkie mogą 

znajdować się w różnym stanie. Zależne jest  

to od takich elementów jak: czas od śmierci jaki 

upłynął, warunków glebowych, pory roku, 

jakości trumny, warunków pogodowych. 

Stwierdzono, iż zwłoki noworodka zakopane 

powierzchownie ulegają zgniciu w ciągu 3-4 

miesięcy, natomiast zwłoki osoby dorosłej, 

pogrzebane w taki sam sposób ulegają 

zeszkieletowaniu w ciągu 2 – 4 lat. Gdy gleba 

jest mało przepuszczalna wówczas do zaniku 

części miękkich potrzeba 5-10 lat. Do takich 

gleb zalicza się glinę, iły, warwy i mady. Gleby 

porowate, przepuszczalne tj. piaski, redziny, 

borowiny, darniowo – bielicowe, stanowią 

słabszą ochronę zwłok i dlatego do zaniku 

tkanek miękkich dochodzi w okresie od 3-5 lat, 

ponieważ gleba ta z racji swoich właściwości 

przepuszczalnych nie zapewnia zwłokom aż tak 
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dobrej ochrony. Zwłoki pozostawione  

na wolnym powietrzu mogą ulec zeszkieleto-

waniu w ciągu 3-4 miesięcy, zwłaszcza gdy będą 

niszczone przez owady, larwy, czy też gryzonie. 

Znane są przypadki kiedy rozkład w takich 

warunkach trwał tylko parę tygodni, a nawet 

kilkanaście dni. W ciepłej porze roku  

w zwłokach mogą rozwijać się larwy much 

powodując niemal całkowite zniszczenie części 

miękkich jednocześnie pozostawiając na dużej 

powierzchni nietkniętą skórę. Znane  

są przypadki, gdy w takich warunkach doszło 

do zeszkieletowania w ciągu zaledwie 40 dni.  

W przypadku rozkładu gnilnego zwłok 

rozpoznanie przyczyny śmierci jest bardzo 

trudne, a wręcz niemożliwe. Deskę ratunku 

stanowią badania histopatologiczne pobranych 

wycinków narządów, gdyż nie ulegają zatarciu 

wskutek gnicia wszelkie uszkodzenia kostne,  

a także ogniska miażdżycy i zakrzepicy  

w naczyniach krwionośnych, guzy 

nowotworowe, zwapnienia, zwłoknienia 

narządów wewnętrznych56. Zmiany chorobowe 

w postaci: miażdżycy, blizn pozawałowych, 

krwotoku mózgowego można rozpoznać  

od momentu grzebania do kilku tygodni.  

W pierwszej kolejności ulegają zatarciu 

uszkodzenia tkanek miękkich. Najdłużej 

możliwości wykrywcze istnieją w stosunku  

do obrażeń kości, w tym do złamań  

i postrzałów. Również czasowo ograniczone jest 

wykrycie trucizn, które jest również 

zróżnicowane w zależności od rodzaju danej 

substancji. Niektóre z nich wywołują zmiany 

                                                 
56 S. Raszeja, W. Nasiołowski, J. Markiewicz, op. cit. 
str. 56 

anatomiczne (rtęć, ołów, tal), inne prowadzą  

do zmiany zabarwienia krwi i narządów (tlenek 

węgla), część charakteryzuje specyficzny 

zapach (alkohole, cyjanek, formalina). Należy 

pamiętać, że przy ekshumacji konieczne jest 

pobranie do badań próbek trumny, ziemi  

z grobu i jego otoczenia, próbek odzieży  

ze zwłok, jako ewentualnych próbek porówna-

wczych przy badaniach laboratoryjnych 

(toksykologicznych) próbek pobranych  

ze zwłok. Oczywiście najwięcej informacji 

można uzyskać, badając płyny ustrojowe  

i tkanki miękkie, gdyż w kościach część toksyn, 

zwłaszcza organicznych, jest nie do wykrycia – 

szczególnie gdy silna trucizna została podana 

jednorazowo. W takich przypadkach badane  

są też próbki ziemi wydobytej spod ciała,  

bo nasączona jest pochodzącymi z niego 

substancjami. Łatwiej natomiast stwierdzić 

obecność w organizmie trujących metali,  

np. arsenu czy ołowiu. Ich ślady zachowują się 

zarówno w kościach, jak i we włosach57.  

 Właśnie wykrycie wysokiej zawartości 

arsenu we włosach Napoleona Bonaparte dało 

asumpt do licznych teorii na temat przyczyny 

jego śmierci: czy został otruty na Wyspie  

św. Heleny przez jednego ze swych licznych 

wrogów, czy też może zatruła go tapeta  

na ścianie jego celi, której barwnik sporządzono 

na bazie toksycznego związku. Z uwagi  

na to poddano badaniom próbki włosów 

cesarza Francuzów z różnych okresów jego 

życia: dzieciństwa na Korsyce, wygnania  

                                                 
57 strona internetowa http://www.focus.pl/nauka 
/zobacz/publikacje/kryminalne-zagadki-
ekshumacji/strona-publikacji/2/nc/1/ 
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na Elbie, z dnia jego śmierci i dnia następnego. 

Porównano je też z próbkami włosów jego syna 

oraz żony, przechowywanymi w europejskich 

muzeach. Okazało się, że we wszystkich 

analizowanych włosach zawartość arsenu była 

około stukrotnie wyższa niż u ludzi żyjących 

dzisiaj. W dodatku próbki włosów młodego  

i umierającego Napoleona zawierały podobne 

ilości trucizny. Stwierdzono, iż w XIX wieku 

ludzie nieświadomie spożywali lub wdychali 

duże ilości tej toksycznej substancji i to nie ona, 

lecz – tak jak ustalili lekarze przeprowadzający 

autopsję cesarza – rak żołądka zabił 

Napoleona58 .  

 Ciekawą gałęzią nauki powiązana  

z toksykologią jest entomotoksykologia, której 

zadaniem jest wykrywanie leków, narkotyków  

i substancji toksycznych w ciałach owadów 

żerujacych na zwłokach. W późnych fazach 

rozkładu zwłok podstawowy materiał  

do analizy toksykologicznej w postaci narządów 

wewnętrznych jest nieosiągalny. Tymczasem 

larwy much trumiennych, które wcześniej miały 

możliwość przedostania się do trumny, zerują 

na zwłokach. W przypadku gdy osoba, której 

zwłoki są miejscem żerowania, była w chwili 

śmierci pod wpływem leków, narkotyków lub 

innych substancji chemicznych, te substancję 

lub ich metabolity kumulują się w ciele larw.  

Co więcej ślady substancji chemicznych  

z ciała denata można znaleźć również  

w ciałach drapieżnych chrząszczy i błonówek 

                                                 
58 strona internetowa http://www.focus.pl/ 
nauka/zobacz/publikacje/kryminalne-zagadki-
ekshumacji/strona-publikacji/2/nc/2/ 

pasożytniczych żerujących na larwach 

muchówek nekrofagicznych59. 

 

IV. Podsumowanie 

 

  Ekshumacja to czynność niepowta-

rzalna dowodowo. Sposób jej przeprowadzenia 

może wpłynąć na ilość i jakość dowodów, które 

dzięki niej możemy uzyskać. Jest to pełny 

koszyk czynności dowodowych, których celem 

jest ustalenie okoliczności śmierci osoby.  

Po wyjęciu zwłok z grobu można bowiem 

przeprowadzić szereg badań kryminalisty-

cznych, począwszy od badań sekcyjnych, 

poprzez histopatologiczne, genetyczne, 

identyfikacyjne – inne niż genetyczne,  

a skończywszy na badaniach toksykologicznych.  

 

Bartosz Wieczorek – prokurator Prokuratury 

Rejonowej w Grudziądzu 

                                                 
59 Wykład Krzysztof Szpila – Możliwości  
i ograniczenia entomologii sądowej KSSiP Dębe 
2012 
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Ofiara zabójstwa w czynnościach taktyczno - śledczych organów ścigania 

Uwagi wybrane 

 

Krzysztof Gieburowski 

 

 

Zagadnienia wprowadzające 

Czynności taktyczne to najkrócej rzecz 

ujmując czynności z zakresu taktyki 

kryminalistycznej, nauki zajmującej się 

„sposobami popełniania czynów przez 

przestępców oraz zasadami działania organów 

śledczych stosowanymi w celu wykrycia 

przestępstwa oraz ujawnienia i ujęcia 

sprawcy”60. Są to taktyczno – śledcze czynności 

konieczne do uzyskania środków dowodowych, 

zabezpieczenia tych środków oraz wykrycia  

i ujęcia sprawcy czynu przestępnego. To także 

praktyczna działalność ludzka, skuteczna  

i celowa, wykorzystująca reguły wypracowane 

w prakseologii - nauce zajmującej się 

optymalizacją i efektywnością działań 

ludzkich61.  

Należy odnotować, że w przeważającej 

części właściwe metody służby dochodze-

niowo-operacyjnej należą do dziedziny taktyki 

śledczej. Dlatego – według P. Horoszowskiego - 

zagadnienia te powinny być przedmiotem 

                                                 
60 P. Horoszowski, Kryminalistyka, PWN, Warszawa 
1958, s. 14. 
61 K. Juszka, Jakość czynności kryminalistycznych, 
Lublin 2007, s. 18. Dodajmy, prakseologia zajmuje 
się świadomą działalnością człowieka nastawioną  
na osiągnięcie określonego celu. Dąży to tworzenia 
ogólnych zasad sprawnego działania poprzez ocenę 
stopnia przydatności do danego celu wpływu 
warunków działania. 

opracowania i wypowiedzi przede wszystkim 

nauki prawa procesowego, przy czym, należy 

odnotować, że dla P. Horoszowskiego metodami 

taktyki śledczej są m.in. inwigilacja oraz metody 

wywiadu śledczego i pościgu. W praktyce, 

zagadnienie, o którym mowa, w tym dotyczące 

metod pracy operacyjnej, od wielu lat, jest 

przedmiotem naukowych pracach krymina-

listycznych.  

Wyrażenie „Ofiara” w tym opracowaniu 

oznacza konkretną jednostkę ludzką,  

w zestawieniu z wyrażeniem „zabójstwo”, 

pokrzywdzoną przestępstwem z art. 148 KK. 

Ofiarą zabójstwa jest człowiek. Z punktu 

widzenia form stadialnych, przymiot ten 

posiada osoba, która doznała uszkodzenia ciała, 

gdy sprawca z zamiarem zabójstwa działał lub 

zaniechał działania, do którego był zobowią-

zany. Dodajmy, badaniem osób pokrzyw-

dzonych zabójstwem zajmuje się wiktymologia 

kryminalna, do rozwoju której w Polsce 

przyczynili się m.in. B. Hołyst, P. Horoszewski, 

L. Lernell, L. Falandysz i E. Bieńkowska62.  

Taktyka kryminalistyczna, szerzej – 

kryminalistyka, wiktymologia i prawo karne  

są dziedzinami niezwykle obszernymi, 

posiadają wiele aspektów i stanowią przedmiot 

zainteresowania organów władzy państwowej, 

                                                 
62 P. Horoszowski, Kryminalistyka…, op. cit., s. 18. 
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ochrony porządku prawnego, administracji 

publicznej, konkretnych obywateli, środowisk 

naukowych i – jak się wydaje – również świata 

przestępczego. Ramy niniejszego artykułu nie 

pozwalają niestety ani na opisanie wszystkich 

zagadnień istotnych z punktu widzenia 

organów ścigania, ani też na wgłębienie się  

w istotę każdego mechanizmu i zagadnienia, 

które w tymże tekście zostanie zaprezen-

towane. Opracowanie dotyczy bardzo wąskiego 

wycinka działalności organów porządku 

prawnego: wybranych policyjno – kryminalisty-

cznych czynności taktyczno – śledczych  

z udziałem ofiary zabójstwa. Inne zagadnienia 

szczegółowe zostały w artykule świadomie 

pominięte. 

 

O naturze policyjno – kryminali-

stycznych czynności taktyczno - 

śledczych 

Czynności taktyczno - śledcze w spra-

wach o zabójstwo realizowane są przez 

policjantów zobowiązanych przede wszystkim 

do wykonania czynności operacyjno-

rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych63. 

W największym stopniu zajmują się tym 

policjanci służby kryminalnej: pionu 

operacyjno-rozpoznawczego, pionu dochodze-

niowo-śledczego, pionu techniki operacyjnej, 

pionu techniki kryminalistycznej, aczkolwiek 

pewne zadania wykonują także policjanci 

służby prewencyjnej, ogniwa patrolowo – 

interwencyjnego i dzielnicowi. Bezpośrednio 

odpowiedzialnymi za skuteczność, jakość  

                                                 
63 Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6.04.1990r. o Policji  
(tj. Dz. U. z 2011r., Nr 287, poz. 1687 ze zm.) 

i efektywność procesu wykrywczego są jednak 

policjanci pionów operacyjno – rozpoznaw--

czego i dochodzeniowo – śledczego, ze wskaza-

niem na funkcjonariuszy pionu operacyjnego. 

Można postawić hipotezę, że proces wykrywczy 

w sprawach o zabójstwo zależy głównie  

od wiedzy i doświadczenia (ale nie tylko) 

policjantów służby kryminalnej, głównie 

funkcjonariuszy pionów operacyjno – 

rozpoznawczego i dochodzeniowo - śledczego. 

Czy poziom wiedzy i doświadczenia 

zawodowego tych osób jest wystarczający?  

Z badań wynika, że niekiedy brakuje tym 

funkcjonariuszom wiedzy elementarnej np. 

dotyczącej sposobów postępowania ze śladami 

ujawnionymi na miejscu zdarzenia, które 

kwalifikują się do badania kompleksowego 

(badania na kilku płaszczyznach przez różnych 

biegłych). Jest to przysłowiowa „Pięta 

achillesowa” polskiej Policji. 

