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1. Imig i Nazrvisko: Magdalena Zubafiska

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich

uryskania oraz tytulu rozprawy doktorskiej.

1996: dyplom magistra chemii, uzyskany na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Sl4skiego w Katowicach.
Temat pracy magisterskiej: Potencjometryczne wyznaczanie sHadu i trwaloici
kompleks6w Ag(I) i HSQD z wybranymi aminami alifatycznymi i imidazolem
w Srodow isku woda-metanol

2000: dyplom ukoriczenia Podyplomowego Studium Oficerskiego dla Ekspert6w
Kryminalistyki w Wy2szej Szkole Policjiw Szczytnie

2012 dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawa, uzyskany na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Slqskiego w Katowicach.
Temat pracy doktorskiej: Metody ilolciowe w analizie wynik6w badania
poligraficznego

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych.

1996 - 1997: Uniwersytet Slaski w Katowicach, Wydziat Biologii i Ochrony Srodowiska

1997 - 2000: Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojew6dzkiej Policji w Katowicach

Pracownia Badari Fizykochem iczny ch, asystent

2000- nadal: Wy2sza Szkola Policji w Szczytnie

2000-200 | asystent Zaldadu Kryminali styki Insty.tutu Sluzby Kryminalnej

20012003 instruktor Zaldadu Techniki Kryminalis\tcznej Instytutu Slu2by Kryminalnej

2003-2.005 instruktor Instytutu Ksztalcenia Funkcjonariuszy SluZb Paristwowych
Zwalczaj1cych Przestg pczofi(, Zor ganizowan4 i Terroryzm

2005-2006 wykladowca Instytutu Ksztalcenia Funkcjonariuszy Slu2b Pafstwowych
Zwalczajqcych Przestg pczo36 Zorganizowan4 i Terroryzm

2006-2011 starszy wykladowca Zespolu Techniki Kryminalistycznej Instytutu Badafi
nad Przestgpczo5ci4 Zorganizowanq i Terroryzmem Wydzialu
Bezpieczehstwa Wewngtrznego i Administracj i

20ll-2012 kierownik ZaVJadu Kryminalistyki Instytutu Badari nad PrzestgpczoSci4
Kryminaln4 i Terroryzmem Wydzialu Bezpieczeristwa Wewngtrznego
i Administracji

2012-2017 kierownik Zaldadu Kryminalistyki Instltutu Badari nad Przestgpczo(ci4
Krym inaln4 i Terroryzm em Wydzi alu B ezpieczefi stwa Wewn gtrzne go

2017-nadal dyrektor Instytutu Sluzby Kryminalnej Wydzialu Bezpieczeristwa

Wewngtrznego
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4. Wskazanie osi4gnigcia wynikaj4cego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.

2017,poz.1789)z

a) tytul osi4gnigcia naukowego/artystycznego,

Monografia pt. Nowe technologie w lcryminalistyce. Aspekty prawne i kryminalistyczne

b) (autor/autorzy, tytul/tytuty publikacji, rokwydania,naztnawydawnictwa, recenzenci

wydawniczy),

Magdalena Zubafska, Nowe technologie w lvyminalistyce. Aspekty prawne i kryminalistyczne,
Olsztyn 20 | 9, Pracownia Wydawnicza,,El Set", ISBN 97 8-83 -6607 5 - | 5 -3 .
Recenzenci wydawniczy: prof. dr hab. Bronislaw Mlodziejowski, prof. dr hab. Wojciech
CieSlak

c) om6wienie celu naukowegolartystycznego ww. pracy/prac i osiqgnigtych wynik6w wraz
z om6wieniem ich ewentualnego wykorzystania.

Problematykg dotycz4c4 prawnych i kryminalistycznych aspekt6w nowych technologii

w kryminalistyce uznalamzawart1 om6wienia z kilku powod6w.

Istotno5d oddziatywania kryminalistyki na bieg i rezultat postgpowania karnego jest poza

sporem, podobnie jak istotno56 oddziatS'r,vania postgpu naukowo-technicznego na tg naukg.

MoZna powiedzied, ze kryminalistyka jest zdana na ten postgp i nowe technologie. W obecnej

epoce informacjonalizmu istotn4 rolg odgrywa informacja i dostgp do niej. MySlenie o przyszloSci

zar6wno czynno6ci wykrywczych, jak i dowodowych musi byd skierowane w znacznej mierze

w stronE nowych technologii i technicznych artefakt6w. Kreatorom postgpu przySwieca mySl

o korzystnym wplywie wytwor6w technologicznych na Zycie ludzi. Konsekwencje postgpu maj4

r6wnie2 inny wymiar, mianowicie przyczynia sig on do technologicznych naduLy(,. Wszystkie

odkrycia nauki i osi4gnigcia techniki mog4 by6 wykorzystywane niezgodnie

z przeznaczeniem. Jest to dzialanie intencjonalne b4d2 spowodowane ignorancj4 u21tkownik6w.

Bywa, ze technologia wymyka sig spod kontroli czlowieka. Postgp w nauce i technice stymuluje,

rzec moLna. ,,intelektualny" rozw6j Srodowisk przestgpczych. Dla kryminalistyki rysuje sig przez

to wizja nowych vnyzwah. Obok przestgpstw znanych od dawna, pojawily sig nowe formy

przestgpczoSci, nadal istnieje jednakze tzw. tradycvjny przestgpca kryminalny. Metody dzialania

sprawc6w ewoluuj4. Bywa, 2e skomplikowane i zlolone technicznie metody realizacji

przestgpstw s4 zastgpowane przez proste sposoby dzialania, po czym nierzadko nastgpuje zwrotl.

Reakcja organ6w Scigania powinna byd zawsze adekwatna w odniesieniu do calego katalogu

przestgpstw i sposob6w ich popelniania. NiezaleZnie od tych prawidlowoSci, kwesti4

o pierwszorzgdnym znaczeniu jest nieustanne podnoszenie na wyLszy poziom metod

'T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykladu, Krak6w 1991 , s. 12-13.
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technicznych i taktycznych wykrywania przestgpstw. Sprawca przestgpstwa nie chce zostal

zidentyfikowany, czym zainteresowane s4 z kolei organy Scigania. Zar6wno jeden, jak i drugi

podmiot w swych dzialaniach licz4 sig z aktywno5ci4 drugiej strony. Taki stan okresla sig

terminem walka i organy Scigania korzystaj4 w niej z r62nych dopuszczonych prawem

moZliwo5ci, w tym wlaSnie z metod i Srodk6w wypracowanych w ci4gu wielu lat przez

kryminalistykg, kt6ra koncentruje sig na przestgpstwie in concreto i stanowi teoretyczn1

podbudowg praktycznej dzialalno6ci organ6w Scigania. Z tego powodu kierunki jej rozwoju

musz4 by6 dostosowane do obszar6w dzialania i potrzeb praktyki kryminalistycznej.

Korzystanie z osi4gnigd r62nych dyscyplin wiedzy daje dfirc mozliwoSci poznania prawdy,

dlatego kryminalistyka od lat korzysta ztego potencjalu. Na r6wni ze Swiatem przestgpczym sigga

do najnowszych osi4gnigi technologicznych, zktorych czerpie moZliwo6ci w zakresie ujawniania,

zabezpieczania i rejestrowania informacji dowodowej. W obrgbie samej kryminalistyki na

przestrzeni lat dochodzrlo do przeszeregowania metod i Srodk6w. DoSc tylko wspomnied, ze

wprawdzie nauka ta stoi zar6wno taktykq, jak i technik4, jednak2e do6wiadczany rozw6j jest

szczeg6lnie dostrzegalny w technice kryminalistycznej i znacz4co wplywa na jej funkcjonowanie.

Interdyscyplinarno66 cechuje wla5nie technikg kryminalistyaznq. Jest ona szczeg6lnie wrazliwa

na postgp technologiczny. W ogromnym zakresie stosuje do swoich cel6w konkretne osi4gnigcia

roanych dziedzin nauki i techniki, bqdL opracowuje wlasne rozwi4zania. Rozw6j naukowo-

techniczny otwiera dla jej dzialalnoSci nowe obszary, stanowi lrodlo inspiracji do podejmowania

inicjatyw badawczych. Uprawnione bgdzie nazwanie techniki kryminalistycznej promotorem

postgpu w procesie karnym. Dlatego wlaSnie uwagg skoncentrowano gl6wnie na tych

zagadnieniach, jak r6wniez na kwestiach dotycz1cych podmiot6w organicznie zwiqzanych z tym

dz\alem kryminalistyki, tj. na specjaliScie (techniku kryminalistyki) i biegtym.

Zmieniajqcy sig obraz przestgpczo5ci, jak r6wnie2 postgp determinuj4 zmiany zachodz1ce

w kryminalistyce. Nie bgdzie przesad4 stwierdzenie,2e to przestQpca dyktuje (w pewnym sensie)

potrzeby kryminalistyce i nadaje kierunek naukowych dociekari. Wiek XXI swoimi osi4gnigciami

naukowymi i technologicznymi sprawil, 2e rozrasta sig katalog metod i narzgdzi

kryminalistycznych, modernizowane jest zaplecze badawcze. JeSli odwola6 sig do umownej daty

narodzin kryminalistyki, tj.do 1893 roku, to po ponad 125latach istnienia jej rozw6j wyznaczany

jest wlaSnie poszukiwaniem skuteczniejszych technik i metod identyfikacji. Wyra2nie

dostrzegalna jest presja komputeryzacji i informatyzacji kryminalistyki. Temu procesowi

podlegaj4 teL badania 5lad6w, interpretacja i opracowlwanie wynik6w badari identyfikacyjnych.

Przenikanie na grunt kryminalistyki nowych technik i metod badawczych w znacznym stopniu

wplywa na zmiang paradygmatu tej nauki. Implementacja nowych rozwiqzah, opracowywanych

lub zaadaptowanych na potrzeby czynno5ci wykrywczych i dowodowych, do praktyki dzialania

organ6w Scigania bez w4tpienia poszerza granice mozliwoSci dochodzenia do prawdy, jednak2e
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proces ten powinien byd pragmatyczny. Na podkre5lenie zasluguje tu fakt, \2 wspominany rozw6j

generuje problem niezbgdnoSci rzetelnej wiedzy kryminalistycznej i to zar6wno w przypadku

specjalist6w i biegtych, jak r6wnie2 decydent6w procesolvych. Trudno bowiem zakladal, by

korzystanie z moZliwo6ci jakie oferuje technika kryminalistycznabylo efektywne i skuteczne, gdy

wiedza organu procesowego w tym zakresie jest niedostateczna. Fundamentalne znaczenie, je6li

chodzi o wykorzystanie w praktyce nowych rozwi4zah, ma zatem edukacja kryminalistyczna.

Generalnie chodzi o znajomoS6 metod, cel6w i osi4gnig6 kryminalistyki.

Mozna oglosi6, ze w walce z przestgpczolciq kryminalistyce przypada doniosle zadanie

opracow) vania i adaptacji nowych rozwiqzah technicznych. Zapotrzebowanie na naukowe

metody wykrywania przestgpstw i przestgpc6w wci4z zglasza proces karny. Co do zasady, musza

byi jednoczesnie vqlznaczone granice mozliwodci zastosowania nowych metod kryminalistyki;

luq1znacza je procedura karna. Nie moZe bowiem doj56 do kolizji z prawami obywatelskimi

i gwarancjami procesowymi. W praktyce akceptacja zdobyczy kryminalistyki, zwlaszcza

niekt6rych rozwi4zaA, to proces do56 skomplikowany. Innym slowy, postgp w technice

kryminalistycznej jest uwarunkowany postgpami nauk przyrodniczych i technicznych, ale

wykorzystanie nowoSci naukowych na gruncie proces6w dowodowych (kt6re rzqdz4 sig swoimi

prawami) jest niejednokrotnie lrodlem licznych nieporozumieri na styku prawnik - kryminalistyk.

Z trudem przenikaj4 do praktyki zwlaszcza dowody naukowe bazujqce na nowych metodach

badari identyfikacyjnych. Kryminalistycy do nieufno5ci prawnik6w s4 jednak przyzwyczajeni.

Sumuj4c, nie jest racjonalny ani zdecydowany op6r wobec nowych rozwiqzah

kryminalistycznych, ani bezkrytyczne akceptowanie wszelkich nowatorskich rozwiqzat.