Ważnym elementem policyjno – 

kryminalistycznych czynności taktyczno-

śledczych są czynności operacyjno – 

rozpoznawcze64. Są to czynności z reguły 

poufne65. Odwołując się do projektu ustawy  

                                                 
64 Szerzej na temat czynności operacyjno – 
rozpoznawczych Policji zob. m.in.: S. Pikulski, 
Działania operacyjne Policji, „Wojskowy Przegląd 
Prawniczy” 1996, nr 2, s. 62-65; A. Taracha, 
Czynności operacyjno - rozpoznawcze. Aspekty 
kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006; 
B. Rowiński, Czynności operacyjno - rozpoznawcze 
w świetle ustawy dnia 14 lipca 1983, „Problemy 
Kryminalistyki” 1985, nr 169; J. Kudła, Wybrane 
aspekty prawne uzyskiwania przez Policję 
informacji w toku czynności operacyjno – 
rozpoznawczych, „Przegląd Policyjny” 2006, Nr 3;  
M. Lipka, J. Krwawicz, O rozpracowaniach 
operacyjnych, Warszawa 1966;  
65 T. Hanausek stwierdza, że czynności operacyjno – 
rozpoznawcze to: „odrębny system poufnych bądź 
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o czynnościach operacyjno – rozpoznawczych, 

który wpłynął do Sejmu R.P. 8 lutego 2008r., 

notabene - autorstwa Platformy Obywatelskiej, 

czynności operacyjno – rozpoznawcze są zespo-

łem czynności jawnych i niejawnych prowadzo-

nych w celu: a) rozpoznania, zapobiegania  

i wykrywania przestępstw, b) odnajdywania 

osób ukrywających się przed organami ścigania 

lub wymiaru sprawiedliwości oraz osób 

zaginionych, jeżeli zachodzi uzasadnione 

podejrzenie że ich zaginięcie jest wynikiem 

przestępstwa, a także odnajdywania rzeczy 

utraconych w wyniku przestępstwa lub 

mających związek z przestępstwem, c) ustalenia 

tożsamości osób, zwłok, w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia przestępczego 

działania. Polegają one na uzyskiwaniu, 

gromadzeniu, przetwarzaniu i sprawdzaniu  

w sposób jawny i niejawny informacji  

o przestępstwach, a także na uzyskiwaniu 

dokumentacji, próbek i materiałów porów-

nawczych w celu ujawnienia lub zabezpieczenia 

dowodów przestępstwa. Praca operacyjna jest 

przy tym realizowana w następujących 

formach: sprawdzenie, rozpoznanie, rozpraco-

wanie i poszukiwanie. Z interesującego nas 

punktu widzenia, informacją szczególną jest 

dotycząca metod (sposobów) prowadzenia 

przez organy ścigania tejże pracy: a) wywiad,  

b) penetracja terenu, c) zasadzka,  

                                                                             
tajnych działań organów policyjnych … 
prowadzonych poza procesem karnym, lecz 
zazwyczaj służących aktualnym bądź przyszłym 
celom tego procesu i wykonywanych dla 
zapobiegania i zwalczania przestępczości i innych 
prawnie określonych negatywnych zjawisk 
społecznych (T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys 
wykładu, Kraków 1996, s. 96). 

d) eksperyment, e) analiza operacyjna, f) 

obserwa-cja osób, miejsc i środków transportu,  

g) pułapka, h) współpraca z osobami 

fizycznymi, i) kontrola korespondencji,  

k) środki techniczne (podsłuch rozmów 

telefonicznych, podsłuch i podgląd pomieszczeń 

i osób, podsłuch techniczny środków łączności 

przewodowej i radiowej, nadzór elektroniczny 

osób, miejsc i przedmiotów oraz środków 

transportu, nadzór elektroniczny środków 

łączności przewodowej i radiowej), l) zakup 

kontrolowany, m) przesyłka niejawnie nadzoro-

wana, n) obiekty specjalne, o) kombinacja 

operacyjna, p) gra operacyjna i r) operacje 

specjalne66. Katalog ten, który nie musi 

odpowiadać wykazowi metod pracy operacyj-

nej stosowanych w praktyce, bez wątpienia 

pozwala wyrobić sobie ogólny pogląd  

o metodach dostępnych organom porządku 

prawnego wykonującym Pracę operacyjną. 

Szerzej o istocie działalności operacyjno – 

rozpoznawczej służb państwowych można się 

dowiedzieć studiując dostępna na stronach 

Instytutu Pamięci Narodowej publikacji pod 

nazwą: Instrukcje Aparatu Bezpieczeństwa 

(1945-1989), jakkolwiek – mając na uwadze 

zasadę demokratycznego państwa prawa – 

przyjąć należy, że działalność ta jest obecnie 

realizowana z uwzględnieniem praw i wolności 

obywatelskich. Kolejnym elementem czynności 

taktyczno – śledczych jest taktyka karno-

procesowa67. 

                                                 
66 Druk Sejmowy Nr 253 
67 Szerzej zob. S. Pikulski, Podsłuch telefoniczny  
w ustawie o Policji a ochrona praw człowieka  
do poszanowania tajemnicy komunikowania się  
i życia prywatnego, SP 2008, t. 8, s. 29-39. 
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 Jak twierdzi B. Hołyst68 – metodyka 

śledztwa jest zespołem czynności, obejmującym 

wiedzę ogólną i specjalistyczną pozwalającą 

wybrać optymalną taktykę prowadzenia 

postępowania w sprawach o zabójstwo. Składa 

się na nią szereg taktyk (taktyka rozpoznawcza, 

taktyka wykrywania i taktyka udowadniania)  

a na każdą taktykę wiele czynności składowych: 

formy rozpoznawania, metody rozpoznawcze  

i taktyczne schematy działań rozpoznawczych 

(taktyka rozpoznawcza), model działań, forma 

działań, metody działań, wersje śledcza  

i operacyjna, zasady typowania sprawców, 

zasady typowania sprawców na podstawie 

przyjętych wersji, schematy taktyczne 

wykrywania (taktyka wykrywania), metodyki 

wykorzystania osobowych i rzeczowych źródeł 

dowodowych, metodyka wykorzystania źródeł 

informacyjnych w procesie dowodzenia oraz 

schematy taktyczne czynności dowodowych.  

 

Ciało człowieka źródłem informacji  

o przestępstwie i jego sprawcy 

 Skutek w postaci śmierci czyni ciało 

zmarłego człowieka przedmiotem szczególnego 

zainteresowania organów ścigania. Z punktu 

widzenia przepisów o postępowaniu  

ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, tymi 

pierwszymi jest ciało osób zmarłych i dzieci 

martwo urodzonych, bez względu na czas 

trwania ciąży69, a drugimi - są: popioły powstałe 

                                                 
68 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 1999, s. 20. 
69 § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7.12.2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami  
i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783, zm. 
Dz. U. z 2007r., Nr 1, poz. 10). Jest to zmiana istotna. 
Należy zauważyć, iż w okresie dwudziestolecia 

w wyniku spopielenia zwłok, pozostałości 

zwłok wydobyte przy kopaniu grobu lub  

w innych okolicznościach i części ciała 

ludzkiego, odłączone od całości70.  

 Od strony czynności taktyczno – 

śledczych zwłoki i szczątki ludzkie są cennym 

materiałem informacyjnym i dowodowym. 

Ułatwiają odtworzenie przebiegu zdarzenia  

i docieranie do sprawcy czynu. Pozwalają  

na bezpośrednią identyfikację ofiary zabójstwa. 

Obecnie, stosuje się różne metody identyfikacji 

osób o nieustalonej tożsamości, w tym: 

porównanie kodu genetycznego DNA, 

porównanie odcisków palców, badanie 

uzębienia i innych danych odontologicznych71, 

badanie radiologiczne, porównanie danych 

medycznych (przebyte zabiegi chirurgiczne  

i lecznicze), porównanie znaków szczególnych 

(np. blizny, tatuaże), porównanie danych 

rysopisowych72, identyfikacja na podstawie 

                                                                             
międzywojennego J. Makarewicz prezentował 
pogląd, że nie korzystają z ochrony prawnej dla 
zwłok ludzkich zwłoki martwego płodu, zwłoki 
dziecka, które urodziło się nieżywe oraz zwłoki 
noworodka, który nigdy nie żył poza organizmem 
matki. Podobnie - w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.10.1972r.  
w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg 
cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 299), termin „zwłoki ludzkie” był definiowany 
jako ciało osoby zmarłej (§16 ust. 1). Noworodki 
martwo urodzone, płody i noworodki niezdolne  
do życia, które nie przeżyły okresu 24 godzin 
potraktowano jako szczątki ludzkie (§16 ust. 2 pkt 
2).   
70 Ibidem - § 8 ust. 1.  
71 Szerzej zob. M. Kliszczak, Obrazowanie 
diagnostyczne w kryminalistycznej identyfikacji 
kośćca, Częstochowa 2006, s. 65 i nast. 
72 Szerzej zob. T. Kozieł, Z. Dębiński, Portret 
pamięciowy – rekonstrukcja przyżyciowego wyglądu 
twarzy na podstawie czaszki, „Problemy 
Kryminalistyki” 1993, nr 200. 
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dokumentów tożsamości ujawnionych przy 

zwłokach, identyfikacja rzeczy osobistych, 

biżuterii itd., rozpoznanie przez świadków, 

znajomych i oczywiście – członków rodziny73.  

Z podręczników medycyny sądowej dowiadu-

jemy się, że identyfikacji zwłok ludzkich służy 

m.in. stwierdzenie długości ciała, płci, wagi, 

wieku, cech owłosienia, ogólnego stanu 

odżywienia, barwy i rysunku tęczówki, zmian 

skórnych, w tym barwnikowych, tatuaży, 

wszelkiego rodzaju zniekształceń lub uszko-

dzeń ciała74. 

Wielu cennych informacji  ustalaniu 

dostarcza organom ścigania analiza materiału 

biologicznego. Materiał biologiczny, odnale-

ziony na ciele ofiary, prowadzi do bezpośre-

dniej jej identyfikacji75. Identyfikacji osoby 

biorącej bezpośredni udział w przestępstwie 

można dokonać na podstawie analizy 

zabrudzeń cząstkami pochodzenia obcego 

pozostawionymi na odzieży denata. Z kolei,  

na potrzeby rekonstrukcji zdarzenia 

wykorzystuje się analizy m.in. materiału 

ujawnionego w bezpośrednim sąsiedztwie 

odnalezionych zwłok lub szczątków ludzkich. 

Chodzi w szczególności o rozkład krwawych 

plam, nasienia, włókien, włosów, elementów 

pochodzenia roślinnego itd. Cennymi źródłami 

informacji są także materiał biologiczny 

pozostawiony na wyrwanych włosach oraz 

                                                 
73 Zalecenie V Konferencji Komisji Interpolu  
do Spraw Identyfikacji Ofiar Katastrof Masowych  
i Klęsk Żywiołowych, Lyon 1993.  
74 R. Raszeja, W. Nasiłowski, J. Markiewicz, 
Medycyna sądowa, Warszawa 1993, s. 65.   
75 Ekspertyza sądowa, red. J. Wójcikiewicz, Kantor 
Wydawniczy „Zakamycze”, IES, Kraków 2002, s. 255-
284. 

analiza procesu powstawania śladów 

krwawych. Ostatnia, pozwala poznać narzędzie 

przestępstwa, typ i liczbę obrażeń. Wymaga 

wyraźnego podkreślenia, iż śladami 

biologicznymi są: w znaczeniu taksonomii-

cznym, ślady związane z żywym organizmem 

lub pochodzące od żywego organizmu  

a w ujęciu anatomiczno – fizjologicznym: tkanki, 

wydzieliny, wydaliny i rysy utworzone przez 

paznokcie, zęby ludzkie lub zwierzęce i pazury 

zwierzęce76.  

Wartościowym źródłem informacji  

są badania kompleksowe, w tym obejmujące 

badania daktyloskopijne, na podstawie śladów 

osmologicznych i cząsteczek kwasu dezoksy-

rybonukleinowego. Przykładowo można 

wskazać krwawe odwzorowanie linii papilar-

nych. Jak wiadomo, cząsteczki kwasu DNA służą 

poznaniu genomu ludzkiego. Kod DNA 

tworzony przez jądra 46 chromosomów jest  

w zasadzie niepowtarzalny i ma pełną wartość 

poznawczą i dowodową dla sądu77. Jego 

niepowtarzalność nie dotyczy bliźniąt 

jednojajowych, które maja identyczny kod DNA. 

Badania daktyloskopijne można przeprowadzić, 

gdyż cyjanoakrylan nie wpływa niszcząco  

na kod genetyczny wyprowadzany  

z krwi. We wnioskowaniu z udziałem bliźniąt 

jednojajowych, przy identycznym kodzie DNA, 

wnioskowanie oparte na dowodzie 

                                                 
76 R. Włodarczyk, Kryminalistyczne ślady biologiczne 
„Portretem” sprawców zabójstw i innych 
przestępstw, Annales Academiae Medicae 
Stetinensis, Rocznik Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie, 2007, Nr 53, s. 162. 
77 Szerzej zob. m.in. A. Filewicz, S. Sołtyszewski, Bazy 
danych DNA w Europie – rozwiązania legislacyjne, 
„Problemy Kryminalistyki” 2003, nr 241, s. 5-12. 
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daktyloskopijnym może okazać się ustaleniem 

rozstrzygającym w zakresie identyfikacji ofiary 

lub sprawstwa jednego z bliźniąt78.  

W tworzeniu wersji zdarzenia  

i osobowych należy kierować się informacjami 

dotyczącymi czasu, przyczyny i mechanizmu 

zgonu. Pierwszych informacji dostarczy 

uczestniczący w oględzinach biegły - lekarz 

patolog. Kolejnych – sectio cadaveris. Po otwar-

ciu ciała i badaniu narządów wewnętrznych 

zazwyczaj dochodzi do potwierdzenia lub 

uściślenia pierwszej opinii na temat przyczyny 

śmierci i okoliczności, które jej towarzyszyły79. 

Czas zgonu może być ustalony m.in.  

za pomocą nomogramu Henssge. Obecnie, 

prowadzone są badania nad zastosowaniem 

termowizji nie tylko w zakresie określania 

czasu zgonu z dokładnością wyższą niż przy 

zastosowaniu nomogramu Henssge. Z badań 

tych wynika, że „obserwacja zjawiska 

przemieszczania się fali uderzeniowej  

i termicznej w obrębie badanego modelu 

pozwala na wnioskowanie, jakiego rodzaju 

obrażeń tkanek ludzkich można się spodziewać 

podczas przeprowadzonych przyżyciowo lub 

sekcyjnie oględzin sądowo – lekarskich”80. Opis 

obrażeń termicznych, wraz z opisem obrażeń 

                                                 
78 J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 2002, s. 205 
i nast.; M. Goc, J. Moszczyński, Ślady 
kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, 
wykorzystanie, Warszawa 2007, s. 177-179. 
79 Szerzej zob. R. Raszeja i in., Medycyna…, s. 66-71. 
80 A. Kempińska-Podhorodecka, Ł. Szydłowski,  
O. Knap, M. Parafiniuk, Zastosowanie termowizji  
w medycynie sądowej na przykładzie badań 
prowadzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej 
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 
Annales Academiae Medicae Stetinensis, Rocznik 
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2007, 
Nr 53, s. 109.     

mechanicznych, a w szczególności ich 

porównanie, jest pomocą np. we wnioskowaniu 

o użytych przez sprawcę czynu rodzaju broni 

(typowa lub nietypowa - samodziałowa  

i gładkolufowa, w tym myśliwska i sportowa)  

i pocisku (typowy - płaszczowych i półpłaszczo-

wych, lub nietypowy - podkalibrowych i bezpła-

szczowych)81. 

W świetle tego, co powiedziano wyżej, 

jest jasne i bezsporne, że zwłoki ludzie 

(odpowiednio – szczątki ludzie) dostarczają 

wielu cennych informacji organom ścigania. 

Przy tym, duże znaczenie identyfikacyjne  

ma pozyskanie materiału porównawczego przy 

oznaczania genomu ludzkiego i w badaniach 

daktyloskopijnych. Porównanie go z materia-

łem pobranym z miejsca zdarzenia itd. 

umożliwia identyfikację indywidualną ofiary 

lub sprawcy zabójstwa. 

 

Wybrane czynności taktyczno – 

śledcze, nastawione na poznanie 

ofiary zabójstwa 

Trzeba podkreślić słuszność i szczegól-

ną aktualność następującego poglądu, 

wyrażonego przez B. Hołysta: „Wyniki badań 

wiktymologicznych przydają się w wielu 

przypadkach bezpośrednio. Były one najwcze-

śniej stosowane jako wiedza o osobie 

pokrzywdzonego, która jest częstokroć 

punktem wyjścia w procesie wykrywania 

przestępcy”82. 

                                                 
81 Ibidem. 
82 B. Hołyst, Kryminalistyka …, op. cit., s. 20. 
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 Realizacja czynności taktyczno-

śledczych nie przebiega dowolnie.  

W. Gutekunst83, wiąże podstawowe założenia 

taktyki dochodzenia przestępstw z realizacją 

siedmiu zasad: szybkości działania, 

racjonalizacji wysiłku, programowania działań, 

dokładności, ścisłości, instrumentyzacji działań 

i usprawniania walki. Z kolei, T. Hanausek84 

podkreśla, że wszelkie czynności, w tym 

taktyczno – śledcze, podejmowane przez 

policjantów powinny być wykonywane  

z uwzględnieniem następujących zasad taktyki 

kryminalistycznej: działania zgodnego z etyką 

zawodową, praworządności, humanizmu, 

prawdy materialnej, obiektywizmu, szybkości 

działania, dokładności, celowości, wszech-

stronności badań i poszukiwań, tajności, 

organizacji walki i dokumentacji czynności.  

Ich przestrzeganie jest zatem warunkiem 

niezbędnym zapewnia skuteczności, dokład-

ności, staranności, poprawności i efektywności 

procesu wykrywczego.  

 Czynnością podstawową są oględziny 

miejsca zdarzenia, rzeczy i zwłok ludzkich. 

Oględziny są jądrem szerszej konstrukcji 

taktyczno – śledczej pod nazwą „badanie 

miejsca zdarzenia”. Badanie, o którym mowa 

sprowadza się do wielości działań taktyczno – 

technicznych, powiązania i uzupełniania 

wykonywanych czynności o charakterze 

procesowym i pozaprocesowym oraz związku 

czasowo – terytorialnego tych czynności.  

W tym kontekście, oględziny, przeszukanie  

                                                 
83 W. Gutekunst, Kryminalistyka. Zarys systemowego 
wykładu, Warszawa 1965, s. 41-45 
84 T. Hanausek, Zarys taktyki kryminalistycznej, 
Warszawa 1994, s. 27 i nast. 

i przesłuchanie osób to czynności dowodowe, 

realizowane zgodnie ze wskazaniami prawa 

procesowego i kryminalistyki. Wywiad, pene-

tracja terenu i obserwacja, które najczęściej 

mają miejsce w przypadku podejrzenia 

popełnienia zabójstwa, waloru dowodowego 

nie posiadają. Są realizowane w oparciu  

o przepisy wewnętrznie obowiązujące i wskaza-

nia kryminalistyki. 

O oględzinach, przeszukaniu i przesłu-

chaniu wypowiadało się już wielu autorów. 

Przyjdzie jedynie zauważyć, że nadal liczba 

błędów i niedoróbek popełnianych przez 

policjantów w związku z ich realizacją jest 

znaczna. Powodów tej sytuacji jest z pewnością 

wiele. Jak się wydaje, podstawowymi  

są niewłaściwy proces szkolenia i brak 

elementów motywacyjnych o charakterze 

finansowym. Dalej, skupimy się na wywiadzie. 

Wywiad jest formą rozmowy 

odpowiednio ukierunkowanej i planowej, której 

celem jest zbieranie informacji istotnych  

z punktu widzenia ustawowych celów 

działalności organów porządku prawnego. Jest 

to czynność pozaprocesowa, realizowana  

w sposób jawny lub poufny. W analizowanym 

aspekcie, ma na celu zbieranie informacji  

na temat szczegółów z życia i działalności ofiary 

zabójstwa i dlatego będzie przeprowadzany -  

w zasadzie - w sposób jawny. Sposób poufny 

jest stosowany przede wszystkim w odniesieniu 

do osób podejrzewanych o dokonanie 

przestępstw. Nie budzi on bowiem podejrzeń 
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osoby, którą organy porządku prawnego się 

interesują85.  

Własne doświadczenie podpowiada,  

że pierwsze wywiady o ofierze zabójstwa  

są nastawione na zbieranie wszechstronnych 

danych, obejmujących możliwie wszystko,  

co mogłoby ułatwić poznanie jej osobowości, 

przyzwyczajeń, nawyków, wad, zalet, moralno-

ści, tryb życia, temperamentu itd., a także 

poczynienie ustaleń w przedmiocie: a) rodzaju, 

zakresu, charakteru i przebiegu nawiązywa-

nych i utrzymywanych kontaktów (rodzinnych, 

towarzyskich, przestępczych), b) działalności 

zawodowej i społecznej, c) stanu aktywów  

i pasywów majątkowych (rzeczywistych  

i pozornych) oraz d) szczegółów dotyczących 

przestępczej działalności i pokrzywdzenia 

przestępstwem. W drodze wywiadu można 

ponadto ustalić dane: szczegółowe personalia 

(obecne i poprzednie), pseudonimy, czas 

przebywania w domu i poza domem, opis 

mieszkania (rozmieszczenie poszczególnych 

pokoi, umeblowania itd.).  

W przypadku wywiadu źródłami 

informacji są nie tylko sąsiedzi, znajomi, 

współmieszkańcy, współpracownicy, przeło-

żeni i podwładni czy urzędnicy odpowiednich 

instytucji publicznych. Jest nim sam policjant, 

inaczej – jego spostrzeżenia o osobach, 

przedmiotach lub zdarzeniach związanych  

z ofiarą zabójstwa. Podstawowe informacje 

uzyskiwane są na ogół w dawnym lub obecnym 

                                                 
85 S. Bordowicz, Organizacja i działalność służby 
wywiadowczej, „Służba MO”, 1959, nr 1, s. 40.  

miejscu zamieszkania, przebywania lub pracy 

ofiary86. 

Wywiad powinien być prowadzony 

zgodnie z wytycznymi przełożonych, 

kierownika grupy badającej miejsce zdarzenia 

lub prowadzącego sprawę oraz przez osoby 

odpowiednio przeszkolone i bez pośpiechu. 

Prowadząc wywiad należy zachowywać 

powszechnie przyjęte formy grzecznościowe, 

dostosować sposób rozmowy do poziomu 

intelektualnego rozmówcy oraz uzyskać dane 

pozwalające zweryfikować uzyskane 

wiadomości. 

Z punktu widzenia możliwości 

wykorzystania danych z wywiadu o ofierze 

zabójstwa tenże powinien być ścisły  

i wiarygodny. S. Bordowicz ujął to następująco: 

„Aby wywiady były względnie ścisłe i wiarygo-

dne, winny m.in. zawierać następujące, 

podstawowe dane: 

 czas, miejsce, okoliczności omawianych 

faktów oraz ewentualne osoby mogące  

te dane potwierdzić, 

 czas, miejsce i sposób uzyskania informacji, 

 źródła otrzymanych informacji (nazwiska 

osób informujących…), 

 stwierdzenie, czy osoby informujące były 

bezpośrednimi świadkami podawanych 

faktów, a jeżeli nie, to skąd uzyskały 

wiadomość”87 

                                                 
86 S. Bordowicz, Wywiad milicyjny, „Służba MO” 
1960, nr 3, s. 409. 
87 S. Bordowicz, Wywiad…, op. cit., s. 421. Szerzej 
zob. m.in. B. Sygit, Typowanie sprawcy przestępstwa 
na podstawie oceny jego stanu zdrowia, „Problemy 
Kryminalistyki” 1986, nr 173, tenże, Przestępcy i ich 
ofiary, Poznań 1995. 
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Niestety te słuszne i nie budzące w nauce 

wątpliwości założenia, głoszone w krymina-

listyce, nie są – jak wiadomo – zawsze  

w dostatecznej mierze realizowane w praktyce 

organów ścigania. 

Wywiad ma walor jedynie materiału 

informacyjnego. Przetworzenie go na materiał 

procesowy podlega ogólnym wymaganiom 

dotyczącym przekształcania materiału poza-

procesowego w materiał procesowy. Bardzo 

często jego wyniki wskazują kolejne, istotne 

źródła dowodowe. 

Wyniki przeprowadzonego wywiadu  

o ofierze zabójstwa pozwalają przede 

wszystkim budować wersje osobowe88, czyli 

skierowane na wykrycie i ujęcie przestępcy89. 

Pozwalają odnaleźć właściwy motyw zachowa-

nia się sprawcy zabójstwa, co – jak powszechnie 

wiadomo – ułatwia jego wykrycie. 

 

Podsumowanie 

 Ofiara zabójstwa jest bardzo istotnym 

źródłem informacji w procesie ustalania 

przestępstwa i dochodzenia do jego sprawcy. 

Ten kierunek pracy wykrywczej jest jednak 

mało doceniany w praktyce. Powodów jest 

wiele, ale najistotniejszym wydaje się być 

nieodpowiedni proces kształcenia policjantów, 

ustawicznie skracany z przyczyn głównie 

ekonomicznych. Zapoznając się z literaturą 

przedmiotu, w której nie brakuje spostrzeżeń 

                                                 
88 Szerzej zob. Wersja i eksperyment śledczy  
w świetle konkretnej sprawy o zabójstwo, 
„Problemy kryminalistyki” 1965, nr 54; J. Gurgul, 
Zabójstwo, czy naturalny zgon. Na tle sprawy Iwana 
Ślezki vel Zygmunta Bieleja, Szczytno 1992, s. 36-61. 
89 S. Szczepaniak, Typowanie sprawców 
przestępstw, „Służba MO” 1960, nr 3, s. 425. 

na temat błędów popełnianych przez 

prowadzących postępowania przygotowawcze 

w sprawach o zabójstwo, oraz konfrontując  

to z własną praktyką zawodową należy orzec, 

że w kolejnych latach liczba tych błędów będzie 

jeszcze większa.  

 Informacje o ofierze zabójstwa 

pozwalają szybciej sformułować wersje 

osobowe a tym samym wykryć i ująć jego 

sprawcę. Wskazują na motyw jego działania. 

 Szczególnie przydatną metodą 

taktyczno – śledczą jest wywiad, którego 

następstwa dla skuteczności procesu wykryw-

czego mogą być pozytywne lub negatywne  

w zależności od sposobu jego prowadzenia  

i dokumentowania. Poruszone w artykule 

kwestie go dotyczące to wiedza minimalna, 

której zastosowanie umożliwia uzyskanie 

pozytywnego rezultatu. Oczywiście, najważniej-

szą metodą taktyczno – śledczą jawią się 

oględziny miejsca zdarzenia, odzieży i zwłok 

ludzkich. Omówieniu tej kwestii poświęconych 

jest wiele rozdziałów książek i artykułów  

z zakresu kryminalistyki i prawa procesowego. 

Należy jednak postulować by kierownicy grup 

zdarzeniowych i obecni na miejscu 

prokuratorzy w większym stopniu korzystali  

z wiedzy i doświadczenia uczestniczących  

w oględzinach biegłych – lekarzy patologów.  

To ich wiedza i doświadczenie pozwala 

formułować kolejne hipotezy w sprawie a tym 

samym zapewnia efektywność procesu 

wykrywczego. 

 Był taki czas, w którym obowiązkowo 

podczas sekcji zwłok denata, obok prokuratora, 

uczestniczyli policjanci odpowiedzialni  
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za prowadzenie istotnych fragmentów procesu 

wykrywczego. Przy czym, nie chodzi tu o przed-

stawiciela Policji, w osobie technika 

kryminalistyki sporządzającego materiał 

fotograficzny itd. Jakich informacji dostarcza 

sekcja zwłok i jakie są możliwości 

przyspieszenia uzyskania przez prowadzącego 

postępowanie potrzebnych informacji, o tym  

na kartach tego artykułu i w przywołanej 

literaturze przedmiotu. 

 Opracowanie potwierdza zespolenie 

pracy operacyjnej i pracy procesowej  

w kierunku poznania ofiary przestępstwa jako 

drogi ku wykryciu u ujęciu sprawcy zabójstwa. 

Dowodzi ponadto, że szereg informacji natury 

ogólnej, odkrywanych na nowo przez 

prowadzących postępowania karne, od wielu lat 

jest im dostępnych na kartach opracowań 

naukowych z zakresu wiktymologii i krymina-

listyki. Podręcznikami, które należałoby polecić 

są m.in. „Kryminalistyka” i „Wiktymologia”, 

autorstwa Brunona Hołysta. 

  Szczególnie cennymi są informacje 

oparte na materiale biologicznym, którego 

analiza pozwala na identyfikację indywidualną 

nie tylko ofiary o nieustalonej tożsamości, ale  

i sprawcy czynu. W przypadku krwawych 

odwzorowań linii papilarnych możliwe  

są badania kompleksowe w zakresie badań 

daktyloskopijnych, na podstawie śladów 

osmologicznych i cząsteczek kwasu dezoksy-

rybonukleinowego. 

 Ogólnie stwierdzić jeszcze należy,  

że trudno sobie wyobrazić realizację czynności 

taktyczno – śledczych z pominięciem zasad 

taktyki kryminalistycznej. Są to ogólne 

dyrektywy tworzenia i wykonawstwa założeń  

i działań tych pierwszych. 

 

Krzysztof Gieburowski - dr n. prawnych, 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinko-

wskiego w Poznaniu, wieloletni funkcjo-

nariusz pionu operacyjno – rozpoznawczego  

i dochodzeniowo – śledczego Policji oraz 

wykładowca WSPol. w Szczytnie i Ośrodka 

Szkolenia Policji w Poznaniu 
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Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków – analiza kryminalistyczna 

 

Piotr Kodrycki, Monika Kodrycka 

 

 

Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego 

klasyfikuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc 

wśród krajów europejskich. Wskaźnik liczby 

zabitych w wypadkach drogowych w stosunku 

do liczby wypadków w Polsce jest prawie 

czterokrotnie wyższy niż w krajach Europy 

Zachodniej. Bezpieczeństwo na drogach zależy 

od czterech ściśle ze sobą powiązanych 

czynników: człowieka, drogi, pojazdu  

i organizacji ruchu. Jednak najważniejszą 

przyczyną wypadków drogowych są błędy 

popełniane przez ludzi. 

„Wypadkiem drogowym jest zderzenie  

z innym pojazdem, człowiekiem lub przeszkodą 

stałą, przewrócenie się lub zjechanie z jezdni 

pojazdu mechanicznego, wypadnięcie człowie-

ka z pojazdu mechanicznego, wydarzenie 

wewnątrz pojazdu (pożar, przemieszczenie 

ładunku). Zdarzenie musi mieć początek  

i koniec na drodze publicznej przeznaczonej  

do ruchu pojazdów”90. 

Kodeks karny91 definiuje wypadek 

drogowy jako zdarzenie, do którego doszło 

w wyniku chociażby nieumyślnego naruszenia 

zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

a którego następstwem są obrażenia ciała innej 

                                                 
90 J. Bąk, Wypadki drogowe a kształcenie młodych 
kierowców, Instytut Transportu Drogowego, 
Warszawa 2003,  s. 13. 
91 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.; ost. zm. z 2011 r. 
Dz. U. Nr 240, poz. 1431), art. 177.  

osoby powodujące naruszenie czynności 

narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres 

powyżej 7 dni albo śmierć innej osoby lub ciężki 

uszczerbek na zdrowiu. 

Zgodnie z art. 2 ust 18 ustawy – Prawo  

o ruchu drogowym92, pieszy to osoba 

znajdująca się poza pojazdem na drodze  

i niewykonująca na niej robót lub czynności 

przewidzianych odrębnymi przepisami.  

Za pieszego uważa się również osobę 

prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, 

motorower, motocykl, wózek dziecięcy, 

podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się 

w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku 

do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby 

dorosłej. 

Obecnie na świecie śmiertelny wypadek 

drogowy zdarza się średnio co 50 sekund,  

a co dwie sekundy powoduje on obrażenia  

u ludzi. Każdego roku na drogach świata ginie 

około miliona osób, dorosłych i dzieci,  

a kilkanaście milionów zostaje rannych. 

Umieralność z powodu obrażeń poniesionych  

w wyniku wypadków drogowych stanowi 2,2% 

wszystkich zgonów na świecie. Według 

szacunkowych danych opublikowanych przez 

Światową Organizację Zdrowia, w 2020 r. liczba 

ofiar śmiertelnych na skutek wypadków 

                                                 
92 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.; ost. 
zm. z 2011 r., Dz. U. Nr 97, poz. 530).  