Badawczy zryw musi cechowa6 umiar. Nauki nie wolno rozwija(, kosztem oskarzonego -

konstatuje S. WaltoS. Od kryminalistyka oczekuje sig, 2e ujawni material dowodowy, zabezpieczy

go i przygotuje do wykorzystania w spos6b przewidziany prawem. Trzeba jednocze6nie

wspomnied, ze swoista moda na nowoczesno6d powoduje,2e na margines odsuwane s4 czasami

tzw. stare narzgdzia i metody badawcze. Tymczasem, niekt6re z nich s4 de facto nadal efektywne,

a bywa, Le r6wnie| tafsze od nowych, a przecieZ aspekt ekonomiczny nie jest pozbawiony

znaczenia w postgpowaniu karnym. Historia kryminalistyki zna teL takie rczwiqzania (techniki,

metody badawcze), kt6re zostaly wyeliminowane, poniewaz nie sprawdzily siE w praktyce

organ6w Scigania, bqd? nie v'rytrzymaly pr6by czasu. Jako przyklady zwykle podaje sig badania

poligraficzne i osmologiczne. Kontrowersje budz4 takie metody, jak hipnoza, narkoanaliza czy

grafologia. I tak, jeSli chodzi o badania poligraficzne, to w setkach naukowych opracowafi

dowodzi sig jednak skutecznoSci tej metody. Od ponad pigidziesigciu lat poligraf zdaje egzamin

praktyczny na gruncie polskiego procesu karnego. Badania przeszly przez ten czas dlug4 drogg

rozwoju. Systematycznie doskonalono konstrukcjg aparatu, atakhe procedury badawcze i metody

interpretacji wynik6w badari (poligram6w). Dowiedziono, ze je6li badanie poligraficzne jest
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przeprowadzone zgodnie z regulami sztuki (est to zasada bezwyj4tkowa w przypadku kazdej

ekspertyzy), to jego warto56 diagnostyczna nie jest mniejsza od warto5ci innych powszechnie

stosowanych w postgpowaniu karnym metod identyfikacji kryminalistycziej2. Kilkadziesi4t lat

doSwiadczef w wykorzystaniu tej ekspertyzy do rozwi4zywania spraw kryminalnych dowodnie

Swiadczy6 o jej u2ytecznoSci. JeSli chodzi o ekspertyzg osmologicznq, to r6wnie2 jest ona

pelnoprawnym dowodem w procesie karnym. Metodyka badari osmologicznych od kilkunastu lat

jest ustabilizowana. Generalnie, s4dy ten dow6d zaakceptowaty. Slusznie jednak wskazuje sig na

potrzebg bardzo wnikliwej jego oceny, zwlaszcza w Swietle nie najwy2szej warto6ci

diagnostycznej tej metody identyfikacji. W4tpliwo6ci, jak zasygnalizowano, narosty r6wniez

wok6l hipnozy, jednakZe w tym przypadku J. W6jcikiewicz stoi na stanowisku, 2e pozbycie sig

tej metody z pracy Sledczej i procesu sqdowego byloby co najmniej nierozwaine. Postuluje on

przejgcie wielu element6w indukcji hipnotycznej, cho6 juZ bez opatrywania ich etykiet4
'hipnoza', co umozliwia poslugiwanie sig nimi przez organy procesowe, bez poSrednictwa

bieglego, jak np. przesluchaniem poznawczym. Z pewnoSci4trzeba eliminowa6 metody godz4ce

w prawa czlowieka. Dlatego ze wzglEd6w zasadniczych odrzucono narkoanalizE jako metodg

wydobywania informacji, kt6re przesluchiwany chcialby zataic. Krytyki nie wytrzymuje takZe

grafologia. Rozwijad i stosowa6 naleLy wlaSciwe metody badawcze.

Okreslone formy uzyskiwania i utrwalania dowod6w ustalaj4 przepisy proceduralne. Prawo

karne procesowe reguluje mo2liwoSd wykonania czynno6ci, a zadaniem kryminalistyki jest

opracowanie sposob6w niezbgdnych do ich realizacji. Przykladem niech bgdq tu oglgdziny

miejsca zdarzenia. W kodeksie postgpowania karnego znajduje sig podstawa prawna dokonania

tej czynno6ci, ale sposoby i narzgdzia sluZ4ce do sprawnego i efektywnego przeprowadzenia

oglgdzin to zadanie dla kryminalistyki. W tym miejscu nasuwa sig pytanie o nowe rozwi4zania

techniki kryminalistycznej, kt6rych wykorzystanie zapewni sprawniejsze i efektywniejsze

przeprowadzenie i utrwalenie tej czynno6ci. Inn4, r6wnie istotn4 czynnoSci4 s4 badania w ramach

ekspertyzy bieglego. W tym przypadku mohna oczekiwad skuteczniejszych metod identyfikacji

os6b. Dynamiczny rozw6j technologii informatycznych daje asumpt do opracow)'wania narzgdzi

kryminalistycznych, m.in. w postaci baz danych czy r62nych aplikacji komputerowych.

Do najbardziej uznanych zbior6w naleLq: AFIS i baza danych DNA. Z punktu widzenia czynno3ci

wykrywczych ich znaczenie dla organ6w Scigania ma zasadnicze znacznie, st4d zainteresowanie

sukcesywnym powigkszaniem zasob6w tych baz. Uzasadnion4 potrzeb4 jest bre24ce

identyfi kowanie potrzeb odno Sn i e nowych rczwiqzafi krym inal i st y czny ch.

W prawie karnym kryj4 sig niekt6re czynniki wplywaj4ce na rozw6j kryminalistyki.

W dobie postgpuj4cego rozwoju nauki i techniki, jak r6wnie2 przestgpczoSci (w tym nowych jej

2 Por.: J. Widacki, l(artoit diagnostyczna badania poligraficznego i jej znaczenie kryminalistyczne,Krakow
1977;R. Jaworski, Opinia z ekspertyzy poligraficznej jako dowdd odciq2aiqcy, Wroclaw 1999.
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form), dowody poszlakowe bgd4 odgrywaly coraz wigksz4 rolg. Prognozuje sig, 2e ekspefiza

bieglego jeszcze zyska na znaazeniu w procesie. Trzeba jednak pamigtad, 2e nie jest to Srodek

dowodowy pozbawiony wad, czgsto zdarzajq sig opinie blgdne, pseudohaukowe. W prawie

amerykariskim takie opinie oparte na pseudonaukowych podstawach lub bez odniesienia sig do

wiedzy i badari naukowych okreSlane s4 jako tzw. junk science, a w jgzyku polskim moina uLyt

okreSlenia pseudonaukowo56. Pojawia siQ w tym miejscu pytanie azy w obliczu

technologicznego zamieszania, problem junk science ma wigksze szanse przenikn46 do

kryminalistyki w ramach postgpuj4cej instrumentalizacji dzialait, m.in. wlaSnie w badaniach

wykonywanych przez bieglego? Z pewnoSci4 konieczny jest krytyczny przegl1d oferowanych

rczwiqzah, by faktycznie wybra6 u274eczne z punktu widzenia czynnoSci wykrywczych

i dowodowych, a jednocze6nie nie pozostaj4ce w sprzeczno(ci z wymogami prawnymi

i etycznymi. W efekcie zarysuje sig kierunek w jakim pewne techniki i metody naleiry doskonalid,

bqdZ kreowad nowe. Poza tym, zapobieganie zjawisku junk science wymaga przede wszystkim

wypracowania jednolitych, jasnych standard6w ustanawiania biegtych i kontroli ich pracy.

Odczuwalna jest potrzeba pojawienia sig aktu prawnego w randze ustawy.

Z zatoaenia osi4gnigcia kryminalistyki majq przyczynid sig do usprawnienia procesu

stosowania prawa. Na uzytek prawa integruje ona bowiem osi4gnigcia innych dyscyplin nauki

i techniki. Inspiracj4 do tworzenia wiedzy kryminalistycznej jest analiza praktyki Sledczej, analiza

dorobku innych nauk pod k4tem ich przydatnoSci dla potrzeb kryminalistyki, badania wlasne.

W tak ukierunkowanej aktywno5ci wartoSciowe poznawczo jest takle przeanalizowanie

zdiagnozowanych w kryminalistyce tzw.bialych plam, czynnik6w wplywaj4cych na efektywno5d

Sledztwa (wiele z nich zasadza siE na aspektach kryminalistycznych), a tak2e odwotanie sig do

prognoz rozwoju przestgpczoSci. Chodzi o wyeliminowanie takiej mo2liwoSci, ze techniczne

Srodki poznania stan4 sig celem samym w sobie.

Z zasob6w wiedzy pomostowej nale?y uczynic wla$ciwy uzytek. Kryminalistyka jest nauk4

stosowan4, praktycznq, a to oznacza, 2e przyjmowane w niej rozwi4zania musz4 realizowal

kryterium efektywno6ci. Charakterystyczna dla kryminalistyki technologiczno(f oznacza

przejScie na nowy jako6ciowy poziom efektywnoSci. Rzeczona technologiczno6d objgla swym

zasiggiem metody i instrumentarium slul4ce ujawnieniu przestgpstw i identyfikacji ich sprawc6w,

jednakze nie wszystkie czynno5ci procesowo-kryminalistyczne s4 jednakowo podatne na ten

postgp. S4 takie czynnoSci, dla kt6rych nowe rozwiqzan\a techniczne nie maj4 jakiegoS

szczeg6lnego znaczenia. Z kolei, w takich obszarach, jak oglgdziny miejsca zdarzenia i badania

w ramach ekspertyzy bieglego rozw6j jest najbardziej zauwa2alny i moilna powiedzief, 2e

poaqdany. Dlatego w monografii uwaga koncentruje sig gl6wnie na wspomnianych czynnoSciach.

Starannie przeanalizowano kierunki rozwoju i moZliwo6ci wdra2ania nowych rozwi4zah w tych

obszarach. Poza tym, rozw6j technologii informatycznych sprzyja rozwojowi dotychczasowych
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zasob6w baz danych oraz tworzeniu nowych narzgdzi Sledczych. Uzyskiwane dzigki nim

informacje maj4 kluczowe znaczenie z punktu widzenia czynnoSci wykrywczych. W tym miejscu

nasuwa sig jednak pytanie - czy zastosowanie w badaniach identyfikacyjnych nowych metod

moze istotnie generowa6 trudno6ci w ich ocenie oraz czy wszystkie procesy, o kt6rych

wspomniano, wplywaj q (bqdL mog4 wplywa6) na wzrost efektywnoSci czynnoSci wykrywczych

i dowodowych. Jak wspomniano, w kryminalistyce, kt6ra ma wymiar praktyczny, zmierza sig do

zaprojektowania optymalnych rozwiqzafi. Rzecz w tym, by byto spelnione kryterium

efektywnoSci.

Gl6wny zamiar badawczy ukierunkowany zostal na przedstawienie wzrostu efektywnoSci

czynno$ci wykrywczych i dowodowych w zwi4zku z rozwojem i wdraZaniem do kryminalistyki

nowoczesnych technologii, uwzglgdniaj4c m.in. aspekty prawne, etyczne, edukacyjne.

Dokladniej, chodzilo o poszerzenie i uzupelnienie deficytu badaf prowadzonych w obrgbie

przedmiotowej problematyki. Realizacja tego zamiaru miala wyzwoli6 refleksjg nad cal4 sfer4

problem6w towarzysz4cych wykorzystaniu w postgpowaniu karnym nowych technik, metod

badawczych i narzgdzi kryminalistycznych bgd4cych rezultatem integracji osi4gnig6 r62nych

dyscyplin naukowych przezkryminalistykg. Zwr6cono tu zwlaszcza uwagg na doniosloSd owych

zmian i ich rzeczywisty wplyw na ksztahowanie sig nowego paradygmatu w obrgbie

kryminalistyki, zar6wno w wymiarze badawczym, a tak2e w warstwie instrumentalnej (narzgdzia,

jakie powinny byi stosowane w praktyce naukowej). Konieczna jest selekcja nowych metod,

technik i narzgdzi wdrazanych do praktyki kryminalistycznej ze wzglgdu na kryterium wplywu

ich zastosowania na podniesienie efektywno5ci czynno6ci wykrywczych i dowodowych, a takhe

akceptacji przez decydent6w procesowych i doktryng. Rozwi4zania techniczne wyprzedzaj4

rozw6j teorii, kt6ra nie uporz4dkowala w dostateczny spos6b podejScia do szerokiego katalogu

nowych rozwiqzafi jakimi dysponuje praktyka kryminalistyczna, Odzwierciedlenie tego stanu

rzeczy jest dostrzegalne w edukacji kryminalistycznej. Wyniki obserwacji nie prowadz1 do

optymi styc zny ch konkluzj i odnoSnie j ej j ako Sci.