Wiedza Prawnicza nr 5/2012 Strona 35 
 

drogowych może zwiększyć się nawet  

do 2 milionów93. 

Z danych statystycznych Komendy 

Głównej Policji wynika, że na polskich drogach 

co siedem godzin ginie pieszy, a co 47 minut 

dochodzi do wypadku z udziałem pieszego.  

Co interesujące, do wypadków z udziałem 

pieszych dochodzi najczęściej na przejściach dla 

pieszych, a więc w miejscach, które powinny 

gwarantować bezpieczeństwo. Wzrost wypad-

ków w tej grupie użytkowników ruchu 

drogowego odnotowuje się jesienią i zimą, 

kiedy szybciej zapada zmierzch. Oczywiście nie 

bez wpływu jest pogoda. 

W roku 2010 Policja odnotowała 15024 

wypadki z udziałem pieszych, co stanowi 30,6% 

ogółu wypadków w Polsce. W wypadkach tych 

zginęły 1893 osoby (34,8% ogółu), natomiast 

obrażenia ciała odniosły 14 263 osoby (23% 

ogółu). Większość poszkodowanych stanowili 

piesi, których zachowanie na drodze często 

stanowi przyczynę wypadków. W roku 2010 

piesi spowodowali aż 12,7% wypadków, które 

kończyły się śmiercią94.  

W miejscach udostępnionych dla ruchu 

pieszego zanotowano 9343 wypadki,  

co stanowiło 62,2% wszystkich wypadków  

z udziałem pieszych. W wyniku tych wypadków 

śmierć poniosło 686 osób (36,4% ogółu 

zabitych pieszych), natomiast 9426 (67,7% 

ogółu rannych pieszych) zostało rannych. 

                                                 
93 M. Goniewicz, K. Goniewicz, Wypadki drogowe  
w Polsce – czynniki sprawcze i zapobieganie, 
http://www.ciop.pl/41989, [on line], dostęp  
w World wide Web w dniu 13 maja 2012 r., godz. 
21.47.  
94 www.kgp.gov.pl.statystyka.pl, dostęp w World 
wide Web w dniu 13 maja 2012 roku, godz. 21.18.  

Najwięcej wypadków z udziałem pieszych 

i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano  

w miesiącach jesienno-zimowych (listopad – 

styczeń). Na taki stan rzeczy wpływ mają 

warunki klimatyczne, a zwłaszcza wcześnie 

zapadający zmrok, gorsza widoczność i bliskość 

jezdni (wydłużona droga hamowania). Szybko 

zapadający zmierzch sprawia, że piesi stają się 

mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem 

ostrożności (tak pieszych, jak i kierujących) 

skutkuje dużą liczbą wypadków. 

W Polsce co czwarty zgon z powodów 

zewnętrznych jest wynikiem wypadku 

drogowego. W latach 1990-2009 do ponad 65% 

zgonów okołowypadkowych doszło na miejscu 

wypadku przed dotarciem ofiary do szpitala.  

W Polsce wypadki drogowe to pierwsza 

przyczyna zgonów mężczyzn do 44 roku życia – 

nadumieralność jest trzykrotna w stosunku  

do Europy Zachodniej. 

Piesi są 10 razy bardziej narażeni  

na śmierć na drodze niż kierowcy. Potrącenia 

pieszych z reguły kończą się ciężkimi 

obrażeniami ciała lub śmiercią. Pieszy uderzony 

z prędkością 60 km/h ma 15% szans  

na przeżycie, uderzony z prędkością 50 km/h – 

45%. Zmniejszenie prędkości pojazdu o 1 km/h 

to 3% mniej wypadków95 

Celem właściwego określenia osoby 

sprawcy wypadku drogowego należy poddać 

analizie następujące z jego cech i okoliczności 

towarzyszących zdarzeniu: płeć, wiek, stan 

trzeźwości. Na podstawie analizy danych 

                                                 
95 M. Goniewicz, P. Rzońca, Najczęstsze obrażenia 
pieszych – ofiar wypadków drogowych, [w:]  
K. Turowski (red.), Dobrostan i powodzenie, 
NeoCentrum, Lublin 2009, s. 34.  
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statystycznych96, dotyczących liczby spowodo-

wanych wypadków drogowych, można 

stwierdzić, że mężczyźni stanowią zdecydo-

waną większość sprawców wypadków 

drogowych - 88%. Te same statystyki podają,  

że kobiety uczestniczą w wypadkach 

drogowych znacznie rzadziej. Stanowią one 

12% kierujących, którzy brali i udział  

w wypadkach w 2010 roku. Z odniesienia liczby 

kobiet-sprawców wypadków do ich obecności 

w ruchu (liczba przejechanych km) wynika,  

że kobiety-sprawcy dwa razy rzadziej 

uczestniczą w wypadkach niż mężczyźni. Jak już 

powiedziano, wiek sprawców kolizji drogowych 

jest jednym z istotniejszych czynników 

wypadkogennych. Tabela 1 przedstawia liczbę 

ofiar śmiertelnych wypadków drogowych  

w Polsce w latach 2001-2010.

                                                 
96 Raport Komendy Głównej Policji o wypadkach 
drogowych w Polsce w 2010 roku. 
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Tabela 1 Ofiary śmiertelne wypadków drogowych w Polsce w latach 2001-2010 

rok 
Wiek 18-24 ogółem 

kobiety 
mężczyźn

i 
razem kobiety 

mężczyźn
i 

razem 

2001 124 967 1091 1459 5868 7333 
2002 205 1123 1328 1675 6119 7900 
2003 167 905 1072 1540 5402 6946 
2004 152 802 954 1323 5008 6340 
2005 162 921 1083 1416 5314 6744 
2006 161 919 1080 1539 5354 6900 
2007 168 845 1013 1406 4945 6359 
2008 195 1030 1226 1598 5710 7310 
2009 202 1013 1219 1580 5506 7080 
2010 216 968 1190 1453 5258 6370 
Źródło: Dane statystyczne Komendy Stołecznej Policji, www.ksp.pl/statystykawypadkow, [on line] dostęp w World wide Web 
w dniu 12 maja 2012 r., godz. 20.24. 

 
 

Osoby w wieku 18-24 lat kierujące 

pojazdami stanowią bardzo wysoki wskaźnik 

sprawców tej kategorii zdarzeń. Równocześnie 

w Polsce, co trzecia osoba w wieku 18-24 lat 

umiera w wyniku obrażeń odniesionych  

na drodze.  

Tabela 2 prezentuje liczby osób rannych 

w wypadkach drogowych w Polscew latach 

2001-2010. 

 

Tabela 2 Ranni w wypadkach drogowych w Polsce w latach 2001-2010 

rok 
Wiek 18-24 ogółem 

kobiety 
mężczyźn

i 
razem kobiety 

mężczyźn
i 

razem 

2001 2934 8689 11625 18561 41006 59611 
2002 3555 9681 13236 21113 44078 65241 
2003 3358 8640 11998 20248 40761 61044 
2004 3260 8188 11449 19565 39161 58810 
2005 3719 9425 13144 21904 42577 64570 
2006 4280 10062 14342 24579 45574 70225 
2007 4475 10264 14739 25076 46283 71418 
2008 5285 12054 17343 29667 53455 83169 
2009 5269 11394 16669 28284 49256 77560 
2010 4708 9809 14542 25440 42928 68449 
Źródło: Dane statystyczne Komendy Głównej Policji, www.kgp.pl/statystykawypadkow, [on line] dostęp w World wide Web  
w dniu 12 maja 2012 r. . 

 

Osoby kierujące pojazdami w wieku 18-

24 lat stanowią wiele ofiar tej kategorii zdarzeń. 

Coraz łatwiejszy dostęp młodzieży do pojazdów 

samochodowych odzwierciedla statystyka 

wypadków z udziałem tej grupy osób. 

Szczególnie niekorzystnie prezentują się 

kierowcy w przedziale wiekowym 18-24 lat  

w porównaniu z kierowcami w innych 

przedziałach wieku. Tabela 3 przedstawia 

liczbę kierujących pojazdami na drodze - 

sprawców wypadków drogowych według grup 

wiekowych. 

http://www.ksp.pl/statystykawypadkow
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Tabela 3 Sprawcy wypadków – kierujący pojazdami według grup wiekowych 
Grupy 
wieku 

Wypadki Zabici Ranni Grupa 
Wskaźnik wypadków  

na 10 000 ludności 
7-14 1187 31 1240 1187 2,65 

15-17 1720 132 2480 1720 8,41 
18-24 10598 1126 15357 10598 23,52 
25-39 14068 1621 19305 14068 17,90 
40-59 11057 1181 14582 11057 10,63 

60 i więcej 6086 558 6886 6089 9,49 
Źródło: Dane statystyczne Komendy Głównej Policji, www.kgp.pl/statystykawypadkow, [on line] dostęp 
w World wide Web w dniu 12 maja 2012 r., godz. 12.24. 

 

 

Najliczniejszą grupę uczestników 

wypadków drogowych w Polsce stanowią 

młodzi kierowcy w wieku 18-24 lat. W 2008 

roku na 10 000 ludności wskaźnik ten wyniósł 

23,52%. Problem ten występuje także w innych 

państwach europejskichi uznawany jest, obok 

przekraczania prędkości i jazdy po użyciu 

alkoholu lub narkotyków, za jeden  

z najpoważniejszych czynników oddziałujących 

na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

tzw. „young drivers problem”97. 

W większości krajów o wysokich 

wskaźnikach motoryzacji zagrożenie młodych 

uczestników ruchu drogowego jest kilkakrotnie 

wyższe od średniego zagrożenia mieszkańców 

ogółem. Dotyczy to Europy, a także Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Pomocnej. W porówna-

niu z Niemcami, USA czy Francją zagrożenie 

młodzieżyw Polsce nie jest większe, lecz wraz  

z rozwojem motoryzacji i poprawą sytuacji 

materialnej społeczeństwa problem ten będzie 

narastał. 

Udział młodych kierowców samochodów 

osobowych biorących udział w wypadkach 

wzrósł w ciągu ostatnich lat z 17% w 2001 roku 

do 26% w 2010roku wszystkich kierowców 

                                                 
97 Za. J. Bąk, op. cit., s. 41. 

samochodów osobowych, uwikłanych  

w wypadki. Mężczyźni stanowią 84% 

kierowców uczestniczących w wypadkach. 

Ponad 80% młodych, poszkodowanych  

w wypadkach drogowych to kierowcy i pasaże-

rowie. Piesi stanowią jedynie 16% zabitych  

i rannych w tym wieku. 

Szczegółowa analiza danych statysty-

cznych Biura Koordynacji Służby Prewencyjnej 

Komendy Głównej Policji dotycząca wypadków 

drogowych z udziałem kierowców samochodów 

osobowych w wieku 18-24 lat wykazała, że98: 

1. 39% wypadków z udziałem młodych 

kierowców powstaje na skutek 

niedostosowania prędkości do 

warunków ruchu, 

2. 44% młodych sprawców wypadków 

drogowych prowadziło samochód  

ze zbyt dużą szybkością i w nocy, 

3. 17% wypadków powstaje na skutek 

nieudzielenia pierwszeństwa prze-

jazdu, 

                                                 
98 Dane statystyczne Komendy Głównej Policji, 
www.kgp.pl/statystykawypadkow, [on line] dostęp 
w World wide Web z dnia 13 maja 2012 r., godz. 
21.59. 
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4. 9% wypadków stanowi nieprawi-

dłowe przejeżdżanie przejść dla 

pieszych, 

5. 61% wypadków z udziałem młodych 

kierowców zdarza się pomiędzy 

skrzyżowaniami, 

6. 28% wypadków to błędy popełniane 

na skrzyżowaniach, 

7. 11% kierowców uległa wypadkom  

w rejonie skrzyżowań, 

8. do 65% wypadków dochodzi przy 

suchej nawierzchni, 

9. 25% wypadków ma miejsce  

na mokrej nawierzchni, 

10. 7% wypadków powstaje na zaśnie-

żonej i oblodzonej drodze, 

11. 28% wypadków powstało na skutek 

oślepiającego słońca, 

12. 31% wypadków zdarzyło się w dni 

pochmurne, 

13. padający śnieg był powodem 13% 

wypadków, 

14. silny wiatr przyczynił aż do 11% 

wypadków, 

15. w obszarze zabudowanym wydarzyło 

się aż 2/3 wypadków, 

16. najwięcej młodych kierowców 

powoduje wypadki drogowe w dni 

weekendowe. 

Analiza danych statystycznych  

o wypadkach drogowych dowodzi, że młodzi 

ludzie w wieku 18-24 lat są bardzo zagrożeni 

udziałem w wypadkach drogowych zarówno 

jako sprawcy wypadków, jak i poszkodowani. 

Młodzi kierowcy, uczestnicy wypadków, 

najczęściej biorą udział w zdarzeniach  

na drogach jako użytkownicy samochodów 

osobowych. Podstawowymi błędami popełnia-

nymi przez nich są: niedostosowanie prędkości 

samochodu do warunków drogowych, 

nieudzielanie pierwszeństwa innym samocho-

dom i pieszym, niezachowanie bezpiecznej 

odległości między pojazdami, zbyt wiele 

gwałtownych manewrów, nieumiejętne 

wyprzedzanie. Obszary zabudowane to tereny, 

na których dochodzi do większości wypadków 

z udziałem młodych kierowców. Dużo 

wypadków ma miejsce pomiędzy skrzyżo-

waniami, na suchej nawierzchni, przy 

pochmurnej, deszczowej bądź wietrznej 

pogodzie. Wypadki weekendowe, do których 

dochodzi w piątkową i sobotnią noc,  

są szczególnie częste u młodych kierowców  

w wieku 18-24 lat, wracających z dyskotek, pod 

wpływem alkoholu, starających się imponować 

rówieśnikom. 

Nie tylko Polska zmaga się z wypadkami 

drogowymi, lecz stanowią one poważny 

problem współczesnego świata. Są jedną  

z głównych przyczyn wszystkich urazów, które 

to stanowią trzecią przyczynę zgonów  

na świecie. Najczęściej na skutek wypadków 

drogowych dochodzi do mnogich i wielonarzą-

dowych obrażeń ciała, w różnych jego 

okolicach. Rozległość i umiejscowienie obrażeń 

powstałych w wyniku wypadków drogowych 

zależy od typu wypadku drogowego, okolicy 

ciała, którą poszkodowany uderzył99. 

                                                 
99 M. Goniewicz, K. Goniewicz, op. cit., s. 17. 
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W celu poprawy stanu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego należy konsekwentnie 

realizować zadania, które mają na celu edukację 

społeczeństwa w kierunku pożądanych zmian 

zachowań, zapewniających bezpieczeństwo  

na drogach. Trzeba wzmacniać społeczną 

świadomość dotyczącą nieuchronności kar  

za nieprzestrzeganie przepisów ruchu 

drogowego. Niezbędne są konsekwentne 

działania na rzecz modernizacji infrastruktury 

w skali całego kraju – należy poprawiać jakość 

dróg i likwidować miejsca niebezpieczne. 

Wszystkie te działania mogą w znacznym 

stopniu wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, czego skutkiem będzie 

mniejsza liczba wypadków oraz zmniejszenie 

liczby ofiar śmiertelnych wypadków 

drogowych. 
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Oględziny zwłok ludzkich w kontekście identyfikacji osmologicznej 

Tomasz Chamerski 

 

Wstęp 

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia  

to dokładne poznanie określonej części 

przestrzeni, w której coś się wydarzyło,  

za pomocą metod kryminalistycznych, 

naukowej analizy. 

Już w 1963 r. uwypuklano element 

wszechstronności towarzyszący badaniu 

miejsca zdarzenia. Jak wówczas pisał Zelwiński 

w PK nr 41 – „badanie miejsca zdarzenia  

to zespół różnych czynności procesowych, poza 

procesowych i technicznych, mających na celu 

uzyskanie na miejscu zdarzenia maksymalnej 

ilości informacji tak o samym zdarzeniu jak  

i o jego sprawcy”. 

Dziś sentencja ta powtarzana tysiące razy 

wydaje się oczywista. Niestety patrząc  

na szeroko rozumianą czynność oględzin 

uzmysławiam sobie coraz częściej, że miast 

poszerzać paletę możliwości ujawniania  

i zabezpieczania śladów i dowodów na miejscu 

zdarzenia – mogących mieć olbrzymi wpływ  

na dalsze postępowanie przygotowawcze czy 

sądowe, ograniczamy ją często do kilku zdjęć  

i „wszechmocnej wyroczni” jaką stała się dziś 

wymazówka! 

Biorąc udział w różnego rodzaju oględzinach, 

studiując literaturę fachową czy uczestnicząc  

w rozmowach ze specjalistami, zawsze 

olbrzymią wagę przywiązuje się do oględzin. 

Mówi się wówczas, że umiejętnie przeprowa-

dzone oględziny są nie do przecenienia  

w późniejszym stadium postępowania,  

bo to ich celem jest przecież: 

- utrwalenie stanu rzeczywistego obiektu 

oględzin (miejsca, osoby, rzeczy, zwłok); 

- ujawnienie, zebranie i zabezpieczenie 

dowodów. 

A osiągnięcie celu oględzin wymaga, by podczas 

ich przeprowadzania kierować się zasadami 

wypracowanymi przez lata w kryminalistyce. 

Stosowanie tych zasad przynosi bowiem bardzo 

wymierne korzyści poczynając od właściwej 

ochrony prawnej ujawnionych dowodów  

a na wykryciu sprawcy kończąc. 
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Rozwinięcie 

Czy zawsze organ procesowy kieruje się 

kryminalistycznymi zasadami dokonywania 

oględzin to zostawiam Państwu pod rozwagę. 

Dziś chciałbym w oparciu tylko o jedną sprawę 

zasygnalizować, że stosowanie zasad 

przeprowadzania oględzin, a zwłaszcza jednej  

z nich ma niebagatelne znaczenie. Chodzi  

o zapomnianą (w moim mniemaniu) zasadę 

wszechstronności. Zakłada ona uniwersalizm 

badań i poszukiwań. Nakazuje konieczność 

uwzględniania wszystkich informacji pojawia-

jących się w czasie czynności oględzin  

i co ważne zakazuje apriorycznego odrzucania 

jakichkolwiek możliwości rozwiązania zaga-

dnienia. 

W dniu 22.12.2011 r. oficer dyżurny w jednej  

z komend garnizonu łódzkiego otrzymał 

telefoniczne zgłoszenie o znalezieniu zwłok 80 

– letniej kobiety w jednym z mieszkań w tej 

miejscowości. Zawiadomienie składał zaprzyja-

źniony z ofiarą mężczyzna. Grupa dochodze-

niowo – śledcza przybyła na miejsce ok. 17.40 

by o 17.45 rozpocząć oględziny miejsca.  

W ich trakcie w jednym z pomieszczeń 

mieszkalnych znajdowały się zwłoki kobiety. 

Przystąpiono do oględzin zwłok w trakcie, 

których lekarz stwierdził przypuszczalny czas 

zgonu między 14.00 a 15.30. Szyja ofiary 

owinięta była przewodem elektrycznym  

od czajnika elektrycznego. Z tego przewodu  

po jego odcięciu z szyi technik kryminalistyki 

zabezpieczył materiał dowodowy w postaci 

śladów zapachowych. Zabezpieczono również 

ślady zapachowe z lewej i prawej dłoni  

i nadgarstków ofiary. 

10.01.2012 r. do pracowni osmologii 

Laboratorium Kryminlistycznego KWP w Łodzi 

trafił wraz z postanowieniem o dopuszczeniu 

dowodu z opinii biegłego, ślad zapachowy 

zabezpieczony z przewodu elektrycznego  

i materiałem porównawczym pobranym  

od mężczyzny zgłaszającego znalezieniu zwłok. 

Dodam, że mężczyzna od grudnia 2011 r. 

przebywa w AŚ. 

Wspomniany przewód elektryczny zaciśnięty 

na szyi denatki (jak zezna przed sądem biegły  

z daktyloskopii) miał strukturę mikroporów,  

co w znacznym stopniu zmniejszyło możliwość 

naniesienia i ujawnienia (nawet metodami 

chemicznymi) śladów daktyloskopijnych. 

Jednocześnie w strukturę mikroporów dobrze 

wnikają molekuły zapachowe wraz ze złuszcza-

jącym się naskórkiem. 

Potwierdzeniem tego były wyniki pierwszej 

opinii osmologicznej, w której potwierdzono 

zgodność zapachową pomiędzy śladem 

dowodowym z przewodu a materiałem 

porównawczym. W trakcie kolejnych przesłu-

chań mężczyzna wyjaśnił, że dotykał w/w 

przewód elektryczny dzień wcześniej gdyż był 

w odwiedzinach u pani Ali, w trakcie których 

użył elektrycznego czajnika by zagotować wodę 

na herbatę, a następnie odwiesił przewód  

na jego miejsce. 

W świetle tych wyjaśnień należy postawić 

pytanie – „Jak to możliwe, że mimo iż czas 

bezpośredniego kontaktu dłoni mężczyzny  

z powierzchnia przewodu był bardzo krótki, 

jednocześnie miał miejsce dobę przed 
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zabójstwem to jego zapach wciąż znajdował się 

na tym przedmiocie, pomimo że „hipotetyczny 

sprawca” posłużył się nim do duszenia ofiary?” 

Spróbujmy znaleźć się w tym pokoju gdy 

dochodzi do tej zbrodni – w końcu tak powinien 

uczynić biegły podczas analizy faktów – dziś 

Państwo jesteście biegłymi! 

A zatem, czysto teoretycznie wejdźmy w rolę 

zabójcy i jego ofiary. Dynamika jaka towarzyszy 

temu zdarzeniu, adrenalina jaka wyzwala się  

w człowieku, który ma świadomość, że ktoś 

chce pozbawić go życia powoduje, że ofiara 

wyzwala w sobie dodatkowe pokłady energii  

do obrony. By przezwyciężyć te wole życia 

napastnik musi zwiększyć swoja siłę. To z kolei 

powoduje zwiększenie produkcji przez jego 

organizm substancji potowo – tłuszczowych, 

które przenikają nie tylko na podłoże 

przedmiotu który trzyma w dłoniach, ale 

również nanoszą się na odzież ofiary, opadają 

swobodnie jako niewidzialny obłok na podłogę 

– a ofiara się broni! W tak dynamicznej sytuacji 

zapach nanoszony przez zabójcę nie tylko 

minimalizuje czy zniekształca minimalne ilości 

zapachu pozostawione dzień wcześniej na tym 

przewodzie przez pana Gawła, ale degraduje  

go i niszczy gdyż koncentracja zapachu sprawcy 

i mechanizm naniesienia jego śladów jest 

nieproporcjonalnie większy. Jak zatem mimo 

wszystko zapach oskarżonego „przetrwał”  

na przedmiotowym przewodzie do przyjazdu 

na miejsce zdarzenia technika i wyrażał się  

w tak dużej ilości i koncentracji by można było 

go zabezpieczyć w trakcie oględzin? 

W toku postępowania przygotowawczego 

przesłano do łódzkiej pracowni osmologii 

również wspomniane wcześniej ślady 

zapachowe zabezpieczone z dłoni i nadgar-

stków ofiary. 

Druga opinia osmologiczna również nie była 

pomyślna dla oskarżonego. Bowiem w oparciu  

o prace węchową psów specjalnych 

potwierdzono zgodność zapachową zarówno 

pomiędzy śladem zabezpieczonym z dłoni lewej 

i jej nadgarstka jak i dłoni prawej  

a materiałem porównawczym pobranym  

od mężczyzny wzywającego w grudniowy dzień 

policję do znalezionych przez niego zwłok 

starszej pani. Również na te wnioski mężczyzna 

miał wytłumaczenie – dzień wcześniej gdy był  

u niej z wizytą pożegnał się z pana Alą i ten 

właśnie uścisk dłoni to ta zgodność zapachowa. 

„Jak to jednak możliwe, że krótki moment 

podania dłoni sprawił, iż jego zapach pozostał 

na obu dłoniach i nadgarstkach ofiary  

aż do następnego dnia, w którym inny 

napastnik pozbawił ją życia?” 

Po raz drugi dziś proszę Państwa byście 

przenieśli się w czasie do grudniowego 

popołudnia 2011 roku – ofiara pożegnała się 

właśnie ze swoim gościem, pili herbatę (lubiła 

go). Posprzątał po tej wizycie, zmyła naczynia – 

świadkowie mówią „lubiła porządek”. Dołożyła 

węgla do pieca by było jej ciepło w nocy, umyła 

się przed snem. Może skorzystała z toalety? 

Przebrała się w strój nocny, usnęła. Rano  

po przebudzeniu rozpoczęła swój normalny 

dzień z towarzyszącymi jej codziennymi 

czynnościami, aż do feralnego popołudnia gdy 
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to między 14.00 a 15.30 przegrała walkę  

o życie. 

Wszystko to robiła swoimi rękoma, a jednak  

wg oskarżonego krótki moment wieczornego 

pożegnania sprawił, że jego zapach był wciąż 

obecny na jej obu dłoniach i nadgarstkach.  

Nie zmyła go woda z detergentami, nie 

zniszczyły go przygotowania do snu czy robie-

nie śniadania. Czy to możliwe? Na to pytanie 

odpowie sąd. 

Konkluzja 

Ja wrócę do punktu wyjścia tego referatu  

do zasady wszechstronności – gdyby organ 

prowadzący oględziny jej nie zachował, 

zawężając oględziny do daktyloskopii i biologii 

nie miałby nic. Dzięki chęci poznawania, 

poszukiwań, dociekań organy procesowe mają 

dwie pozytywne opinie osmologiczne  

i korelującą z nimi opinię wariograficzną, która 

jednoznacznie wskazuje, że osoba, która była 

poddana badaniom wariograficznym ma wiedzę 

na temat okoliczności zdarzenia, które 

doprowadziło do śmierci starszej pani.  

A badania wariograficzne przeprowadzono  

z mężczyzną, który tak lubił jej towarzystwo  

i wspólne rozmowy. 
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Problemy z identyfikacją zwłok bliźniąt jednojajowych 

 

Bożena Wolnikowska 

 

 

Według najnowszych danych statystycznych 

GUS w 2010 r. liczba urodzeń z porodów 

wielorakich wynosiła ogółem 11.234 (urodzeń 

żywych 11.124), w tym 10.927 stanowiły 

bliźnięta (urodzenia żywe 10.820), 286 

trojaczki (urodzenia żywe 283) oraz czworaczki 

21 urodzeń (żywe urodzenia 21)100. Stanowi  

to 2,69 % ogólnej liczby urodzeń żywych 

(413.300) w 2010 r. w Polsce101. 

Od 1998 roku ilość porodów bliźniąt w Polsce 

stabilizuje się na poziomie około 100 porodów 

bliźniaczych na 10.000 porodów ogółem. 

Prawdopodobieństwo występowania ciąż 

mnogich u ludzi ocenia się według reguły 

Hellina102: 

 bliźnięta = 1:85  

 trojaczki = 1:85² = 1:7225 

 czworaczki = 1:85³ = 1:614 125 

 pięcioraczki = 1:854 = 1:52 200 625 

Reguła Hellina nie dotyczy ciąż, które powstały 

w wyniku farmakologicznego wzniecania 

jajeczkowania. Dlatego obecnie, ciąża 

                                                 
100 Rocznik Demograficzny 2011, red.  
H. Dmochowska, ZWS Warszawa 2011, s. 249. 
101 Ibid., s. 248 
102 G.H. Bręborowicz, B. Banaszewska, Położnictwo  
i ginekologia. T. 1, Położnictwo, Warszawa: 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007, s.131. 

wielopłodowa występuje częściej, niż 

przedstawiona powyżej reguła.  

Przyczyny wzrostu ilości porodów mnogich to: 

1. terapia bezpłodności poprzez sztuczne 

zapłodnienie, 

2. wzrost średniej wieku kobiet 

zachodzących w ciążę (kobiety po 30 

r.ż.),  

3. hormonalna terapia bezpłodności – 

jednoczesna owulacja z 2 jajników103. 

Z uwagi na ilość bliźniąt i trojaczków globalnie, 

a przede wszystkim w polskim społeczeństwie, 

a także, jak podam niżej na ilość przestępstw  

i wykroczeń popełnionych przez bliźnięta  

w Polsce oraz liczbę bliźniąt skazanych 

prawomocnym wyrokiem i osadzonych  

w polskich zakładach karnych, bardzo ważnym 

zagadnieniem jest możliwość kategorycznego 

ich rozróżnienia. 

Identyfikacja 

Identyfikacja kryminalistyczna, według  

T. Hanauska, „(…) jest to wydany na podstawie 

                                                 
103 R. Plomin, J.C. DeFries, G. E. McClearn, P. McGuffin, 
Genetyka zachowania, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2001, s. 98. 
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badań porównawczych sąd, w którym 

stwierdzamy, że określony przedmiot (osoba, 

rzecz i zwłoki) albo posiada takie same cechy, 

jak przedmioty należące do określonej grupy,  

i dlatego może być zaliczony do tej grupy; albo 

posiada te same cechy, jak przedmioty należące 

do określonej grupy, i dlatego może być 

zaliczony do tej grupy; albo posiada te same 

cechy, który ma tylko jeden przedmiot (osoba, 

rzecz, zwłoki itp.) i dlatego może być uznany  

za ten przedmiot względnie jego część  

lub następstwo działania tego przedmiotu 

(…)104.” 

Wypadki komunikacyjne, klęski żywiołowe oraz 

przestępczość pociągają za sobą liczne ofiary 

śmiertelne, których tożsamość często jest 

nieznana. W zależności od okoliczności 

znalezienia zwłok stosowane są różnorodne 

metody identyfikacji. Metody te różnią się 

stopniem wiarygodności. Kolejność metod 

identyfikacji zwłok od najbardziej wiarygo-

dnych do metod tylko sugerujących tożsamość 

przedstawia się następująco:  

1) porównanie kodu genetycznego DNA, 

2) porównanie odcisków palców, 

3) badania uzębienia i innych danych 

odontologicznych 

4) metoda radiologiczna, 

5) porównanie danych medycznych 

(przebyte zabiegi lecznicze i chirur-

giczne) 

                                                 
104 T. Hanasuek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, 
Zakamycze 2005, s. 47. 

6) porównanie znaków szczególnych- 

blizn, tatuaży itp., 

7) porównanie danych rysopisowych, 

8) identyfikacja rzeczy osobistych, biżu-

terii, 

9) identyfikacja na podstawie dokumen-

tów tożsamości znalezionych przy 

zwłokach, 

10) rozpoznanie przez świadków, członków 

rodziny lub znajomych. 

Lista wymienionych metod identyfikacji zwłok 

opracowana została na V Konferencji Komisji 

Interpolu do Spraw Identyfikacji Ofiar Katastrof 

Masowych i Klęsk Żywiołowych, która odbyła 

się w 1993 r. w siedzibie Interpolu w Lyonie105. 