Gl6wny problem badawczy sformulowano nastgpuj4co: w jaki spos6b nowe technologie

wykorzystywane w czynnoSciach kryminalistycznych ksztahuj4 obecnie i ksztaltowa6 mog4

w prognozowanej przyszlo6ci poziom efektywno6ci postgpowaf karnych przy uwzglgdnieniu

ograniczeri wynikaj4cych m.in. z aspekt6w natury prawnej i etycznei ?

Gl6wnym celem pracy bylo wskazanie koncepcji dzialan w obszarze kryminalistyki,

maksymalizuj4cej ich efektywno66 w warunkach nieliniowego przyrostu zdolno6ci badawczych

potencjalu technologic znego XXI wieku.

W stosunku do przedstawionego gl6wnego problemu badari wysunigto szczegSlowe

problemy badawcze:

1. Jakie przyczyny determinuj4 zmiany w kryminalistyce jako dyscyplinie badari
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teoretycznych i w praktyce funkcjonowania organ6w procesowych ?

2. Jakpostgp technologiczny wplywanazmiang zakresu pojgcia,,Slad kryminalistyczny" ?

3. Jak zastosowanie nowych technik, metod badawczych i naruEdzi w kryminalistyce

wplyva nazasadg usprawniania walki ?

4. Jakie czynniki warunkuj4 zastosowanie nowych rozwi4zaf techniczno-technologicznych

w kryminalistyce ?

5. Jaki jest wptyw rozwi4zah techniczno-technologicznychwdruZanych do kryminalistyki na

usprawnienie pracy i podniesienie efektywnoSci czynnoSci wykrywczych i dowodowych

w postgpowaniu karnym ?

Szczeg6lowe cele badaf sformulowano nastgpuj4co:

l Dokonanie identyfikacji problem6w okre5laj4cych stan kryminalistyki w warstwie

teoretycznej oraz w dziedzinie dzialah praktycznych. Wskazanie kierunk6w rozwoju

wsp6lczesnej kryminal istyki.

2. Wskazanie przyczynrozszerzenia zakresu pojgcia,,Slad kryminalistyczny".

3. Wyodrgbnienie rzeczywistych i potencjalnych korzySci mog4cych wynikad

z zastosowania nowoczesnych technologii w czynnoSciach kryminalistycznych w Swietle

obserwowanego stanu i prognozowanych kierunk6w badari w tym zakresie.

4. Wskazanie wymog6w warunkuj4cych implementacjg nowych rozwi4za(r do praktyki

kryminalistycznej.

5. Wskazanie kierunk6w rozwoju nowych rozwiqzah kryminalistycznych oraz koncepcji ich

wykorzystania, w dzialaniach wykrywczych i dowodowych, racjonalizuj4cych nieliniowy

postgp naukowo-techniczny wraz z towarzysz4cymi im ograniczeniami etycznymi

i prawnymi w realiach przestgpczo6ci XXI wieku.

Z uwagi na przyjgty cel i problemy badawcze zdecydowano o zastosowaniu nastgpuj4cych

metod badawczych: metoda prawno-dogmatyczna, anal\za danych zastanych (desk research) oraz

sondaz diagnostyczny. Metoda prawno-dogmatyczna posluZyla do analizy akt6w prawnych

i orzeczen s4dowych. W zainteresowaniu byly ponadto uregulowania dotycz4ce procesowej

problematyki realizacji czynnoSci kryminalistycznych przez uprawnione organy oraz ich

utrwalania. Szczeg6lnq uwagg po6wigcono oglgdzinom miejsca zdarzenia i badaniom w ramach

ekspertyzy bieglego, funkcjonowaniu kryminalistycznychbaz danych, jak r6wnieZ zagadnieniom

dotycz4cym oceny dowodu naukowego w postgpowaniu karnym. Podstawg analizy danych

zastanych (desk research) stanowila literatura przedmiotu (m.in. wyselekcjonowane pozycje

zwarte, artykuly naukowe), a takhe rezultaty badah naukowych i prac rozwojowych oraz

realizowane przedsigwzigcia badawcze. W sondazu diagnostycznym wykorzystano technikg

ankietowania. W ten spos6b zgromadzono opinie na temat postrzegania przez przedstawicieli

organ6w Scigania, wymiaru sprawiedliwo5ci oraz pelnomocnik6w i obroric6w nowych
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kryminalistycznych rozwiqzan i ich wykorzystania w czynno6ciach procesowo-

kryminalistycznych z punktu widzenia wplywu na wzrost efektywnoSci czynno5ci wykrywczych

i dowodowych, a takze stanowisko odnoSnie obszar6w, ktore w szczegdlnoSci powinny by6

w kryminalistyce rozwijane.

Praca sklada sig z wprowadzenia, w kt6rym zawarto tak2e metodologiczne podstawy bada6,

pigciu rozdzial6w merytorycznych oraz podsumowania.

W rozdziale pierwszym om6wiono przeslanki powstania kryminalistyki. W syntetyczny

spos6b zaprezentowano jak ksztaltowaly sig pogl4dy na tg naukg, pocz4wszy od umownego

momentu jej powstania, za kt6ry uznaje sig rok wydania podrgcznika Hansa Grossa, do czas6w

obecnych. Przez lata kryminalistykg definiowano odmiennie, przez to doczekala sig ona bardzo

wielu definicji, kt6re w tek5cie przywolano. Om6wiono tak2e problematykg postrzegania

tozsamoSci wsp6lczesnej kryminalistyki oraz zakresu jej nazwy w kontek6cie trwaj4cych dyskusji

na temat zmiany paradygmatu tej nauki i towarzysz4cych temu problem6w.

W rozdziale drugim om6wiono pojgcie nowoczesnej technologii z punktu widzenia

kryminalistyki. Przybli2ono zagadnienia dotycz4ce Sladu kryminalistycznego uznawanego za

jedno z podstawowych poj96 w tej dyscyplinie. Przezlata pojgcie to ewoluowalo, ale nie udalo sig

sformulowa6 jego precyzyjnej definicji. Przeciwnie, Slad kryminalistyczny jest roZnie

definiowany i w rozdziale przedstawiono te definicje, jak r6wniez kryteria podzialu i funkcje

Slad6w. Zwr6cono uwagg jakrozszerza sig zakres tego pojgcia w wyniku pojawienia sig nowych

obszar6w przestgpczej dzialalnoSci. Om6wiono ponadto jaki wptyw ma zastosowanie nowych

kryminalistycznych rozwi4zafi oraz instrumentalizacji dzialah na zasadg usprawniania walki.

Zgodnie z prakseologiczn4 teori4 walki organy Scigania musz4 bowiem podnosid poziom swojej

pracy poprzez wykorzystanie zar6wno nowych metod i technik, ale r6wniez tych stosowanych od

dawna.

W rozdziale trzecim gl6wny wysilek badawczy skoncentrowany byl na pr6bie om6wienia

nowych kryminalistycznych rozwr4zah (technik, metod badawczych oraz narzgdzi Sledczych)

i obszar6w ich zastosowania. Uwaga koncentrowala sig gl6wnie na dw6ch czynno6ciach

procesowo-kryminalistycznych, w kt6rych szczegolnie obserwuje sig nasycenie nowymi

technikami i metodami badawczymi, tj. na oglgdzinach i badaniach bieglego. Om6wiono m.in.

nowe techniki wymiarowania i utrwalania wygl4du miejsca zdarzenia oraz inne rozwiqzania

technologiczne dedykowane tej czynnoSci. W syntetyczny spos6b przedstawiono narzqdzia

Sledcze i nowe metody stosowane w kryminalistycznych badaniach identyfikacyjnych. Nie ma

stagnacji je5li chodzi o rozw6j narzgdzi kryminalistycznych w postaci baz danych i r62nych

zbior6w, dlatego ta problematyka r6wnieZ jest om6wiona. Wspomniano o systemie

informatycznym usprawniaj4cym dzialania dochodzeniowo-Sledcze, jak r6wnie2 o badaniach,
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kt6re maiq na celu wypracowanie rozwi4zania usprawniaj4cego nadz6r nad materialem

dowodowym.

W rozdziale czwartym skoncentrowano sig na okreSleniu wymog6w, kt6re powinny

spelnia6 nowe rozwi4zania wdralane do praktyki kryminalistycznej. Przede wszystkim poruszono

kwestie uwarunkowaf prawnych. Syntetycznie przedstawiono problematykq dotycz1cq oceny

dowodu naukowego, m.in. w kontekScie nowych metod badawczych. Odwolano sig do praktyki

amerykariskiej, a nastgpnie om6wiono stanowisko polskiej procedury karnej. Postgp

technologiczny nie mohe byt pozbawiony moralnej refleksji odno$nie zachodzqcych zmian.

Deficyt mySli etycznej w nowych rozwi4zaniach i ich zastosowaniu zwykle prowadzi do

rezultat6w odmiennych od tych, kt6re zakladano. Dlatego podjgto w tym rozdziale takie

rozwa2ania na temat warstwy etycznej nowych technologii w kryminalistyce.

Rozdzial pi4ty poSwigcono aspektom, kt6re mog4 wplywa6 na ksztahowanie kierunk6w

rozwoju technik i metod badawczych. Tym samym odwolano sig do czynnik6w, kt6re ksztattuj4

efektywno56 czynnoSci wykrywczych oraz do prognozowanych kierunk6w rozwoju

przestgpczoSci. Rozw6j nowych technik i metod badawczych musi przebiegat w spos6b

uporz4dkowany. Trueba uwzglgdniad obecny stan rozwoju naukowo-technicznego, ale r6wnie

istotne jest diagnozowanie potrzeb w samej kryminalistyce, a tak2e poznanie oczekiwari praktyki.

W rozdziale zaprezentowano jak organy procesowe oraz pelnomocnicy i obroricy oceniaj4 nowe

technologie w kryminalistyce z punktu widzenia ich wptywu na podniesienie efekrywnoSci

czynno6ci wykrywczych i dowodowych, a ponadto w kt6rych czynnoSciach w szczee6lno6ci

powinny by6 wdraZane. Poza tym, przedstawiono pogl4dy tych podmiot6w odno6nie obszar6w,

kt6rych rozwoj jest w kryminalistyce szczeg6lnie poZ4dany. Poruszony zostal r6wnie2 problem

edukacji kryminalistycznej, szczegolnie specjalist6w (technik6w kryminalistyki) i bieglych.

Dbalo56 o nalelyt1 jakoSd tej edukacji jest niecierpi4c4 zwloki koniecznoSciq, a w dobie

wdraizania do praktyki nowych rozwi4zah r6wnie wa2na jest aktualizacja wiedzy.

W zakohczeniu poszczeg6lnych rozdzial6w zawarto konkluzje wynikaj4ce z poruszanych

w nich rozwaaah. W podsumowaniu odniesiono sig do kwestii zastosowania nowych technologii

w czynnoSciach kryminalistycznych, m.in. w kontekScie ich wplywu na efektywnoS6 czynnoSci

wykrywczych i dowodowych. Wskazano obszary, kt6rych rozw6j jest szczeg6lnie istotny.

Generalnie, dokonano podsumowaniaposzczeg6lnych zagadnieit om6wionych w monografii.

Empiryczna kryminalistyka niezmiennie poddaje sig wplywom kultury naukowo-

technicznej, kt6r4 ksztaltuj4 w znacznym stopniu naukiprzyrodnicze i techniczne. Kryminalistycy

systematycznie wykorzystuj4 ich potencjal i uzyskane efekty umiejgtnie l4cz4z warstw4 prawn4.

Zar6wno mo2liwoSci technologiczne, jak i praktyka s4 dla kryminalistyki Zrodlem inspiracji do

rozwoju. Konkretne przypadki kreuj4 nowe problemy i stymuluj4 do poszukiwania bardziej

wydolnych lub zupelnie nowych metod badawczych, technik, a tak2e narzgdzi Sledczych. Cele
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kryminalistyki pozostaj4 niezmienne, zmieniaj4 sig sposoby ich realizacji. Dzigki wykorzystaniu

nowych technologii staj4 sig one coraz bardziej skuteczne. Regularnie powigkszaj4 sig przezto

zasoby wiedzy kryminalistycznej i faktycznie trudno pozostawai na 6ie24co z postgpem

w obrgbie poszczegolnych dyscyplin nauk s4dowych. Co wigcej, ten proces bgdzie sig nasilal.

Trajektoria technologiczna wyznacza przebieg rozwoju technologii, kt6ry w znacznym stopniu

oddzialuje na tg naukg. Kondycja kryminalistyki jest jednakze dobra i m6wienie o jej kryzysie nie

wydaje sig zasadne, racji nale?y upatryva6 w pogl4dach traktuj4cych o zmianie jej paradygmatu.