Problemy z identyfikacją zwłok pochodzących 

od bliźniąt mogą wynikać m.in. z założenia,  

że bliźnięta jednojajowe są identyczne czy też, 

że posiadają pewne cechy fenotypowe, które  

są bardzo zróżnicowane. 

Z udziałem bliźniąt, mogą zaistnieć dwie 

sytuacje: obydwoje giną (np. w katastrofie, 

wypadku komunikacyjnym, pożarze), a w zwią-

zku z tym zachodzi konieczność rozróżnienia  

i zindywidualizowania dwóch ciał, druga 

sytuacja polegałaby na tym, iż ginie jedno  

z bliźniąt i zachodzi konieczność stwierdzenia, 

które zginęło, a które pozostało przy życiu. 

                                                 
105 B. Hołyst, Kryminalistyka, Wydawnictwo 
Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 937. 
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Odpowiedzi na powyższe pytania posiadają nie 

tylko znaczenie emocjonalne dla najbliższej 

rodziny, ale są także bardzo istotne z punktu 

widzenia np. prawa spadkowego, odpowie-

dzialności za zobowiązania prywatne, 

publiczne, jak i odpowiedzialności karnej.  

Powszechnie znana jest kwestia wzajemnego 

podstawiania się bliźniąt już od wieku 

szkolnego106. 

1. Porównanie kodu genetycznego DNA 

bliźniąt- problem unikatowości 

profilu DNA 

Genom ludzki znajduje się w jądrach 

komórkowych w postaci 46 chromosomów 

zbudowanych z DNA. Obraz sekwencji  

w łańcuchu DNA jest indywidualny dla każdego 

człowieka z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych – 

monozygotycznych - MZ. 

Według A. Jeffreys prawdopodobieństwo 

powtórzenia się identycznego układu DNA 

szacuje się na ok. 1: 30 mld. W porównaniu  

z ok. 5 mld. ludności zamieszkałymi na naszej 

planecie można stwierdzić, że pewność 

identyfikacji opartej na DNA jest właściwie 

stuprocentowa107. 

                                                 
106 Ciekawa dyskusja na temat niepowtarzalności 
cech osobniczych: M. Page, J. Taylor, M. Blenkin,  
Uniqueness in the forensic identification sciences—
Fact or fiction?, Forensic Science International,  
20 March 2011, t. 206, cz. 1, s. 12-18, DOI: 
10.1016/j.forsciint.2010.08.004. 
107 B. Rogowska, Wybrane zagadnienia identyfikacji 
zwłok z uwzględnieniem zwłok wyjętych z wody 
[w:]Prawo Kryminalistyka Policja, Księga 
pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Bronisławowi 
Młodziejowskiemu, red. J. Kasprzak, J. Bryka, 
Szczytno 2008, s. 305 -306. 

Fragmenty DNA niebędące genami podlegają 

szczególnie dużej zmienności w obrę-

bie populacji w związku z czym ich badanie 

pozwala na ustalanie stopnia pokrewieństwa. 

Przykładowo, nie zawierający żadnego 

genu locus 17.5-kb w DNA człowieka jest 

badany porównawczo dla potwierdzenia 

tożsamości108. 

Dla określenia położenia danego genu  

w chromosomie stosuje się określone reguły 

nazewnictwa. Na przykład zapis 6p21.3, 

oznacza: 

                                                 

108 Z. Sun, A. A. Paulino, J. Feng, Z. Chai, T. Tan, A. K. 
Jain, A Study of Multibiometric Traits of Identical 
Twins, s.1. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Populacja_(biologia)
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Tabela 1. Reguły nazewnictwa genu w chromosomie 

Element 

nazwy 
Wyjaśnienie 

6 Numer chromosomu. 

P Ramię chromosomu - p oznacza krótkie ramię, q - długie ramię. 

21.3 

Pierwsza liczba oznacza prążek na chromosomie, widoczny pod mikroskopem. Prążki liczy 

się od strony centromeru do końca chromosomu. W niektórych prążkach, przy wyższej 

rozdzielczości mikroskopu, można wyróżnić subprążki. Pozycję subprążka określa druga 

liczba (po kropce). 

 

Gen o locus 6p21.3 to zatem gen znajdujący się 

w chromosomie szóstym, na jego krótkim 

ramieniu, w prążku 21 licząc od centromeru,  

w subprążku trzecim109. 

Proces zmierzający do wykazania, czy dany ślad 

biologiczny pochodzi, czy też nie od określo-

nego źródła, najbardziej poprawnie określa 

wyrażenie „indywidualizacja”, ale w praktyce 

częściej spotyka się określenie „identyfikacja”. 

Powszechnym nieporozumieniem jest twier-

dzenie, że dwa ślady są „identyczne”, ponieważ: 

dwa różne ślady mogą być nie do odróżnienia, 

ale nie mogą być identyczne, gdyż z definicji, 

coś może być identyczne tylko ze sobą. Zatem 

mówiąc o indywidualizacji, identyfikacji,  

czy ustalaniu identyczności, odnosimy  

to do identyczności źródła, czyli do odpowiedzi 

                                                 
109 <http://www. http://pl.wikipedia.org/wiki/ 
Locus, aktualizacja 28 czerwca 2012 r. 

na pytanie, czy dwa ślady mają identyczne 

źródło110. 

W przypadku analizy porównawczej DNA 

bliźniąt MZ można już na wstępnym 

(teoretycznym) jej etapie popełnić kilka 

kluczowych błędów, które mogą mieć 

bezpośredni wpływ na ostateczny wynik 

ekspertyzy. Niestety istnieje swoista luka  

w czynnościach procesowych, polegająca  

na braku zadawaniu pytania - czy denat miał 

rodzeństwo bliźniacze? Twierdząca odpowiedź 

na to pytanie skutkowałaby większą 

ostrożnością w wydawaniu kategorycznych 

opinii co do „źródła” pochodzenia badanego 

materiału tożsamości nieznanych zwłok 

(„Protokoły pobrania materiału biologicznego i 

                                                 
110 W. Branicki, T. Kupiec, P. Wolańska-Nowak, 
Badania DNA do celów sądowych, Wydawnictwo 
Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2008, s.150. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Centromer
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stwierdzenia tożsamości” w celu ustalenia 

ojcostwa lub pokrewieństwa zawierają 

klauzulę: „nie posiadam brata bliźniaka”111).  

W ostatnich latach naukowcy z różnych 

dziedzin sygnalizują, że MZ bliźnięta nie  

są identyczne. Wielu rodziców i profesjo-

nalistów używa określeń „MZ” i identyczny jako 

synonimy. W kompleksowych badaniach 

zjawiska epigenezy z udziałem bliźniąt 

jednojajowych, stwierdzono -w zależności  

od wieku- dysonans w DNA par bliźniąt MZ, 

polegający na przykład na inaktywacji  

w chromosomie X poprzez:  

 metylację DNA, metylację COMT – 

catechol -O-metylotransferaza (objawia-

jąca się np. różnicą w wadze 

urodzeniowej bliźniąt MZ)-fenotypowa 

konsekwencja 

 acetylację histonową w 35% z 40 par 

bliźniąt.  

Poniższy obraz przedstawia skutki różnicującej 

metylacji DNA. Stopień różnicowania się DNA  

w parze 3-letnich bliźniąt przedstawiony jest  

w chromosomach 1, 3, 12 i 17. Żółty kolor 

reprezentuje podobny rozkład metylacji DNA. 

Natomiast w parze 50-letnich bliźniąt widoczny 

jest dysonans w metylacji DNA (czerwony 

                                                 
111 Protokół pobrania materiału biologicznego  
i stwierdzenia tożsamości, S1.III alm., 15, Gdański 
Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Medycyny 
Sądowej. 

kolor= hypometylacja, zielony kolor= 

hypermetylacja)112.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

112 G. Machin, Non-identical monozygotic twins, 
intermediate twin types, zygosity testing, and the 
non-random nature of monozygotic twinning 
[w:]American Journal of Medical Genetics Part  
C (Semin Med Genet 151 C), s. 110-127. 

 



Wiedza Prawnicza nr 5/2012 Strona 50 
 

Fot.1. Zdjęcia porównawcze DNA bliźniąt MZ w wieku 3 i 50 lat. 

Źródło: <http://www.pnas.org/content/102/30/10604.long 
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Według najnowszych badań w ramach 

epigenetyki, oprócz kodu zawartego w DNA 

istnieje tzw. kod histonowy, czyli zespół reguł 

mówiących o roli konkretnych modyfikacji 

histonów w regulacji struktury chromatyny  

i ekspresji genów. Wydaje się, że kod histonowy 

będzie różny dla różnych organizmów (nie 

będzie uniwersalny), tym samym będzie 

nowym narzędziem weryfikacji osobniczej113. 

Bliźnięta jednojajowe wbrew oczekiwaniom nie 

chorują koniecznie na te same choroby. 

Dotychczas tłumaczono to wyłącznie wpływem 

środowiska. Jak się okazuje przyczyna tkwi  

w różnicach na poziomie genomu114. 

                                                 

113 F. Nipa haque, I I. Gottesman, A. H. C. Wong,  
Not Really Identical: Epigenetic Differences  
in Monozygotic Twins and Implication for Twin 
Studies in Psychiatry, American Journal of Medical 
Genetics Part C (Seminar in Medical Genetics) 151C, 
2009, s. 136-141.  

114 C. E.G. Bruder, A. Piotrowski1, A. A.C.J. Gijsbers,  
R. Andersson, S. Erickson,T. D. de Ståh, U. Menzel,  
J. Sandgren, D. von Tell. A. Poplawski, M. Crowley,  
C. Crasto, E. C. Partridge, H. Tiwari, D. B. Allison,  
J. Komorowski, G.J. B. van Ommen, D. I. Boomsma,  
N. L. Pedersen, J. T. d. Dunnen, K. Wirdefeldt,  
J. P. Dumanski , Phenotypically Concordant and 
Discordant Monozygotic Twins Display Different 
DNA Copy-Number-Variation Profiles [w:] American 
Journal of Human Genetics, 2008, vol. 82, issue 3,  
s. 763-771. 

http://www.cell.com/AJHG/abstract/S0002-9297(08)00102-X#aff1
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Badania różnic fenotypowych za pomocą 

metody CNV - copy numer variation, zwłaszcza 

komórek somatycznych, stanowią niepopularny 

aspekt biologii genomu. Wszelkie genetyczne 

różnice pomiędzy bliźniętami pochodzącymi  

z tej samej zygoty stanowią niepodważalny 

przykład somatycznego mozaicyzmu (obecność 

dwóch linii komórkowych o różnym genotypie 

u jednego osobnika, który powstał z jednej 

zapłodnionej komórki jajowej). Badania 19 par 

bliźniąt MZ z fenotypem zgodnym i niezgodnym 

wykazały, że w obu grupach istnieją CNV. 

Odkrycia te mają wpływ na zrozumienie 

genotypowej i fenotypowej różnorodności 

bliźniąt MZ i sugerują, że analiza CNV  

u fenotypowo niezgodnych bliźniąt MZ może 

stanowić potężne narzędzie do identyfikacji 

choroby115.  

Z zaskakująco wysoką częstotliwością,  

bo aż 1:4000 żywych urodzeń, rodzą się 

bliźnięta MZ z syndromem delecji genu 

22q.11.2, który objawia się (oprócz zmian 

chorobowych) zupełnie różnym ich wyglądem. 

Ponieważ noworodki te miały wspólne łożysko, 

co wskazywało na to, że pochodzą z jednej 

komórki jajowej, wykonano badania DNA  

                                                 

115 C. E.G. Bruder, A. Piotrowski, A.A.C.J. Gijsbers,  

R. Andersson, S. Erickson, T. Diaz de Ståhl,  

U. Menzel, J. Sandgren, D. von Tell, A. Poplawski,  

M. Crowley, Ch. Crasto, E. Ch. Partridge,  

H. Tiwari, D.B. Allison, J. Komorowski, G.-J. B. van 

Ommen, D.I. Boomsma, N.L. Pedersen, J.T. den 

Dunnen, K. Wirdefeldt,J. P. Dumanski, Phenotypically 

Concordant and Discordant Monozygotic Twins 

Display Different DNA Copy-Number-Variation 

Profiles, The American Journal of Human Genetics,  

3 March 2008, Vol. 82, Issue 3, s. 763-771.  

i ku wielkiemu zaskoczeniu okazało się,  

że zgodność genetyczna wynosiła 99,998 %, 

czyli były jednojajowe. Zjawisko to można 

wyjaśnić epigenetycznymi mechanizmami – 

wpływem histonów na ekspresje genów, 

tudzież całkowitą blokadę niektórych z nich 116.   

2. Porównanie odcisków palców  

u bliźniąt 

Wykorzystanie linii papilarnych dla celów 

identyfikacyjnych opiera się na trzech ich 

podstawowych właściwościach morfologii-

cznych i biologicznych: niezmienności linii 

papilarnych, nieusuwalności i ich niepowta-

rzalności. 

Niepowtarzalność, czyli praktyczna niemożli-

wość powtórzenia się choćby dwóch osób  

o całkowicie zbieżnych liniach papilarnych. 

Teza o indywidualności rysunków linii 

papilarnych znajduje uzasadnienie w rachunku 

prawdopodobieństwa. Zakłada się, ze wykrycie 

w materiale dowodowym i porównawczym 

ustalonej, minimalnej liczby zgodnych  

co do rodzaju i położenia minucji pozwala  

na kategoryczne stwierdzenie, że odbitka 

dowodowa i porównawcza pochodzi od tej 

samej osoby.  

Opierając się na rachunku prawdo-

podobieństwa, w różnych krajach przyjmuje się 

                                                 

116 S. M. Singh, B. Murphy, R. O’Reilly,  Monozygotic 
twins with chromosome 22q11 deletion and 
discordant phenotypes: updates with an epigenetic 
hypothesis, Journal of Medical Genetics, 2002, nr 39. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Genotyp
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%B3rka_jajowa
http://jmg.bmj.com/search?author1=S+M+Singh&sortspec=date&submit=Submit
http://jmg.bmj.com/search?author1=B+Murphy&sortspec=date&submit=Submit
http://jmg.bmj.com/search?author1=R+O%E2%80%99Reilly&sortspec=date&submit=Submit
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wymóg ustalenia niejednakowej liczby 

tożsamych cech (jedną ze zmiennych branych 

pod uwagę przy tych wyliczeniach jest liczba 

ludzi zamieszkujących dane terytorium).  

W Polsce tym wymaganym minimum jest 

dwanaście cech wspólnych (choć, jeśli  

to możliwe eksperci dążą do ustalenia 

przynajmniej czternaście takich cech) - 

we Francji siedemnaście takich cech. 

W Polsce, w przypadku nieznanych zwłok 

dokonywane jest daktyloskopowanie. Powstaje 

pytanie, czy można wydać opinię daktylo-

skopijną stwierdzająca tożsamość śladu 

dowodowego i porównawczego w przypadku 

ustalenia w nich mniejszej niż wymagana liczby 

cech wspólnych? Odpowiedzi można szukać  

w dwóch kierunkach w wydaniu opinii tylko 

prawdopodobnej lub w  opinii kategorycznej. 

W praktyce jednak przyjmuje się, że ekspertyza 

daktyloskopijna jest tym rodzajem badań 

kryminalistycznych, gdzie raczej powinny być 

wydawane opinie kategoryczne117. 

Podczas daktyloskopijnej identyfikacji 

nieznanych zwłok, także należałoby uwzględnić 

problemy wynikające z ewentualnego 

bliźniactwa denata, ponieważ bliźnięta MZ mają 

różne linie papilarne, ale niestety jednak bardzo 

podobne.  