Mozna oczekiwad, 2e pewne funkcjonuj4ce od dawna w kryminalistyce schematy

zostan1 wyeliminowane, lecz nowy paradygmat nie zmieni postrzegania tej nauki, raczej j4

uzupelni.

W zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestgpczoSci wsp6lczesnoSd stawia

kryminalistyce nowe wymagania. Szczegolnq rolg przypisuje siq w XXI wieku m.in.

technologiom ICT (information and communication technologies) obejmuj4cym szeroki zakres

wszystkich nowych technologii umozliwiaj4cych wytwaruanie i przesylanie informacji. Dokonaty

one fundamentalnych przemian we wszystkich dziedzinach 2ycia. W istotny spos6b postgp

technologiczny zmienia obraz przestgpczo$ci, m.in. pojawiaj4 sig nowe rodzaje przestgpstw,

wigkszymi moZliwoSciami dysponuje tzw. klasyczny przestgpca kryminalny. W efekcie

przestgpczej eksploracji nowych przestrzeni, pojawit sig jaki6 czas temu nowy rodzaj Sladu

kryminalistycznego - Slad cyfrowy. Jak wiadomo powstanie kazdego Sladu determinuje spos6b

dzialania sprawcy i obszar, w kt6rym sprawca dz\ala, ale nie tylko. Postgp naukowo-techniczny

w okre6lny spos6b r6wnie2 wplywa na ksztaltowanie obrazu Slad6w. Sprawia mJn, 2e

charakterystyczny dotychczas dla niekt6rych miejsc zdarzeA wygl4d 5lad6w ulegl zmianie.

Zasadne j e st, by katalo g S lad6w krym ina I i sty czny ch pozo stal otwarty.

Z punktu widzenia zar6wno czynno6ci wykrywczych, jak i dowodowych zastosowanie

nowych rozwiqzan, zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Postgpowanie bowiem wbrew

wskazaniom kryminalistyki jest obarczone duzym ryzykiem, 2e poczynione zostan4 blgdne

ustalenia faktyczne lub w og6le ich przeprowadzenie nie jest mozliwe. Opracowywanie

i wykorzystywanie w czynnoSciach kryminalistycznych zar6wno wiedzy zaczerpnigtej z nauk

przyrodniczych i technicznych, a zwlaszcza technicznych artefakt6w wymiernie wpfnva na

zasadg usprawniania walki. Przed postgpem naukowym i technicznym, stwarzaj4cym nowe

mo2liwoSci dowodowe w zakresie tzw. dowod6w naukowych, procedura karna nie moze

pozostawad obojgtna. Niekontrowersyjne bgdzie stwierdzenie, ze technologie uznaje sig za styl

mySlenia naukowo-praktycznego. W zasadzie nie ma limitu ich wykorzystania w kryminalistyce.

Technologicznofid szturmuje warsztat badawczy tej dyscypliny. Charakterystyczna jest

wszechobecna instrumentalizacja dzialan. Trzebajednak stale pamigta6, 2e kryminalistyka swoimi

rozwi1zaniami poza ramy wytyczone przepisami prawa nie moze wykraczac. Dlatego mimo braku
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technologicznego limitu, nowe rozwi4zania musz4 spetnia6 okreSlone wymogi techniczne,

zdefiniowal nale|y wymogi prawne, r6wnie wailna jest warstwa etyczna. Postgp wi4Ze sig

r6wnie2 z cigaarem powinnoSci. Kryminalistyka, w szczeg6lnoSci zaS technika kryminalistyczna,

jest dyscyplin4 kosztochlonn4, dlatego implementacja nowych rozwi4zah powinna byi

zracjonalizowana. Postgp technologiczny nie moze stanowi6 jedynego kryterium. Obowi4zuje

zasada ekonomiki dzialania wskazuj4ca, i2 nale?y d4zy6 do wywaZonych proporcji migdzy

wielkoSci4 anga2owanych sil i 6rodk6w, a spodziewanymi efektami. Poza tym, wykorzystana

moze by6 tylko udokumentowanawiedza naukowa. W warunkach technologicznego chaosu nie

trudno o pojawienie sig metod pseudonaukowych Qunk science).

Rozklad przemian dokonuj4cych sig w kryminalistyce, szczeg6lnie w obrgbie techniki

kryminalistycznej, nie jest r6wnomierny. S? obszary, kt6re rozwrjaj4 sig dynamicznie i takie, w

kt6rych zmiany nie s4 wyra2nie dostrzegalne. Najwigcej nowych koncepcji i gotowych juZ

rozwi4zah przeznaazonych jest do wykorzystania podczas takich czynnoSci, jak oglgdziny

i ekspertyza bieglego. Racjg ma J. Gurgul, ze nic nie zapowiada zmierzchu potrzeb interesowania

sig tematyk4 oglgdzin. Trzeba zauwaZy(,2e wzrasta iloS6 rozwi4zart mobilnych, czynnoSci staj4

sig coraz bardziej zautomatyzowane. WyraZnie dostrzegalne s4 d42enia do jeszcze lepszego

wykorzystania potencjalu informacyjnego zar6wno miejsca zdarzenia, juk i 5lad6w

kryminalistycznych. Bez w4tpienia tak4 mo2liwoSi daj4 nowe metody utrwalania i wymiarowania

miejsca zdarzenia, kt6re wzbogacajq poznawczo dokumentacjg z oglgdzin oraz nowe metody

ujawniania i zabezpieczania 5lad6w. W badaniach identyfikacyjnych natomiast charakter i tempo

zmian sq bardzo zr6Lnicowane. Dynamiczny rozw6j mohna odnotowa6 w badaniach

genetycznych, informatycznych, fizykochemicznych,jak r6wnie2 w tym obszarze mechanoskopii,

kt6ry obejmuje badania oznaczen identyfikacyjnych pojazd6w. Warto zwr6ci6 uwagg na

inicjatywy badawcze podejmowane w badaniach daktyloskopijnych, czy teZ w badaniach

pismoznawczych. Bez w4tpienia implementacja ich efekt6w do procesu badawczego wplywa na

redukcjg obszar6w subiektywizmu w tych ekspertyzach. JeSli chodzi o inne sposoby ograniczenia

subiektywizmu bieglych, to komplementarne znaczenie majq bez w4tpienia narzgdzia Sledcze

(m.in. w postaci baz danych, program6w komputerowych), jak r6wnieZ specjalistyczne

instrumentarium analityczne. Tg sam4 rolg odgrywaj4 profesjonalne metody optyczne

wykorzystywane w technicznych badaniach dokument6w, w badaniach mechanoskopijnych oraz

w badaniach broni, w kt6rych ponadto wykorzystuje sig automatyczne system6w identyfikacji.

Nie ma kryminalistyki bez przestgpstwa orazjego sprawcy. Wiele czynnik6w warunkuje

zloaone procesy zwiqzane z ujawnianiem przestgpstw i wykrywaniem ich sprawc6w. Wptyw

dzialah kryminalistycznych na ksztahowanie efektywnoSci postgpowania jest znaczycy.

W diagnozowaniu kierunk6w rozwoju warto zwr6ci( uwagg na prognozy rozwoju przestgpczo6ci.

Jest to warto5ciowe poznawczo Zrodlo informacji. Zwigkszenie poziomu bezpieczeristwa

Strona 12 239

c)



i porz4dku publicznego uznaje sig za warunek rozwoju kraju, a za konieczne dzialania w kierunku

zapobiegania i zvvalczania przestgpczo6ci m.in. takiej, jak: przestgpczoSd zorganizowana,

gospodarcza, przeciwdzialanie i reagowanie na ataki na systemy informatyczne, ograniczenie

przestgpczoSci pospolitej, zapobieganie i przygotowanie do reagowania na zagroLenia

terrorystyczne, ograniczenie przestgpczo5ci narkotykowej. Wedlug prognoz dowodowo dolegliwe

bgd4 przestgpstwa popelniane w cyberprzestrzeni. Jest to niew4tpliwie kierunkuj4ca podpowiedZ.

Niezbgdne s4 odpowiednie dzialania edukacyjne, jak r6wniez techniczne wyposazenie biegtych

i organ6w procesowych. W rozpoznawaniu obszar6w, kt6re w szczeg6lno6ci naleZy rozwijal

warto uwzglgdni6 glos organ6w Scigania i wymiaru sprawiedliwo5ci, a takie obroric6w

i pelnomocnik6w. W zasadzie nie mozna mowi6 o polaryzacji stanowisk w tej kwestii. Przede

wszystkim podmioty te wskazuj4 na opracowywanie skuteczniejszych metod ujawniania

i zabezpieczania Sladow kryminalistycznych. Istotnie, tylko kompletny, prawidlowo ujawniony

i zabezpieczony material dowodowy pozwala na pelne wykorzystanie potencjatu informacyjnego

zawartego w Sladach i przedmiotach. Do kwestii ujawniania i zabezpieczania Sladow nalezy

podchodzi6 perspektywicznie. Jak pokazuje praktyka, czgsto niewykrycie sprawcy przestgpstwa

wynika z tego,2e kiedy dane postgpowanie prowadzono, to kryminalistyka nie dysponowala

takim sprzgtem i technikami, jak obecnie, a stosowane przez biegtych metody badari

identyfikacyjnych nie byly wystarczajqco wydolne. O slusznoSci takiej rekomendacji Swiadcz4

niewykryte przestgpstwa sprzed lat, kt6re znqduj4 rczwiqzanie dzigki Sledczym z zespol6w ds.

przestgpstw niewykrytych. Za tymi dokonaniami kryje sig m.in. wla6nie skuteczne zastosowanie

rozwi1zafi wsp6lczesnej techniki kryminalistycznej. Nie zaskakuje, 2e zwlaszcza organy

procesowe jako wazny kierunek uznaj4 ponadto doskonalenie metod badari identyfikacyjnych

oruz rozw6j sprzgtu techniki kryminalistycznej. Za wartoficiowe Zr6dlo informacji uznaje siE

zasoby kryminalistycznych baz danych, st4d ich regularne uzupelnianie uznano za nrezbEdne.

Technologia w postgpowaniu karnym, w kt6rym kryminalistyka odgrywa znaczqcq rolg, nie

jest juz czyms dyskretnym. Zaraztrzeba doda6, 2e jako taka obaw nie powinnabudzif. Mog4 sig

one pojawii jesli dojdzie do rozziewu pomigdzy celem a umiejgtno6ci4, jeSli teoria zostanie

oddzielona od dzialania. Rozw6j kahdej dyscypliny naukowej musi wi4zai sig z ci1g)ym

uzupelnianiem wiedzy, z synergiq migdzy teori4 i praktyk4. Z racji tego, 2e kryminalistyka

wykorzystuje ten interdyscyplinarny potencjal na rzecz cel6w postgpowania karnego, niezbgdna

jest rzetelna edukacja kryminalistyczna. Sumuj4c, treSci ksztatcenia specjalist6w i biegtych, jak

r6wnieZ organ6w procesowych wymagajq systematycznej aktualizacji, a nastgpnie integrowania

zpraktyk4.

Pozostaje wspomnie6, ze bez w4tpienia kryminalistyka, szczegolnie technika

kryminalistyczna promuje postgpu w procesie karnym. Bycie promotorem zmian nie jest

zadaniem latwym, a jednak poziom aspiracji tej dyscypliny stale wzrasta. Dowodnie o tym
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Swiadczy niniejsza monografia. Empiryczna natura kryminalistyki sprawia, 2e akceptacja nowych

technologii przychodzi jej * zasadzie bez trudu. Rzecz w tym, by prymatu nie zyskaly

technologiczne rczwiqzania. Przypomnijmy, kryminalistyka realizuje cele wytyczone przez

prawo. Prawo za3 jest stanowione przez czlowieka i z zasady to on w calej rozci1glo5ci powinien

je stosowa(,. Decyzyjno6d czlowieka nie mole byc limitowana oddziaf.waniem technologii,

a jednak coraz czEsciej moZna uslysze6 pytanie - do jakiego momentu urzqdzenia s4 w stanie

zast4pi6 czlowieka w dziedzinie prawa. Jest ono sformulowane doSd og6lnie, jednakze rozwaZait

o takich zagadnieniach nie da sig unikn46. Za spraw4 inteligentnych system6w powszechne staje

sig w zasadzie przeplatanie aktywno$ci czlowieka i sztucznej inteligencji, o czym wspomniano w

jednym zrozdzial6w. JeSli zal chodzi o dyscypliny s4dowe, to juL b).walo, 2e rozw6j obracal sig

przeciwko nim samym, nie wszystkie rozwi4zania zdaly w praktyce egzamin. Racjonalna wydaje

sig rekomendacja, by potrzeby poznania nie przyslanialo kryminalistykom i organom

procesowym przesadne zaufanie (nieznajduj4ce ponadto oparcia w wiedzy) do postgpu

techno lo gi c zne go or az mozliwo Sc i techn ic zny ch artefakt6w.

5. Om6wienie pozostalych osi4gnig6 naukowo - badawczych.

Obszary i problematyka moich naukowych dociekari dotyczq zagadnien techniki

kryminalistycznej, czyli tego dz\afu kryminalistyki, kt6ry w ogromnym zakresie wykorzystuje

osi4gnigcia roanych dziedzin nauki i techniki na potrzeby postgpowania karnego. Badania

zwi4zane z pierwszym nurtem mojej dzialalnoSci naukowej dotycz1 wla6nie nowych rozwi4zah

technicznych (m.in. technik, narzgdzi Sledczych) na potrzeby czynnoSci procesowo-

kryminalistycznych. W ten obszar wpisuje sig m.in. czynny udzial w rcalizacji projekt6w

badawczych i rozwojowych, kt6rych efektami sQ nowe technologie kryminalistyczne.

Drugi nurt dzialalno5ci naukowej dotyczy z kolei kryminalistycznych badari

identyfikacyjnych. Moje zainteresowanie koncentruje sig na dw6ch dyscyplinach, tj. na

kryminalistycznych badaniach poligraficznych oraz na badaniach fizykochemicznych.

Do5wiadczenie w tym zakresie zdobywalam uczestnicz1c w badaniach wykonywanych w ramach

ekspertyzy na potrzeby organ6w Scigania i wymiaru sprawiedliwoSci w policyjnych laboratoriach

kryminalistycznych. Od kilkunastu lat jestem biegtym s4dowym z zakresu kryminalistycznych

badari poligraficznych oraz badan chemicznych. Praktyczne doSwiadczenie wykorzystujg

w dociekaniach naukowych poSwigconych tej problematyce.

Ostatni, trzeci nurt mojej dzialalnoSci naukowej dotyczy z kolei problematyki edukacji

kryminalistycznej. W dzialalno66 dydaktyczn4 jestem zaangahowana od kilkunastu lat. Czynnie

uczestniczg m.in. w procesie ksztalcenia kandydat6w na bieglych policyjnych laboratori6w

kryminalistycznych. Bralam udzial w pracach zespol6w powolywanych w celu opracowania

program kursu dla kandydat6w na bieglych, jak r6wnie2 zespolu, kt6ry opracowal program kursu
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dla technik6w kryminalistyki. Od piEciu lat jestem czlonkiem Komitetu Programowego

powolanego decyzjq dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w celu

nadzoru nad zachowaniem obiektywizmu procesu potwierdzania kompetencji kandydat6w na

biegtych w ramach egzaminu koricowego do uzyskania uprawnieri.

Przedstawione powy2ej obszary moich naukowych zainteresowah sq ze sob4 SciSle

powi4zane. Znajdujq one odzwierciedlenie w zgromadzonym dorobku naukowym, na kt6ry

skladaj4 sig wydane w kraju i zagranic4 publikacje, w tym: monografia, rozdzialy

w monografrach oruz recenzowane artykuly naukowe (m.in. z listy czasopism punktowanych

MNiSW -zczgSci  A i  z  czESciB) .

Problematyka dotycz4ca nowych rozwiqzafi kryminalistycznych (technik, sprzgtu i narzgdzi

Sledczych) w czynnoSciach procesowo-kryminalistycznych, w szczeg6lnoSci w oglgdzinach

i ekspertyzie bieglego, znajduje odzwierciedlenie zar6wno w monografii habilitacyjnej, jak

r6wnie2 w nastgpuj4cych publikacjach: Przenikanie nowoczesnych technologii na miejsce

zdarzenia, czyli robot kontra ,,trudny" material dowodowy, Przegl4d Policyjny 2015, nr 3(l l9), s.

ll5-125; O mozliwoiciach zastosowania innowacyjnych rozwiqzafi i nowoczesnych technologii

podczas czynnoici na miejscu zdarzenia, Przegl1d Policyjny 2015, nr 4(120), s. 150-164:-

Preservation of dangerous forensic samples of evidence with the use of mobile robotic system,

GSTF Journal of Law and Social Science 2016,volr.5, issue l, s.46-50; Niebezpieczny material

dowodowy i mobilny system robotyczny, czyli nowoczesne technologie na miejscu zdarzenia,

Problemy Wsp6lczesnej Kryminalistyki, Tom XX, Warszawa 2016, s. 281-291; Nowoczesne

narzgdzia techniki lcryminalistycznej a niewykryte przestgpstwa sprzed lat - czy sprawcy powinni

sig bat? Przeglqd Policyjny 2016, nr 3(123), s. 157-175;' Procedura zbierania danych

fenotypowych jako istotny etap badafi predykcyjnych, Problemy Kryminalistyki 2017,

nr 295, s.26-32; Cenne dla postgpowania karnego informacje z kodowanych region6w genomu,

Przegl4d Policyjny 2017, nr 2(126), s. 159-169; Niewylvyte przestgpstwa sprzed lat, nowoczesne

narzgdzia techniki kryminalistycznej i policyjne Zespoly do spraw Przestgpstw l,{iewykrytych, czyli

crimen grave non potest esse impunibile - cz. 1., Problemy Kryminalistyki 2017, nr 298(4),

s. 8-19; Niewylcryte przestgpstwa sprzed lat, nowoczesne narzgdzia techniki kryminalistycznej

i policyjne Zespoly do spraw Przestgpstw Niewykrytych, czyli crimen grave non potest esse

impunibile - cz. II., Problemy Kryminalistyki 20 I 8, nr 299( I ) , s. 14-24; Variation in RPW gene

may facilitate straight hair formation in Europeans and East Asians, Journal of Dermatological

Science 2018, vol. 91, issue 2,p.331-334; O potrzebie odejicia od tradycji, czyli nowe techniki

utr-walania wyglqdu miejsca zdarzenia oraz informacji plynqcych ze ilad6w kryminalistycznych,

Przegl4d Policyjny 2018, nr 3(131), s. 129-l4l; O usprawnianiu czynno{ci oglgdzin

i zmniejszaniu deficytu poznawczego, czyli o potrzebie implementacji nowej metody obrazowania

i wymiarowania miejsca zdarzenio, Problemy Kryminalistyki 2018, nr 302(4), s. 2l-28;
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Oldforensic evidence, contemporary resources offorensic sciences and the police X-Files - crime

is not an abstract and theoretical entity out of touch with reality, Internal Security 2018, vol. 10,

issue l, s. 107-124; DNA variants involved in pigmentation explain large j2roportion of genetic

predisposition to freckles, Forensic Science International: Genetics 2019, (publikacja w druku);

Characteristics of Polish Illegal Synthetic Drug Laboratories versus Dfficult Trial Evidence lw:]

Forensic Science and Criminalistics Research, Global Science and Technology Forum, ISSN:

2382-5642, Singapore 2014, s. 76-80; Ilspdlczesna kryminalistyka - wynvania i zagro2enia,

Szczytno 2015, ISBN 978-83-7462-504-3, e-ISBN 978-83-7462-505-0; Techniczne i prawne

aspekty oglgdzin miejsca zdarzenia z wykorzystaniem skaningu 3D [w:] PrzestgpczoSt

teleinformatyczna 2015, Jerzy Kosiriski (red.), Szczytno 2015, ISBN 978-83-7462-506-7, s. 147-

158; Charakterystyka nielegalnych laboratori6w narkotykiw syntetycznych a trudne dowody

procesowe lw:] Paradygmaty wspdlczesnej lcryminalistyki, J. W6jcikiewicz, V. Kwiatkowska-

W6jcikiewicz (red.), Krak6w 2016, ISBN 978-83-233-4076-8, s. 280-293; Metoda

cyjanoalcrylowa ujawniania iladfw linii papilarnych, czyli o udoskonalaniu dziela przypadku lw:l

Meandry prawa - teoria i praktyka. Ksigga jubileuszowa prof. nv. dra hab. Mieczyslawa

Goettela, Emil W. Plpvaczewski, Janusz Bryk (red.),Szczytno 2017, ISBN 978-83-7462-630-9,

s .  553-565.

Badanie miejsca zdarzeniajest podstawow4 czynnoSci4 Sledcz4, kt6ra czgsto jest punktem

wyjScia dla kolejnych czynnoSci technicznych i taktycznych. Niejednokrotnie oglgdziny stanowi4

fundament calej sprawy. Realizacja tej czynnoSci wymaga odwolania sig do wskazaf

kryminalistyki. Obecnie w procesie karnym oglgdzinom przypisuje sig takie funkcje, jak:

identyfi kacyj na, rekonstrukcyj na i weryfi kacyj na.

Bardzo istotna jest funkcja identyfikacyjna. Zabezpieczany podczas oglgdzin material

dowodowy sluzy bowiem p62niejszym kryminalistycznym badaniom identyfikacyjnym. Ich

wyniki majq z kolei znaczenie zar6wno dla czynno6ci wykrywczych, jak i dowodowych.

W praktyce s4 jednakze takie miejsca zdarzenia, na kt6rych panuj4 warunki stwarzaj4ce

zagroaenie dla zdrowia i Zycia. Chodzi tu o zagrohenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne

bqdL inne czynniki grolne dla bezpieczeristwa. Ujawnianie i zabezpieczanie materialu

dowodowego naleay w takich przypadkach do czynno6ci szczeg6lnie niebezpiecznych,

zagraaaj4cych zdrowiu i Zyciu technika kryminalistki. Jednocze6nie trzeba zaznaczy|, 2e ten

material jest kluczowy z dowodowego punktu widzenia. Jednym z takich miejsc jest nielegalne

laboratorium substancji kontrolowanych (zwane ta\<2e nielegaln4 wytw6rni4 narkotyk6w).

Likwidacja i oglgdziny nielegalnego laboratorium nalez4 do niebezpiecznych czynno6ci. lrodlem

zagroLeh sq przede wszystkim tocz1ce sig w laboratorium procesy chemiczne, opary

chemikali6w, prowizoryczne rczwi4zania w postaci np. instalacji elektrycznej. Problematyka

dotycz4ca nielegalnych laboratori6w narkotyk6w syntetycznych jest om6wiona w artykule:
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Characteristics of Polish lllegal Synthetic Drug Laboratories versus Dfficult Trial Evidence oraz

w rozdziale Charakterystyka nielegalnych laboratori6w narkotykdw syntetycznych a trudne

dowody procesowe zamieszczonym w monografii pt. Paradygmaly wsp1lczeinej lvyminalistyki.

Skala produkcji narkotyk6w syntetycznych w Europie jest duia. Za,,typowo europejski"

specyfik syntetyczny uznaje sig amfetaming. Globalna produkcja amfetaminy koncentruje sig

wlaSnie w Europie, gdzie znajdowalo sig dotychczas ponad 80Yo wszystkich laboratori6w

amfetaminy. Generalnie, specyfika procesu otrzymywania narkotyk6w syntetycznych umoZliwia

szybk4 jej organizacjg, duLq mobilno5d i swobodg ukrycia aparatury. Polski rynek narkotyk6w ma

swoj4 specyfikE. Syntetyczne substancje psychoaktywne otrzymuje sig w nielegalnym

laboratorium, czyli w miejscu zawieraj4cym wyposazenie niezbgdne do przeprowadzenia syntezy

chemicznej. Zwalczanie zorganizowanej przestQpczoSci narkotykowej jest jednym z zadah

Centralnego Biura Sledcrego Policji i obejmuje m.in. ujawnranre oraz likwidacjg miejsc produkcji

narkotyk6w syntetycznych, a takhe wsp6lprac9 z instytucjami oraz sluZbami migdzynarodowymi

w tym zakresie. Jak wspomniano material dowodowy ujawniany i zabezpieczany podczas

oglgdzin nielegalnego laboratorium jest kluczowy z dowodowego punktu widzenia. W ramach

zarzqdzanych ekspertyz kryminalistycznych biegli chemicy musz4 udzieli6 odpowiedzi m.in. na

pytania: czy faktycznie na miejscu zdarzenia odbywal sig proces wytwarzania, przetwarzania

substancji chemicznej; czy wytwarzany zwi4zek (zwiqzki) chemiczny jest w Swietle prawa

substancj4 psychotropow4, Srodkiem odurzaj4cym lub prekursorem sluZ4cym do produkcji tych

substancji i Srodk6w; ilo56 i czystoS6 zabezpieczonych narkotyk6w oraz prekursor6w. W sklad

tego materialu dowodowego wchodz4: substancje kontrolowane i prekursory; substancje

szkodliwe dla zdrowia i Zycia czlowieka, np. kwasy, wodorotlenki, rozpuszczalniki organiczne

(m.in. benzen); substancje latwopalne; znaczne iloSci sprzgtu i aparatury chemicznej.