Te fenotypowe różnice u bliźniąt MZ mogą być 

powodowane oddziaływaniem czynników 

                                                 

117 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka 
ogólna, Comer, 1996, s. 243.  

 

środowiskowych, już podczas życia płodowego 

albo niejednakową manifestacją identycznych 

genów, o czym była wyżej mowa. 

Kompleksowy wskaźnik podobieństwa listewek 

skórnych u bliźniąt MZ wyliczony przez  

Z. Orczykowską - Świątkowską waha się  

w granicach 67-100. Wartość tego wskaźnika  

u bliźniąt DZ wahała się w granicach 0-67. 

Bliźnięta jednojajowe tworzą zwartą grupę  

o wysokich wartościach wskaźnika 

podobieństwa i małym rozsiewie, 60% 

wszystkich par jednojajowych bliźniąt posiada 

wartość wskaźnika ISD w granicach od 80  

do 90. 

Badania porównawcze odcisków listewek 

skórnych palców 196 par bliźniąt MZ i DZ, 

rodzeństwa nie pochodzącego z bliźniąt i osób 

niespokrewnionych przeprowadzone przez C.H. 

Lin, J. H. Liu, J. W. Osterburga i J. D. Nicolę 

wykazały, że wzory listewek skórnych, ogólna 

liczba linii papilarnych oraz przybliżona 

zgodność minucji wzrasta według następują-

cego zestawienia: osoby niespokrewnione 

→rodzeństwo →bliźnięta DZ →bliźnięta MZ. 

Współczynniki korelacji dla ogólnej liczby 

listewek wyliczył Newman (1930) i kształtują 

się one następująco: r- prawych i lewych rąk 

tych samych osób = 0,93, bliźniąt jednojajowych 

r= 0,95, a bliźniąt dwujajowych r= 0,46. 
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Tabela 2. Korelacja dermatoglifów opuszek palców (wg Holt, 1961) 

Pokrewieństwo Wartość współczynnika 

korelacji 

Liczba par 

Rodzice –dziecko 0,48 810 (200 rodzin) 

Bliźnięta MZ (jednojajowe) 0,95±0,01 80 

Bliźnięta DZ (dwujajowe) 0,49±0,08 92 

Źródło: Cz. Grzeszyk, Daktyloskopia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 257. 

 

W parach bliźniąt MZ największe zgodności 

występują w przebiegu listewek skórnych  

w II polu międzypalcowym (93,8%), oraz  

na thenar – I (91,1 %), najmniejsze zgodności 

zaobserwowano w zakończeniach linii głównej 

B (43,5%) oraz linii C (46,9%) na lewych 

dłoniach. W parach bliźniąt DZ największe 

zgodności stwierdzone zostały podobnie jak  

w parach bliźniąt MZ – w przebiegu listewek 

skórnych II polach (91,1%). W pozostałych 

cechach zgodności są znacznie niższe niż  

u bliźniąt MZ. 

Przebieg listewek skórnych w II polu dłoni 

charakteryzuje się małym zróżnicowaniem  

w populacji – najczęściej występuje prosty 

przebieg (0). W związku z tym występują 

również małe różnice zarówno w parach 

bliźniąt MZ jak i DZ118. 

W przypadku znacznego przeobrażenia 

pośmiertnego identyfikacja na podstawie linii 

papilarnych jest bardzo trudna. Jednakże nawet 

                                                 

118 Cz. Grzeszyk, Daktyloskopia, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 267. 

skóra zmumifikowana zachowuje rysunek 

listewek skórnych – czytelne wzory i minucje. 

Chodzi o to, aby w przypadku zwłok w stanie 

rozkładu, czy ofiar pożarów lub zwłok 

zmumifikowanych zastosować do ujawniania 

listewek skórnych najbardziej optymalne 

metody. I tak, w odniesieniu do wyschniętych 

(zmumifikowanych) palców stosowane  

są następujące metody: nasycanie palców ciepłą 

gliceryną, podgrzewanie w soli fizjologicznej, 

moczenie w wodorotlenku sodu lub potasu 

bądź w formalinie119.  

3. Badanie uzębienia i innych cech 

odontologicznych w kontekście 

podobieństwa bliźniąt. 

Istotne znaczenie dla stwierdzenia tożsamości 

nieznanych zwłok mogą mieć także badania 

uzębienia. Jednakże w przypadku bliźniąt 

jednojajowych, ze względu na występowanie 

jedynie drobnych zróżnicowań niezbędna jest 

wiedza o tym, iż mamy do czynienia  

z przypadkiem rodzeństwa bliźniaczego,  

a w konsekwencji jak najbardziej 

                                                 
119 Ibid., s. 35. 
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wszechstronne korzystanie z innych metod 

identyfikacji. 

Rozważając aspekt podobieństwa w uzębieniu 

bliźniąt MZ, istotnym jest, że wykazują je także 

bliźnięta wychowywane osobno (reared apart), 

w różnych środowiskach, otrzymując różne 

pożywienie,  a także różną profesjonalną opiekę 

dentystyczną. Wyniki badań parametrów 

uzębienia bliźniąt MZ demonstrują istotną 

genetyczną wariancję (45-67%) dla numeru 

istniejących zębów, numerów zębów leczonych, 

a także zębów dotkniętych próchnicą. Wyniki 

dotyczące bliźniąt DZ potwierdzają powyższe 

wnioski120. 

W roku 1980 grupa naukowców ze Stanów 

Zjednoczonych przeprowadziła badania 

czterdziestu czterech par bliźniąt wychowu-

jących się osobno oraz trzech trojaczków (od 12 

– 68 r.ż.) Osoby te poddawane były badaniom 

stomatologicznym  przez 3 niezależnych 

stomatologów, każdy w okresie 6 lat. Grupę 

kontrolną stanowiły bliźnięta DZ również 

wychowujące się w różnych środowiskach DZA 

(A-apart). Tabela poniżej przedstawia 

porównanie stanu uzębienia u bliźniąt MZA  

i DZA. 

Jak się okazuje, w przeciwieństwie do bliźniąt 

DZA, bliźnięta MZA wykazują wysokie 

podobieństwo w piętnastu z siedemnastu 

parametrów. Szczególnie wysokie podobień-

stwo, zbieżność wymiarów dotyczyła łuków 

                                                 
120 http://dx.doi.org/10.1016/0003-9969(93)90106-V, J.P. Conry, L.B. Messer, J.C. Boraas, D.P. Aeppli, 
T.J. Bouchard, Dental caries and treatment characteristics in human twins reared apart, November 1993. 

 

zębowych, uwzględniających odległość kieł-

kieł. Natomiast spektakularne okazały się 

wyniki dotyczące bliźniąt MZA w wieku 

powyżej 40 r.ż., gdzie uderzająco podobne  

są braki kolejnych zębów, wyleczone ubytki, jak 

i objawy nieleczonej próchnicy121. 

                                                 
121 
http://jdr.sagepub.com/content/67/9/1150.refs.ht
ml,  A Genetic Contribution to Dental Caries, 
Occlusion, and Morphology as Demonstrated by 
Twins Reared Apart, J.C. Boraas, L.B. Messer, M.J. Till, 
Journal Dental Research 1988 67:1150. 



Wiedza Prawnicza nr 5/2012 Strona 56 
 

Tabela 3. Porównanie wyników badań uzębienia bliźniąt MZA i DZA (według , J.C. Boraas, L.B. Messer, M.J. Till, 1988)

 Bliźnięta MZ Bliźnięta DZ 

Parametry Ilość 
rodzin 

MS (b)* MS 
(w)* 

F Ratio 
(df)* 

P* Ilość 
rodzin 

MS (b) MS (w) F Ratio 
(df) 

P* 

Stan uzębienia 
ilość zębów/braki 

28 33,64 7,44 4.520(27) <0.001 10 26,72 39,65 0.674(9) N.S.* 

Zęby wyleczone Index 28 965.66 186.72 4.871(27) <0.001 10 799.87 251.70 3.178(9) <0.05 
Leczenie/Próchnica 28 537.01 59.06 9.093(27) <0.001 10 187.13 89.30 2.096(9) N.S. 

Wielkość zębów 
/siekacze górne 

13 6.94 0.20 34.424(12) <0.001 2 2.40 2.00 1.199(1) N.S. 

Wielkość zębów 
/siekacze dolne 

19 1.86 0.40 4.672(17) <0.001 6 1.05 0.50 2.092(5) N.S. 

Nieprawidłowości 
(rotacja/przemieszczenie) 
Index 

26 107.27 41.12 2.609(24) <0.009 7 38.00 70.21 0.541(6) N.S. 

Wady zgryzu: 
1.Wertykalne 
przesunięcie siekaczy 
górnych w stos. do 
siekaczy dolnych 
(overbite), 
2. Horyzontalne 
przesunięcie zębów w 
płaszczyźnie przednio-
tylnej (overjet) 

 
23 
 
 
 
 
23 

 
468.46 
 
 
 
 
1.59 

 
443.57 
 
 
 
 
1.41 

 
1.046(21) 
 
 
 
 
1.128(21) 

 
N.S. 
 
 
 
 
N.S. 

 
6 
 
 
 
 
5 

 
202.15 
 
 
 
 
6.04 

 
281.25 
 
 
 
 
3.02 

 
0.719(5) 
 
 
 
 
2.001(4) 

 
N.S. 
 
 
 
 
N.S. 

Szerokość łuku 
zębowego: 
1.kieł-kieł (canine-canine) 
 
2.ząb trzonowy -ząb 
trzonowy (molar –molar) 

 
 
24 
 
 
14 

 
 
10.36 
 
 
19.27 

 
 
1.02 
 
 
3.20 

 
 
10.159(22) 
 
 
6.022(12) 

 
 
<0.001 
 
 
<0.001 

 
 
4 
 
 
4 

 
 
28.67 
 
 
15.46 

 
 
1.00 
 
 
1.88 

 
 
28.667(3) 
 
 
8.244(3) 

 
 
<0.01 
 
 
<0.05 
 

P – poziom istotności 
N.S. – rezultat statystycznie nieistotny 
MS b- mean square -between 
MS w-mean square- within 
F Ratio (df) - wskaźnik służy do określenia, czy wariancje w dwóch niezależnych próbek są równe. 

 

Źródło: http://jdr.sagepub.com/content/67/9/1150.refs.html. 

 

4. Identyfikacja zwłok za pomocą 

diagnostyki obrazowej. 

Identyfikacja nieznanych zwłok poprzez 

porównanie zdjęć rentgenowskich wykonanych 

antemortem i postmortem znalazła szeroką 

akceptację w ostatnich latach122. Metoda 

radiologiczna polega na wykonaniu zdjęcia 

                                                 

122 R.F. da Silva, F.B. Prado, I. G. Cavalcanti Caputo, 
K.L. Devito, T. de Luscena Botelho, E.D. Junior, The 
forensic importance of frontal sinus radiographs, 
Journal of Forensic and Legal Medicine,  

fotograficznego czaszki w skali 1:1  

i wkopiowaniu w nie radiogramu czaszki. 

Metoda ta jest aktualna tylko w tych 

przypadkach, gdy dysponuje się radiogramem 

czaszki wykonanym za życia, a istnieje 

przypuszczenie, że badana czaszka należy 

właśnie do tej osoby, której mamy zdjęcia 

rentgenowskie. Cechy indywidualne stanowią 

kształt i wielkość jam bocznych nosa, zwłaszcza 

zatok i dlatego nadają się do badań 

porównawczych123. 

                                                 
123 B. Hołyst. op. cit., s. 943. 

http://jdr.sagepub.com/content/67/9/1150.refs.html
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Podstawowe znaczenie w identyfikacji osób 

mają cechy traumatyczne zmian kostnych, gdyż 

są zmianami o charakterze znamion 

szczególnych i stanowią indywidulane cechy 

osobnika. Nie ma  dwóch identycznych pod 

względem morfologicznym pourazowych zmian 

kostnych. Cechami identyfikacyjnymi są też 

widoczne w obrazie diagnostycznym 

przeszczepy kostne. Typowymi i wyrazistymi 

cechami identyfikacyjnymi wykrywanymi 

diagnostyką obrazową jest zrost opóźniony  

i staw rzekomy124. 

Podczas badań porównawczych kształtu 

przegrody nosowej u czterdziestu jeden par 

bliźniąt MZ stwierdzono jej deformację w części 

chrzęstnej (przedniej/anterior) u 22% osób, 

natomiast u 74% badanych osób stwierdzono  

zgodną deformację części kostnej 

(tylnej/posteriori). Rozkład zmian morfolo-

gicznych w parach bliźniąt sugerował, iż zmiany 

w przedniej części spowodowane są wpływem 

czynników zewnętrznych (traumatycznych), 

zaś kształt przegrody nosowej w części kostnej 

jest efektem genetycznym i epigenetycznym125. 

W 1987 r. William K. Lobb opublikował wyniki 

badań wymiarów twarzoczaszki w grupie 60 

par bliźniąt, w tym 30 par MZ i 30 par DZ.  

Jak się okazało. Stwierdzono silny wpływ 

                                                 

124 M. Kaliszczak, Przydatność diagnostyki 
obrazowej w Kryminalistyce, Wydawnictwo 
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001, 
s. 56. 

125 L. F. Grymer, B. Melsen, The morphology of the 

nasal septum in identical twins, The Laryngoscope, 

czerwiec 1989, t. 99, wyd. 6, s. 642–646. 

 

genów na budowę i kształt twarzoczaszki. 

Badane wymiary podstawy czaszki i żuchwy 

wykazały u bliźniąt MZ 100% podobieństwo, 

natomiast w przypadku bliźniąt DZ zgodność  

ta wynosiła odpowiednio: 23% i 23%. Poniższa 

Tabela 3 przedstawia stopień podobieństwa  

u bliźniąt MZ I DZ uwzględniający 4 mierzone 

parametry (podstawa czaszki, czaszka, szczęka  

i żuchwa)126. 

                                                 
126 W. K. Lobb, Craniofacial morphology and occusal 
variation in monozygous and dizygous twins. The 
Angle Orthodontist, Juli 1987, s. 223. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lary.v99:6/issuetoc
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Tabela 4. Porównanie podobieństwa wymiarów twarzoczaszki bliźniąt MZ i DZ (wg W.K. Lobb, 1987) 

 Podobne +     

podobne 

oprócz 

kątowania* 

=        

całkowite 

podobieństwo 

Podobieństwo 

w % 

Poprawność testu wg 

Fishera* 

Bliźnięta MZ 87 23 110 92 0.00002 

Bliźnięta DZ 61 24 85 71 0.00002 

* różnice ograniczają się do: zgięcia kąta czaszkowego/kątowania 

** współczynnik istotności statystycznej powyżej 0.05 

Źródło: http://www.angle.org/doi/pdf/10.1043/0003-3219(1987) 

 

Rysunek 1. Superimpozycja (nałożenie) wymiarów twarzoczaszki bliźniąt MZ. (wg W.K. Lobb, 1987 r.)

 

Źródło: ibid., s.225. 

 

5. Podsumowanie. 

Omówione powyżej metody identyfikacji 

nieznanych zwłok, z uwzględnieniem trudności, 

jakie może przysporzyć rodzeństwo bliźniacze, 

nie wyczerpują wszystkich aspektów w tym 

zakresie.  