Szczeg6lnego zagrozenia ze strony mieszanin reakcyjnych nale?y upatrywa6 zar6wno podczas

oglgdzin, jak i ich transportu oraz przechowywania. Jest to generalnie material niebezpieczny

i niejednokrotnie jego zabezpieczenie (w tym pobranie pr6bek do badari) stanowi wigkszy

problemem, niz likwidacja takiego miejsca. Poza nielegalnym laboratorium narkotykowym sa

jeszcze inne miejsca, na kt6rych sytuacja wygl4da podobnie, a mianowicie: miejsce, na kt6rym

odnaleziono materiaty wybuchowe lub pirotechniczne albo wyroby nimi napelnione, miejsce,

gdzie nast4pit wybuch material6w lub urzqdzeri wybuchowych (bez wzglgdu na jego rodzaj).

Konieczne bylo zatem stworzenie urzqdzeh oraz procedur technicznych i prawnych zwi4zanych

z zabezpieczaniem, przechowywaniem i utylizacj4 takiego niebezpiecznego materiafu

dowodowego. Okreslono go mianem - trudne dowody procesowe (TDP). Opracowanie

wspomnianego rozwi4zania poprzedzone bylo zgromadzeniem i usystematyzowaniem danych na

temat TDP wedlug kryteri6w: topografia, zabezpieczane iloSci, wlaSciwo5ci fizykochemiczneo

podzial na grupy zagroilenia. Na tej podstawie opracowano bazE danych material6w i substancji
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naleil4cych do zbioru TDP. Zebrano obszerny materiat na temat dotychczasowej praktyki w

zakresie zabezpieczenia oraz transportu tych substancji i szczeg6lowo rozpoznano mozliwo5ci

techniczne w tym zakresie. Jak wiadomo, kryminalistyka obszary swoich dociekari dostosowuje

na biez4co do obszar6w dzialania i potrzeb praktyki kryminalistycznej. Opracowana zostala zatem

technologia, w kt6rej priorytetowe s4 te elementy, kt6re maj4 istotny wplyw na bezpieczefistwo

ludzi. Om6wiono j4 m.in. w nastgpuj4cych artykulach: Przenikanie nowoczesnych technologii na

miejsce zdarzenia, czyli robot kontra ,,trudny" material dowodowy; Preservation of dangerous

forensic samples of evidence with the use of mobile robotic system.

We wspomnianym rczwi4zaniu istotn4 rolg odgrywa mobilny system robotyczny. Od

pewnego czasu w kryminalistyce duzo uwagi poSwigca sig wykorzystaniu na miejscu zdarzenia

wla5nie system6w robotycznych. Charakteryzuj1 sig one zdolno6ciami do wykrycia zagroLeh,

kt6rych czlowiek nie moze wykryd wlasnymi zmyslami, oraz dlugotrwalej pracy w warunkach

niekorzystnych dla zdrowia czlowieka. Jak wspomniano, podczas wykonywania czynnoSci

zwiqzanych z zabezpieczaniem materialu dowodowego technicy kryminalistyki mog4 napotka6

substancje zagralajqce zdrowiu lub zyciu. Odpowiednio wyposazony robot jest zdolny do

prowadzenia prac zwiqzanych z ujawnianiem, dokumentowaniem i zabezpieczaniem materiatu

dowodowego. Akcesoria specjalne z przeznaczeniem dla kryminalistyki, w kt6re moZna

wyposazy6 robota, pojawiaj4 sig wraz ze wzrostem zainteresowania t4 technologi4. Nie ka2d4

czynnol(. wykonywan1przeztechnika kryminalistyki moZna jednak zast1pi(, dzialaniem maszyny.

Poza tym, nale2y pamigta6, i2 mo2liwoSci techniczne produkowanych obecnie robot6w narzucajq

pewne ograniczenia. Takie innowacyjne rozwi4zanie nie zast4pi ani technika kryminalistyki ani

bieglego, nale|y je rozpatrywa6 w kategoriach wsparcia, usprawnienia pracy, zwigkszenia

bezpieczehstwa, ale jest to tak2e w pewnym sensie wyzwanie dla tych os6b. Technik i biegty

musz4 merytorycznie sprosta6 tym nowoczesnym narzEdziom (mowa tu o podbudowie

teoretycznej) bo to oni decyduj q @zy tez bgd4 decydowad) o ich zastosowaniu w praktyce.

Ta problematyka jest om6wiona w artykule pt. O mohliwoSciach zastosowania innowacyjnych

ronuiqzafi i nowoczesnych technologii podczas czynnoSci na miejscu zdarzenia.

Obecny stan techniki pozwala zatem, by czgfic zadah specjalisty przejql zrobotyzowany

system, gdy zabezpieczanie materialu dowodowego stwarza zagrohenie dla jego zdrowia bqdL

Zycia. Jak wspomniano, opracowano mobilny system robotyczny wraz z zestawem akcesori6w do

pobierania pr6bek TDP podczas oglgdzin miejsca zdarzenia. Uwzglgdniono fakt, iz do

kryminalistycznych badari identyfikacyjnych pobiera sig pr6bki analityczne oraz to, 2e w5r6d

zabezpieczanych substancji s4 substancje 2rqce, latwopalne i rakotw6rcze. Niewla5ciwie

wykonana czynnoSi pobrania i zabezpieczenia pr6bki dowodowej ma swoje konsekwencje na

etapie badari identyfikacyjnych. W sklad mobilnego systemu robotycznego, baztj4cego na

robocie PIAP-Gryf, wchodzi zestaw narzEdzi do pobierania pr6bek cieczy oraz pr6bek
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material6w sypkich i plastycznych. Opracowany komplet narzgdzi poddano testom w warunkach

laboratoryjnych onz w warunkach rueczywistych. Prac4 systemu robotycznego za pomoc4

konsoli kieruje czlowiek, kt6ry monitoruje przebieg wszystkich czynhoSci i czuwa nad

poprawnoSci4 ich wykonania. Mobilny system robotyczny do zabezpieczenia pr6bek TDP to tylko

czgsciowe rozwiqzanie problemu. Konieczne bylo takLe opracowanie rozwiqzania, kt6re

pozwoliloby na ograniczenie zagro2efi wystgpuj4cych w kolejnych operacjach z niebezpiecznym

materialem. Trzeba pamigtal, iz ten zabezpieczony (podczas oglgdzin) material musi by6

przechowywany w warunkach gwarantuj4cych jego ochrong przed uszkodzeniem lub

zniszczeniem, o czym traktuj4 stosowne przepisy. Jak wynika zpraktyki, w przypadku nielegalnej

wytw6rni narkotyk6w od momentu jej likwidacji do momentu zakohczenia postgpowania

s4dowego i wydania decyzji o (ewentualnym) zniszczeniu materialu dowodowego mija czasami

kilka lat. Material dowodowy przechowywany jest przezten czas w r62nego rodzaju magazynach.

Trzeba zauwa|yl, iz procesy chemiczne w mieszaninach reakcyjnych nie zatrzymuj4 sig

w momencie likwidacji laboratorium. Przeprowadzono badania, kt6rych wyniki wskazaly, i2

moana znacznie zmniejszyf zagrohenie ze strony mieszanin reakcyjnych poprzez przeksztalcenie

ich w tak4 posta6, kt6ra jest z chemicznego punktu widzenia bezpieczna. Prowadzono je

z wykorzystaniem rzeczywistych mieszanin reakcyjnych, gdyL badania laboratoryjne zapewniaj4

wprawdzie lepsz4 kontrolg sytuacji badawczej, jednak2e brakuje im, co nieuniknione, realizmu.

Wspomniana transformacja cieklych mieszanin do innej postaci - z zastosowaniem prostej

metodyki i oprzyrz4dowania - stanowi pewne rozwiqzanie problemu, apoza tym upraszcza dalsze

operacje, tj, przygotowanie do transportu, transport i przechowyvanie materialu dowodowego.

Innowacyjno66 opracowanego rozwr4zania przejawia sig przede wszystkim w tym, 2e jest ono

kompleksowe w przypadku konieczno5ci zabezpieczania, przechowywania (dla cel6w

procesowych) i likwidacji substancji uznawanych za TDP. Zrobotyzowany system do pobierania

pr6bek takich substancji minimalizuje stopieri narazenia zdrowia i 2ycia technika kryminalistyki,

a ponadto usprawnia wspomniany proces. Technologia przeksztalcania pozostalej iloSci

niebezpiecznego materialu dowodowego dobezpiecznej, z chemicznego punktu widzenia, postaci

przy czy nia s i g r6wn iez do zmni ej sz enia zagr olenia.

Postgp w kryminalistyce jest konieczny, gdy2 bez w4tpienia przyczynia sig do redukcji

deficytu poznawczego. Swoimi osi4gnigciami naukowymi i technologicznym XXI wiek znacznie

poszerzyl spectrum nowych rozwi4zan techniki kryminalistycznej. Wiele z nich wykorzystuje sig

w celu usprawnienia czynno6ci podczas badania miejsca zdarzenia. Katalog nie jest zamknigty,

stale poszukuje sig (b4d2 adaptuje) nowych rozwiyzari Powstaj4 narzEdzia, kt6re maj4 upraszczal

i wspomagal pracE technik6w kryminalistyki i biegtych. Takie dzialania przyczyniai4 sig do

lepszego wykorzystania potencjalu informacyjnego miejsca zdarzenia oraz ujawnianych tam

Slad6w i przedmiot6w. Ta problematyka jest om6wiona w artykulach: Techniczne i prawne
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aspekty oglgdzin miejsca zdarzenia z wykorzystaniem skaningu 3D; O potrzebie odejficia od

tradycji, czyli nowe techniki utrwalania wyglqdu miejsca zdarzenia oraz informacji plynqcych ze

ilad6w lvyminalistycznych; O usprawnianiu czynnoici oglgdzin i zmniejszaniu deficytu

poznawczego, czyli o potrzebie implementacji nowej metody obrazowania i wymiarowania

miejsca zdarzenia. Ilo66 informacji zgromadzonych podczas oglgdzin w znacznej mierze

determinuje kierunki dalszego dzialania organ6w Scigania, zatem spraw4 priorytetow4 jest

wlaSciwe ich utrwalenie. Wobec faktu, i2 oglgdziny zaliczane s4 do kategorii czynnoSci

procesowych niepowtarzalnych, jest to kwestia relewantna. Ustawodawca okre$lil, 2e

dokumentowanie oglgdzin wymaga formy protokolu (art. 143 k.p.k.).Niestety, z punktu widzenia

dzialah wykrywczych i czynno6ci dowodowych protok6l nie jest idealn4 form4 utrwalania

przebiegu i wynik6w oglgdzin. W art. 147 $ l.k.p.k.ustawodawca odni6sl sig (lakonicznie) do

kwestii utrwalania przebiegu i wynik6w tej czynno6ci za pomoc4 aparatury rejestruj4cej obraz lub

dZwigk. Wymog6w jakim maj4 odpowiadai skladowe dokumentacji technicznej nie okre5lono z

naleaylq precyzj4. Zasady jej sporzqdzania wypracowane zostaly przez teorig i praktykg

kryminalistyczn4. Generalnie, skladowe dokumentacji technicznej wrzualizuj1 przebieg

czynno6ci, umo2liwiaj4 utrwalenie (a nastgpnie odtworzenie) zastanej sytuacji. Sluz4 one

zobiektywizowaniu sposobu interpretacji zastanego na miejscu zdarzenia stanu rzeczy. Rola

dokumentacji technicznej, kt6ra ilustruje miejsce zdarzania, jest kluczowa z uwagi na

ograniczenia jakich doznaje zasada bezpo5rednio6ci, zwlaszcza na etapie postgpowania

dowodowego. Postgp naukowo-techniczny stwarza mozliwodci rozwijania funkcjonalnoSci

sprzgtu wykorzystywanego do technicznego utrwalania czynno6ci oglgdzin oraz opracowywania

nowych rozwiqzan. Bez w4tpienia przez takie dzialania oglgdziny mogQ jeszcze lepiej spelniad

swoje funkcje.

Katalog technicznych rozwi4zaf dedykowanych utrwalaniu czynnoSci na miejscu zdarzenia

jest dlugi, ale gt6wnie wskazuje sig na fotografie, szkice, plany, nagrania wideo. Do

wymiarowania wykorzystuje siE zazwyczaj ta5my miernicze, w6zki pomiarowe, laserowe

mierniki odleglo6ci. Na popularnoSci zyskujq tachimetry. Rozw6j techniki komputerowej,

dostEpnoSd sprzgtu i oprogramowania spowodowa$,2e obecnie szkice kryminalistyczne i plany

wykonywane sq z wykorzystaniem r62nych specjalistycznych program6w grafrcznych pruez co

staty sig bardziej profesjonalne. Od kilku lat w zainteresowaniu techniki kryminalistycznei

pozostaje technika skanowania 3D (l4czy ona pomiar i rejestracjg obrazu). Jej rola w technicznym

dokumentowaniu oglgdzin miejsca zdarzenia zasluguje na okreSlenie - znaczqca. Skaner

umozliwia dokumentacjg, analizg rekonstrukcjq i tr6jwymiarow4 wizualizacjg miejsca zdanenia.

IJLycie skanera 3D do utrwalania czynnoSci na miejscu zdarzenia eliminuje konieczno56

wykonywania szkic6w kryminalistycznych (a jest to czynno56 czasochlonna) oruz czgic\

dokumentacji fotograficznej, kt6rej jako56 wielokrotnie nie wytrzymuje krytyki. Zatrzymany w
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kadrze obraz stanu miejsca ma pierwszorzgdne znaczenie zar6wno dla organu prowadz4cego

postgpowanie, jak r6wnie2 dla s4du. Jest to szczegolnie wa2ne w przypadku zdarzeh

komunikacyjnych, katastrof (drogowych, kolejowych, lotniczych), wybuch6w material6w

i urzqdzefi wybuchowych, ale takhe zdarzen z uZyciem broni palnej azy zab6jstw.

Zkolei, podczas oglgdzin miejsca zdarzenia, do kt6rego doszlo na szczeg6lnie trudnodostgpnym

terenie oraz miejsca o skomplikowanym stanie faktycznym dobrym rozwiqzaniem technicznym

jest uzycie zestawu do obrazowania miejsca zdarzenia z powietrza, skladaj4cego sig z drona na

bazie quadrocoptera, kamery rejestruj4cej obraz oraz aparatury steruj4cej. Generalnie,

zastosowanie takich rozwiqzah do dokumentowania miejsca katastrof, czy teZ zdarzeh

komunikacyjnych w najbliZszej perspektywie powinno sta6 sig standardem. Skanowanie 3D ma

jeszcze inn4 funkcjonalnoS6, o kt6rej warto wspomnie6. Poprzez zeskanowanie mozna utrwalid

i zapisa(, w postaci pliku, np. Slady traseologiczne (w postaci odcisk6w), Slady mechanoskopijne

(w postaci zlamah, pgknig6, rozdar6),jak r6wnie2 Slady daktyloskopijne. W tym zakresie technika

kryminalistyczna powinna kierowad uwagg na technologie wysokiej rozdzielczo{ci

wykorzystywane do szybkiego tworzenia cyfrowych modeli 3D obiekt6w rzeczryistych, kt6re

zastosowano w skanerach typu 3D HDI (High Definition Imaging). Slad mozna zeskanowa6

bezpo5rednio, bez koniecznoSci frzycznego kontaktu i z wysok4 dokladno6ci4. Bardzo realna,

chod jeszcze odlegla, jest perspektywa, 2e tego typu urzqdzenia zmieni1w przyszloSci podej3cie

do technicznego zabezpieczania niekt6rych rodzaj6w 5lad6w kryminalistycznych.

Wdrazanie do praktyki nowych rozwi4zah nie moze byd jednak pozbawione refleksji.

Powinna sig ona zasadzal zar6wno na aspektach technicznych, jak i prawnych. Obowi4zuj4ce

przepisy i pozostawienie otwartego katalogu czynnoSci techniczno-kryminalistycznych nie

wstrzymuj4 moZliwo6ci stosowania wzqdzeh skanuj4co-pomiarowych wykorzystuj4cych technikg

skanowania 3D, gdy2 jest to rozwinigcie stosowanych juZ i akceptowanych przez organy

procesowe i doktryng metod dokumentacji miejsca zdaruenia, Nowe metody utrwalania

i wymiarowania miejscazdarzeniaw haden spos6b nie zast4piq czynno5ci oglgdzin jako takiej, ale

usprawni4 jej poszczeg6lne etapy, a ponadto znacznie wzbogac1 poznawczo sporz4dzon4

dokumentacjg. Prowadzenie oglgdzin miejsca zdarzeniabezznajomoSci i korzystania na bieZ4co

zteorctycznego i praktycznego dorobku jaki oferuje Sledczym technika kryminalistycznawiedzie

na manowce.

Efekty postgpu naukowo-technicznego wykorzystywane sq tak2e w obszarze badaf

identyfikacyjnych. Na uwagg zasluguj4 nowe narzgdzia Sledcze w niekt6rych dyscyplinach

kryminalistycznych, m.in. w badaniach genetycznych, kt6rych wdrozenie do kryminalistyki jest

postrzegane jak fundamentalne osi4gnigcie tej nauki. Dzigki metodom biologii molekularnej

moana analizowac sekwencjg DNA na poziomie pojedynczych nukleotyd6w przez co mozliwe

jest badanie zmiennoSci genetycznej (tj. polimorfizmu) w obrgbie jednej populacji, jak ipomigdzy
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wieloma populacjami. Genetyka s4dowa jest bardzo dynamicznie rozwijaj4c4 sig dyscyplin4.

Genetyczne metody identyfikacji materialu biologicznego wci42 sig doskonali, co z kolei otwiera

nowe mozliwo6ci zarSwno przed bieglymi, jak r6wnieL przed organami procesowymi. Bardzo

temu sprzyja postgp w badaniach nad ludzkim genomem. Genetyka ma do zaoferowania

kryminalistyce kolejne rozwi4zania w postaci nowych narzEdzi Sledczych. Analiza DNA nie

zawsze bowiem dostarcza wszystkich mozliwych informacji, np. w sprawach, w kt6rych brak jest

hipotez Sledczych odno6nie tozsamoSci sprawcy lub ofiary zdarzenia, b4d2 w przypadku gdy

DNA wyizolowany z dowodowych 5lad6w biologicznych nie jest zgodny z profilem DNA

podejrzanego, ani nie wystgpuje w bazie profili DNA. Mo2na powiedzie6, 2e w takim przypadku

DNA pozyskany ze Slad6w biologicznych ma niewielk4 warto56 z punktu widzenia identyfikacji.

Wprawdzie wykluczenia pewnego krggu os6b (potencjalnych podejrzanych) moZna dokonad

dzigki tym badaniom ju2 od dawna, chodzi mianowicie o mo2liwo66 identyfikacji ptci. Niestety,

w wielu przypadkach ta informacjatez na niewiele sig zdaje. Jednym z najwigkszych wyzwafi,

z jakimi mierzy sig obecnie ta dyscyplina kryminalistyki jest okre6lenie wygl4du czlowieka na

podstawie analizy DNA. Od pewnego juZ czasu rozwijany jest nowy kierunek badawczy tzw.

kryminalistyczne fenotypowanie DNA (ang. forensic DNA phenotyping, FDP). Nowe moZliwo5ci

stwarza w tym zakresie kryminalistycznym badaniom genetycznym rozw6j nowych technologii.

Jedn4 z nich jest innowacyjna metoda sekwencjonowania nastgpnej generacji (ang. next

generation sequencing, NGS). Gl6wnymi zaletami tej metody, w por6wnaniu z metod4

konwencjonaln4, jest jednoczesne wykorzystywanie duzej liczby marker6w genetycznych

o wysokiej rozdzielczosci danych genetycznych, zwigkszona wydajnoS6 oraz mo2liwo56

otrzymania profilu nawet w przypadku znacznej degradacji materialu biologicznego. Nowe

technologie umoZliwiaj 4 analizE wielu marker6w w celu okre6lenia wa2nych cech biologicznych

takich, jak migdzy innymi: wiek, pochodzenie biogeograficzne, typ tkanek, zewnglrzne cechy

frzyczne. Ta problematyka jest om6wiona w artykule pt. Cenne dla postgpowania karnego

informacje z kodowanych region6w genomu.

Arsenal kryminalistycznych rozwi4zah bez wqtpienia wzmocni narzgdzie Sledcze w postaci

systemu do predykcji wybranych cech wygl4du fizycznego czlowieka oraz jego pochodzenia

biogeograficznego, kt6ry umozliwi techniczn4 analizg predyktor6w genetycznych (kilkuset

wariant6w DNA) metod4 NGS oraz matematyczn4 interpretacjg uzyskanego wyniku badania przy

zastosowaniu opracowanego w tym celu oprogramowania komputerowego zawieraj4cego

matematyczne formuly predykcyjne. Nie molna w4tpi6 w to,2e rczwiqzanie w spos6b znaczqcy

przyczyni sig do rozwoju badari kryminalistycznych. Mo2liwe stanie sig uzyskanie danych na

temat cech wygl4du fizycznego (kolor wlos6w, stopieri ich skrgcenia, kolor sk6ry, oczu)

i pochodzenia biogeograficznego nieznanej osoby na podstawie pochodz4cej od niej pr6bki

biologicznej. Nowe rozwiqzanie moZe byi ponadto wykorzystywane do badania pr6bek
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o nieznanym pochodzeniu (niezidentyfikowane Slady biologiczne pochodz4ce z miejsca

przestgpstwa), identyfikacji os6b zaginionych czy identyfikacji ofiar katastrof. Dla praktyki

kryminalistycznej bgdzie to milowy krok. Uzyskane dane zintensyfikujq'dzialania wykrywcze

(m.in. moZliwe bgdzie zawgLenie krggu os6b mog4cych miei zwi4zek z danym przestgpstwem).

Wkr6tce zakohczy sig przedsigwzigcie badawcze, kt6rego celem jest opracowanie wspomnianego

systemu. Tej problematyce poSwigcone s4 artykuly: Variation in RPTN gene may facilitate

straight hair formation in Europeans and East Asians; DNA variants involved in pigmentation

explain large proportion of genetic predisposition to freckles, (publikacja w druku).

W badaniach nad predykcj4 fenotypu, starannie zorganizowany i dobrze zaplanowany

proces pozyskiwania danych jest jednym z kluczowych element6w warunkuj4cy poprawnoSd

przebiegu prac badawczych. Om6wiono tg kwestig w artykule pt. Procedura zbierania danych

fenotypowych jako istotny etap badafi predykcyjnych. Kluczowy byl m.in. dob6r pr6by, kt6ra

musi by6 reprezentatywna dla populacji, na temat kt6rej maj4 byd formulowane wnioski. Oprocz

materialu biologicznego (pr6bka krwi), gromadzono informacje nt. plci, wieku, pochodzenia

biogeograficznego i takich parametr6w antropometrycznych,jak m.in. wzrost, waga, kolor oczu,

wady wzroku, kolor wlos6w, stopieri ich skrEcenia, wystgpowanie zmian sk6rnych, platek ucha

(pol4czony, niepol4czony, czESciowo polqczony), a ponadto dokonywano pomiar6w

twatzoczaszki za pomoc? cyrkla antropometrycznego. Poza tym, przedmiotem zainteresowania

zespolu badawczego byla motywacja os6b, kt6re v'yrazily zgodg naudzial w badaniach. Dyskusje

na temat dostgpnoSci dla wymiaru sprawiedliwodci danych o cechach fenotypowych trwaj4

bowiem obecnie w wigkszoSci paristw Swiata. Podkre6la siE, ze z jednej strony taka wiedza moze

prowadzi6 do ograniczenia swob6d obywatelskich, a z drugiej zwigkszyf skuteczno56 wykrywcz4

organ6w Scigania. Problem ten ze wzglgdu na wieloaspektowo66 jest niezwykle trudny do

rozwiqzania. Podczas gromadzenia materialu do badari predykcyjnych zapytano grupg probant6w

o odbi6r przedmiotowych badari. Uzyskane odpowiedzi uprawniaty do konkluzji, ze w obecnych

czasach dla spoleczefstwa walnq kwesti4 jest zapewnienie poczucia bezpieczefstwa, a genetyka

kryminalistyczna moze sig do tego niew4tpliwie przyczyni6. Badania genetyczne spotykaj4 sig

generalnie z pozytywnym odbiorem spolecznym. Z perspektywy kolejnych tego typu

przedsiEwzig6 badawczychma to istotne znaczenie.Pozatym, przychylne nastawienie do takich

badaf uprawnia do postawienia pytania odnoSnie stworzenia w polskim systemie prawnym

regulacji dotycz4cych zakresu ingerencji uprawnionych podmiot6w w dane fenotypowe

pochodz4ce z region6w koduj4cych DNA.