Ze względu na ograniczony rozmiar pracy, 

zostaną one wnikliwiej przedstawione, jak  

i pozostałe metody, ściśle związane z cechami 

osobniczymi: porównanie danych medycznych 

(przebyte zabiegi lecznicze i chirurgiczne), 

porównanie znaków szczególnych- blizn, 
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tatuaży itp., porównanie danych rysopisowych, 

rozpoznanie przez świadków, członków rodziny 

lub znajomych. Szersze i dokładniejsze 

odzwierciedlenie tego zagadnienia zawarte 

będzie w pracy doktorskiej p.t.: „Problemy  

z identyfikacją bliźniąt jednojajowych  

w kryminalistyce”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwłoki ludzkie w praktyce technika kryminalistyki 

 

Mirosław Pilecki, Tomasz Chamerski 

 

Wstęp 

 Powszechnie wiadomo, że procesowo – 

kryminalistyczne oględziny miejsca, rzeczy, 

osoby lub zwłok stanowią jedną  

z najistotniejszych czynności postępowania 

przygotowawczego, choćby dlatego, że rezultaty 

oględzin są często podstawowym materiałem 

tegoż postępowania. W polskiej policji  

za prawidłowy przebieg oględzin pod kątem 

procesowym odpowiada policjant pionu 

dochodzeniowo – śledczego (organ procesowy) 

natomiast za techniczną i taktyczną stronę 

oględzin odpowiada technik kryminalistyki, 

który określany jest w literaturze jako osoba,  

od której pasji poznawania, poszukiwań  

i dociekań bardzo często zależą wyniki oględzin. 

Mimo, że duet „dochodzeniowiec – technik” 

wydaje się nierozerwalnie związany z oględzi-

nami to dopiero w 1997 roku ustawodawca 

unormował „istnienie” technika kryminalistyki 

w postępowaniu karnym w ramach art. 205 

k.p.k. nadając mu miano – specjalisty. 

 Jak ważny jest udział technika 

kryminalistyki w różnego rodzaju czynnościach 

oględzinowych postaramy się Państwu 

przybliżyć na podstawie kilku przykładów  

z codziennej służby policyjnego technika.  

Aby w pełni zaprezentować zagadnienie 

funkcjonowania szeroko rozumianej łódzkiej 

techniki kryminalistycznej, przedstawimy  

w skrócie jej organizację. 
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 W Łodzi funkcjonuje sześć Zespołów 

Techniki Kryminalistycznej z czego pięć 

wchodzi w strukturę odpowiednio – I, II, IV, VI  

i VIII komisariatu Komendy Miejskiej Policji  

w Łodzi, a jeden jest składową Wydziału d/w  

z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu 

Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Oprócz 

Zespołów Techniki Kryminalistycznej, które 

zapewniają obsługę zdarzeń przestępnych  

na terenie Łodzi wypływających z bieżących 

potrzeb służby – łódzka policja posiada również 

Laboratorium Kryminalistyczne wchodzące  

w skład Komendy Wojewódzkiej Policji. Pełnią 

w nim służbę zarówno policyjni eksperci, jak 

również pracownicy policji posiadający 

uprawnienia do samodzielnego wydawania 

opinii kryminalistycznych z różnego rodzaju 

dziedzin kryminalistycznych, powoływani przez 

organy procesowe gdy stwierdzenie okoli-

czności mających istotne znaczenie dla 

toczących się postępowań wymaga wiadomości 

specjalnych. 

 Rozwinięcie 

 Praca technika kryminalistyki staty-

stycznemu Kowalskiemu kojarzy się  

z oględzinami miejsc zdarzeń. To jednak tylko 

część ciężkiej i odpowiedzialnej służby tych 

policjantów. Często podczas oględzin ujawnia 

się zwłoki ludzkie w szczególności na miejscach 

zabójstw, samobójstw czy innych zgonów. 

Oględziny miejsca oraz zwłok przeprowadzamy 

na podstawie art. 207 i art. 209 k.p.k. 

Wspomniany Kodeks postępowania karnego 

wymaga dokonania oględzin zwłok na miejscu 

ich znalezienia, ale uznać należy, że są to tylko 

wstępne oględziny, ponieważ na miejscu 

zdarzenia w zasadzie nigdy nie ma odpowie-

dnich warunków (np. sprzętowych lub 

atmosferycznych) do przeprowadzenia szczegó-

łowych oględzin zwłok. Prawidłowe wykonanie 

oględzin zwłok ludzkich na miejscu ich odnale-

zienia może dać organom ścigania odpowiedź 

na kilka istotnych pytań już na miejscu 

zdarzenia, a mianowicie: 

1) Z jakim konkretnie zdarzeniem mamy 

do czynienia? 

2) Czy do zdarzenia doszło w tym 

konkretnym miejscu? 

3) Kiedy do niego doszło (przybliżony 

czas)? 

4) W jaki sposób i ewentualnie za pomocą 

jakiego narzędzia dokonano czynu? 

5) Kto jest ewentualnym sprawcą? 

 Oczywiście najważniejszą osobą w tego 

rodzaju oględzinach w myśl k.p.k. jest biegły 

lekarz, w miarę możliwości z zakresu medycyny 

sądowej. Niestety jak wspomnieliśmy wcześniej 

na miejscu zdarzenia rzadko możemy uzyskać 

odpowiedzi na wszystkie istotne kwestie 

dotyczące zaistniałego czynu, dlatego 

szczegółowe oględziny zwłok dokonywane  

są w prosektorium a podstawą dokonania tej 

czynności jest sądowo – lekarska sekcja zwłok 

zarządzona przez właściwego do sprawy 

prokuratora. W Łodzi sekcje zwłok 

przeprowadzane są w Zakładzie Medycyny 

Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

mieszczącym się przy ul. Sędziowskiej 18a. 

Jednym z podstawowych zadań techników 
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kryminalistyki ze wspomnianego wcześniej 

Zespołu Techniki Kryminalistycznej KMP  

w Łodzi jest uczestnictwo właśnie w sekcjach 

zwłok. W roku 2011 policjanci ci uczestniczyli 

w 47 sekcjach, a w roku bieżącym już w 34. 

Technicy kryminalistyki podczas sekcji oprócz 

wykonywania dokumentacji fotograficznej 

(często połączonej z filmowaniem przebiegu 

czynności), pobierają materiał porównawczy  

w postaci odbitek linii papilarnych, pobierają 

wymazy z pod paznokci denatów, wymazy  

z jamy ustnej, zabezpieczają odzież, jak również 

w przypadkach zdarzeń z użyciem broni palnej 

zabezpieczają GSR-y tzn. mikroślady powy-

strzałowe mogące znajdować się na dłoniach 

zwłok. W przypadku ujawnienia na odzieży  

lub ciele śladów mogących mieć związek  

z zaistniałym zdarzeniem obowiązkiem 

technika kryminalistyki jest ich zabezpieczenie 

do dalszych badań. 

 Praca techników kryminalistyki jest 

często niedoceniana, a bardzo często zdarza się, 

że ich wiedza specjalistyczna oraz „zawodowy 

nos” okazują się wartościami nie  

do przecenienia. Dla zobrazowania wagi ich 

pracy i dokładności z jaką należy podchodzić  

do oględzin posłużymy się przykładem 

podwójnego zabójstwa dokonanego niespełna 

przed rokiem w Łodzi. W lipcu 2011 roku 

mieszkaniec Łodzi zaniepokojony barakiem 

kontaktu telefonicznego z matką, mieszkającą  

w bloku na jednym z łódzkich osiedli, udał się 

do jej mieszkania, gdzie po otworzeniu drzwi 

ujawnił zwłoki swojej matki oraz swojej siostry 

zamieszkującej pod tym samym adresem. 

Wstępne oględziny zwłok obu kobiet 

wskazywały na to iż zgon nastąpił kilka dni 

wcześniej. Na ciałach ujawniono wiele obrażeń, 

szczególnie głowy oraz rąk. Charakter tych 

obrażeń wskazywał na szczególne okrucień-

stwo sprawcy(ów). 
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Zdjęcie nr1. Widoczne obrażenia twarzoczaszki starszej z kobiet 

 

 

Właśnie z uwagi na charakter tych obrażeń, 

częściowo widocznych na zdjęciach (śledczy 

podejrzewali torturowanie przed śmiercią np.  

w celu pozyskania informacji), jak również 

zawód wykonywany przez młodszą kobietę – 

była radcą prawnym – za najbardziej 

prawdopodobny motyw zabójstwa uznano 

zemstę lub potrzebę uzyskania od kobiet 

ważnych dla sprawcy(ów) informacji. 

Jednocześnie syn, który znalazł zwłoki matki  

i swojej siostry zeznał, że z domu zginęły 

telefony kobiet oraz laptop siostry. W związku  

z ciężarem gatunkowym oraz rozmiarem 

zbrodni w Komendzie Wojewódzkiej Policji  

w Łodzi powołano specjalną grupę, w skład 

której weszli również policjanci Komendy 

Miejskiej Policji W Łodzi. 

 Następnego dnia w Zakładzie Medycyny 

Sądowej przeprowadzono sekcję zwłok 

młodszej z kobiet, podczas której oprócz 

wcześniej ujawnionych obrażeń ciała 

znaleziono ślady świadczące o użyciu 

przeciwko niej paralizatora (wspomniane 

torturowanie). Kolejnego dnia współautor 

artykułu – asp. sztab. Mirosław Pilecki jako 

technik kryminalistyki uczestniczył w sekcji 

zwłok starszej z kobiet. 
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Zdjęcie nr 2. Widok ogólny zwłok starszej z kobiet 

 

Zdjęcie nr 3. Widok obrażeń jednej z dłoni starszej z kobiet 

 

W trackie tej czynności, na etapie wstępnych 

oględzin ciała, na obficie zakrwawionej odzieży 

kobiety asp. sztab. Mirosław Pilecki ujawnił 

dwa niewielkie, niespełna centymetrowej 

długości kawałki tworzywa, które przedstawił 

kolegom z ekipy śledczej. Zasugerował 

jednocześnie, że mikroślady te znalezione  

na odzieży przypominają w łudzący sposób 

kawałki glazury. 
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Zdjęcie nr 4. Przedmiotowe drobiny porcelitu ujawnione podczas sekcji zwłok starszej z kobiet 

 

 

Po kilku dniach prowadzenia intensywnych 

czynności operacyjno – rozpoznawczych, 

dochodzeniowo- śledczych oraz kryminalnych, 

w sprawie tego makabrycznego zabójstwa, 

policjanci na podstawie ustaleń operacyjnych 

wytypowali sprawcę, którym okazał się 

zgłaszający członek rodziny, syn i brat denatek. 

Okazało się również, że błahe i nie wnoszące  

do sprawy niczego (jakby się mogło wydawać  

na początku) znalezione podczas sekcji zwłok 

drobiny glazury stały się przysłowiowym 

„gwoździem do trumny” zabójcy. Bowiem  

po zatrzymaniu sprawca nie przyznawał się  

do popełnienia przypisywanego mu czynu,  

a oprócz ustaleń operacyjnych nie było 

dowodów mogących jednoznacznie udowodnić 

jego winę. Dopiero podczas kolejnych 

przesłuchań po okazaniu mężczyźnie 

zabezpieczonych mikrośladów i poinformo-

waniu go, że na zwłokach matki pozostawił 

kawałki płytek będących częścią glazury, którą 

samodzielnie kładł w swoim nowobudowanym 

domu – złamał swój opór, przyznał się  

do zarzucanych mu czynów. Wskazał również 

miejsce, w którym porzucił narzędzia 

przestępstwa i przedmioty zabrane z domu 

kobiet. Motywem działania sprawcy okazały się 

rozliczenia finansowo- majątkowe pomiędzy 

nim a siostrą i matką 

 Kolejnym ważnym elementem pracy 

technika kryminalistyki są czynności 

wykonywane w celu ustalenia danych 
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personalnych nieznanych zwłok. Taki 

obowiązek na służby kryminalistyczne polskiej 

policji nakłada Zarządzenie nr 124/12 KGP  

z dn. 04.06.2012 r. Czynności te policjanci 

techniki kryminalistycznej wykonują wspólnie  

z kolegami z zespołów poszukiwawczych 

rozmieszczonych na poszczególnych komi-

sariatach w Łodzi. 

 Z uwagi na różny stan zwłok, z którymi 

przychodzi przeprowadzać przedmiotowe 

czynności, nie zawsze jest możliwe pobranie 

odbitek linii papilarnych, wymazów z jamy 

ustnej czy też wykonanie pełnej fotografii 

sygnalitycznej. 

 Na zdjęciach poniżej będą Państwo 

mogli zobaczyć zwłoki o nieustalonej 

tożsamości  

w różnym stanie i stadium rozkładu, z różnego 

rodzaju obrażeniami (zdjęcia nr 5, 6, 7 i 8): 

 

 

Zdjęcie nr 5.  

 

 

 

 

 

 



Wiedza Prawnicza nr 5/2012 Strona 66 
 

 

Zdjęcie nr 6. 

 

 

Zdjęcie nr 7. 
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Zdjęcie nr 8. 

 

 Jednak jak Państwo widzicie w wielu 

przypadkach podczas czynności wykony-

wanych w celu ustalenia danych personalnych 

nieznanych zwłok – oprócz wykonania kilku 

zdjęć inne czynności są niemożliwe do przepro-

wadzenia. Z reguły przeszkodę stanowi stan 

zwłok oraz posunięty ich rozkład. 

 

Konkluzja 

 W 2011 roku technicy kryminalistyki  

z ZTK KMP w Łodzi uczestniczyli w 115 

czynnościach ze zwłokami o nieustalonej 

tożsamości, z których prawie 100 zakończyło 

się ustaleniem danych osobowych. Przez 

pierwsze półrocze 2012 roku współautor oraz 

pozostali funkcjonariusze ZTK KMP w Łodzi 

wykonali już ponad 90 tego typu czynności. 

Często brak możliwości ustalenia danych 

personalnych n/n zwłok wzbudza w technikach 

kryminalistyki zawodową złość. Asp. sztab. 

Mirosław Pilecki mówi wprost: „Muszę 

przyznać, że uczestnictwo w pogrzebach osób  

z tabliczką nagrobną z napisem „zwłoki n/n” 

jest dla mnie pewnego rodzaju zawodową 

porażką”. 

 Pamiętajmy, że technicy kryminalistyki 

posiadają odpowiednią  wiedzę specjalistyczną 

oraz dysponują umiejętnościami, które należy 

wykorzystywać na miejscu zdarzenia. 

Pamiętajmy również, że podczas tych czynności 

to oni właśnie najtrafniej są w stanie ocenić, 

które z pozostawionych przez sprawcę śladów 

będzie można wykorzystać w procesie 

dowodowym i jak je prawidłowo zabezpieczyć 

by ich nie zniekształcić lub zniszczyć. 

Korzystajmy więc z ich pomocy i nauczmy się 
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słuchać tych ludzi, bo nie prokurator ale technik 

kryminalistyki tam na miejscu, różnego rodzaju 

zdarzeń przestępnych jest specjalistą i jego 

uwagi często mogą przynieść niewymierne 

korzyści organom procesowym. Tak jak było  

to w przypadku opisanego dziś podwójnego 

zabójstwa w Łodzi, czy wielu innych spraw, 

których w codziennej, ciężkiej i odpowie-

dzialnej służbie techników kryminalistyki nie 

brakuje. Wszyscy bowiem chcemy aby winny 

tragedii poniósł zasłużoną karę. A dobrze 

przeprowadzone oględziny zbliżają nas do tego 

– będąc często „krokiem milowym” w toczącym 

się postępowaniu. 

 

 

 

asp. sztab. mgr Mirosław Pilecki 

technik kryminalistyki 

specjalista Wydziału d/w z Przestępczością 

Przeciwko Życiu i Zdrowiu 

Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 

 

podkom. mgr Tomasz Chamerski 

ekspert kryminalistyki z zakresu badań 

osmologicznych 

specjalista Laboratorium Kryminalistycznego 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
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za umożliwienie zamieszczenia zdjęć 

wykonanych podczas sekcji zwłok. 
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