Postgp moLna postrzega6 rc2nie. Z pewnoSci4 trzeba siE zgodzic, 2e nawet je5li jest on

podyktowany okre6lonymi potrzebami praktyki, to nie oznaczy 2e naleLy a limine rezygnowad

z dotychczas stosowanych metody czy technik badawczych bez uprzedniej weryfikacji ich

przydatnoSci. Na przykladzie jednej z metod ujawniania Slad6w linii papilarnych chciano
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pokaza6, Ze postgp ma oznaczaf rozwi4zanie lepsze, a nie tylko nowe (ak twierdzil F. Lope De

Vega Carpio) i taki przekaz plynie z artykulu pt. Metoda cyjanoalcrylowa uja,uniania iladfw linii

papilarnych, czyli o udoskonalaniu dziela przypadku.

Ekspertyza daktyloskopijna jest jedn4 z tych ekspertyz, kt6re ciesz4 sig przychylnoSci4

(rzec moana bezkrytyczn4) organ6w procesowych. Jej pozycja w postgpowaniu karnym jest

generalnie ugruntowana. Mimo to, nie poprzestaje sig w tej dyscyplinie na dotychczasowych

rozwi1zaniach, ale modemizowane jest zaplecze aparaturowe, doskonali siq techniki rejestracji

5lad6w linii papilarnych oraz daktyloskopowania os6b, automatyzuje sig bazy daktyloskopijne.

Poza tym, wdralane sQ nowe metody ujawniania Slad6w linii papilarnych. Niejednokrotnie trudno

oprzed sig wrazeniu, ze swoista moda na nowoczesnoS6 sprawia, iz na margines odsuwane s4 tzw.

stare metody, kt6re de facto nadal s4 efektywne a nawet tansze od tych nowych. Co wigcej,

skutecznoS6 niekt6rych z nich moLna zwigkszyc modernizuj4c tylko zaplecze aparaturowe, by

poprawid stabilnoSi parametr6w ujawniania Slad6w. Problem ten om6wiono na przykJadzie

jednej z metod ujawniania Slad6w linii papilarnych, a mianowicie metody cyjanoakrylowej.

W praktyce jest wykorzystywana od 1982 roku i znajduje zastosowanie gl6wnie w warunkach

laboratoryjnych, ale mohna j4 wykorzystac tak2e w warunkach polowych. SkutecznoS6

wspomnianej metody mohna zwigkszyd poprzez modernizacj g zaplecza aparaturowego. Wla6nie

odpowiednia aparatura zapewniajqca mo2liwo56 utrzymania rezimu badawczego, chodzi o

stabilno6d parametr6w ujawniania (temperatury i wilgotnoSci), warunkuje wymierny efekt w

postaci czytelnych 5lad6w linii papilarnych. Metoda cyjanoakrylowa jest powszechnie stosowana

w przypadku ujawniania Slad6w na typowych podloZach niechlonnych, jednak2e prowadzono

badania eksperymentalne, kt6re dowiodly, 2e molna zastosowa6 j4 r6wnie2 do ujawniania Slad6w

linii papilarnych na nietypowych, tzw. trudnych podloZach chlonnych, np. na tkaninach typu

podszewka, czy teL na materiale typu ortalion.

Metoda cyjanoakrylowa moze by6 zastosowana takZe podczas oglgdzin miejsca zdarzenia,

m.in. w6wczas, gdy nie ma mo2liwoSci przeniesienia danego obiektu do laboratorium z powodu

jego rozmiar6w, ale nie jest to jedyny pow6d. Wykorzystanie tej metody podczas oglgdzin

wymaga r6wnie2 zastosowania odpowiedniego sprzgtu. U?ywa sig w tym celu m.in. pistoletu

cyjanoakrylowego, bqdL przedmiot mozna umiesci6 w kompaktowej, mobilnej komorze. Poza

tym, opracowano technologig ujawniania Slad6w linii papilarnych parami estru kwasu

cyjanoakrylowego w warunkach polowych z wykorzystaniem namiotu dostosowanego do

wymagari tej metody. Nowoczesny namiot pneumatyczny o lekkiej i stabilnej konstrukcji

z mozliwoSc\4 l4czenia segmentowego wraz z osprzgtem moZe by6 wykorzystany w r6znych

warunkach Srodowiskowych na miejscu zdarzenia. Wykorzystuje sig go w przypadku

przedmiot6w wielkogabarytowych. Generalnie, mo2liwo56 szybkiego ujawnienia Slad6w linii

papilarnych jui na miejscu zdarzenia umoZliwia zabezpieczenie odpowiedniego materialu
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dowodowego. Sumuj4c mohna stwierdzi6, Ze metoda ujawniania 5lad6w linii papilarnych estrami

kwasu cyjanoakrylowego, sukcesywnie doskonalona, od ponad 30 lat zdaje egzamin w praktyce.

Drugi nurt moich naukowych zainteresowan dotyczy badari identyfikacyjnych. Koncentrujg

sig przede wszystkim na zagadnieniach kryminalistycznych badali poligraficznych (nazywanych

takZe wariografrcznymi) oraz bada6 fizykochemicznych. Ten obszar jest zwi1zany z posiadanymi

przeze mnie uprawnieniami bieglego obejmuj4cymi wspomniane zakresy badari. Poza tym, od

kilkunastu lat realizujg zajgcia dydaktyczne (na kursach, szkoleniach i studiach w Wyzszej Szkole

Policj i) po5wigcone tej problematyce.

Kilkadziesi4t lat doSwiadczeri w wykorzystaniu poligrafu do rozwi4zywania spraw

kryminalnych dowodzi jego u?ytecznoici (i stanowi w pewnym sensie rekomendacjg), jednakze

karnoprocesowa problematyka tych badari jest bardzo skomplikowana w por6wnaniu

z karnoprocesow4 problematyk4 innych metod identyfikacji kryminalistycznej. Nastawienie teorii

procesu karnego do tej ekspertyzy jest doSi sceptyczne zar6wno pod wzglgdem prawnym, jak

i etycznym. By pokaza( zlo2ono56 tego zagadnienia przeanalizowatam pogl4dy przedstawicieli

teorii i praktyki procesu karnego, przedstawicieli nauk pomostowych, ekspert6w z zakresu badari

poligraficznych, a tak2e orzecznictwo s4dowe poczqwszy od lat 60. minionego wieku, tj. od

momentu, kiedy poligraf zaistnial na gruncie polskiego procesu karnego. Tej problematyce

poSwigcony jest artykul pt. Kontrowersyjno1t dowodu z ekspertyzy poligraficznej w Swietle

polskiej literatury i orzecznictwa sqdowego.

Katalog fakt6w na temat korzySci wynikaj4cych z zastosowania poligrafu w postEpowaniu

karnym jest dtugi. Badania poligraficzne mog4 byi pomocne we wlaSciwym ukierunkowaniu

pracy operacyjnej i Sledczej. Wydaj4 sig celowe wtedy, gdy konieczne jest ograniczenie krggu

os6b podejrzanych, gdyz dajq one mozliwoS6 szybkiej weryfikacji uzyskanych informacji.

S4 generalnie uLyteczne jako metoda pomagaj4ca rozwiqzac dan4 sprawg, a wielu metodolog6w

twierdzi, Ze gl6wnym kryterium prawdziwo6ci okreslonej metody jest wlaSnie praktyka. Ustalenia

identyfikacyjne poczynione w wyniku zastosowania badari poligraficznych cechuj4 sig wysokim

stopniem trafno5ci i niezawodno6ci. Trudno byloby znaleLc inn4 metodg nauk s4dowych, kt6rej

wartoS6 diagnostyczna jest tak dobrze zbadana,jak w przypadku badania poligraficznego. Dluga

jest lista pozycji literaturowych, w kt6rych opublikowane s4 wyniki tych bada6. Warto

tu nadmienil, 2e kaada stosowana w kryminalistyce i dopuszczalna dowodowo w sqdzie metoda

powinna miet znan4 i opisan4 na lamach fachowej i uznanej literatury przedmiotu wartoSi

diagnostyczn4, chodzi bowiem o dowody naukowe. WartoS6 diagnostyczna badari poligraficznych

jest wystarczajqca dla czynnoSci operacyjno-rozpoznawczych, jak r6wnie2 d\a potrzeb procesu

karnego. Do tych aspekt6w badari poligraficznych nawi4zuje artykul pt. A comparison

of potygraph examination accuracy rates obtained using the seven-position numerical analysis

scale and the objective scoring system (a study on polish population).
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Wykorzystanie kryminalistycznych badari identyfikacyjnych, w tym badari poligraficznych,

w sprawach karnych w du2ej mierze zaleLy od tego, ile rzetelnych informacji o tych badaniach

posiadaj4 organy procesowe, kt6re s4 uprawnione do zarz1dzania badah w ramach ekspertyzy

bieglego. Od decyzji organu prowadz4cego postgpowanie zaleLy to, czy badanie poligraficzne

bgdzie wykonane, w jakim momencie postEpowania i komu jego wykonanie bgdzie zlecone.

Od Sledczych zaleLy r6wnieZ to, jak wynik badania bgdzie wykorzystany w postgpowaniu

karnym. Z kolei, czy zostanie ono uznane za dow6d i o jakiej wartoSci w konkretnej sprawie

zale2y przede wszystkim od s4du. Problematyce wykorzystania badari poligraficznych przez

funkcjonariuszy organ6w Scigania w postgpowaniu przygotowawczym poSwigcony jest rozdzial

pt. Kryminalistyczne badania poligraficzne - lcrytykowane przez doktryng, niedoceniane przez

decydentfw procesowycy'r w monografii pt. Meandry prawa karnego i lrryminalistyki. Analiza

wynik6w przeprowadzonych badari ankietowych prowadzi do konkluzji, izbadania poligraficzne

sq generalnie znan4 metod4 identyfikacji, opinia postrzegana jest jako dow6d, niemniej

w praktyce organ6w Scigania wykorzystuje sig je rzadko. Sledczy podchodz4 do tej ekspertyzy

z rezerwq. Wedlug danych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w roku 2014

w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych wykonano 92 469 ekspertyz na potrzeby

organ6w Scigania i wymiaru sprawiedliwoSci; przy czym ekspertyz z zak'resu badari

poligraficznych bylo zaledwie 530 (co stanowi 0,57yo), a w nastgpnym roku 416.

S4d Najwyaszy w kwestii badari poligraficznych wypowiadal sig niejednokrotnie. Po raz

pierwszy zaj4l stanowisko w 1964 roku rozpoznaj4c rewizjg od wyroku S4du Wojew6dzkiego w

Olsztynie (w sprawie lV K 94163). Sqd NajwyZszy nie uznal badania poligraficznego w celach

dowodowych za niedopuszczalne, po$rednio zatem zaakceptowal taki dow6d w procesie kamym.

Ostatnie stanowisko S4duNajwylszego wtej sprawiepochodzi zdnia29 stycznia 2015 roku. S4d

NajwyZszy wydal postanowienie (I KZP 25114), w uzasadnieniu do kt6rego sformulowal kilka

gl6wnych tez oraz dalszych wskaz6wek, kt6re po raz pierwszy calo6ciowo reguluj4 kwestie

zwiqzane z dowodowym wykorzystaniem badari poligraficznych w polskim procesie karnym.

W tezie IV uzasadnienia SN okre5lil, izbadanie poligraficzne sluZy ujawnieniu i zabezpieczeniu

emocjonalnych Slad6w okreSlonych zdarzeh w psychice badanego, a wigc ustaleniu istnienia

u niego wiedzy (b4d2 stwierdzenie jej nieistnienia) o realiach danego zdarzenia. Warto odnie66 sig

takZe do tezy Y, w kt6rej z kolei SN skonstatowal, i2 dow6d z opinii bieglego z zakresu badaf

poligraficznych jest dowodem po5rednim. Warto jeszcze nadmieni6, 2e wynik badania

poligraficznego nie moile by6 wyizolowanym Srodkiem dowodowym, zawsze naleLy go

zweryfikowad za pomoc4 innych Srodk6w dowodowych.

Efektywne wykorzystanie opinii bieglego jest jednym z wa2nych problem6w postgpowania

karnego. Percepcja dowod6w naukowych przez organy procesowe jest jednakZe bardzo

zroanicowana. Niesymetryczno66 wymog6w wobec dowod6w naukowych i oceny ich warto6ci
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istnieje zar6wno w teorii, jak i w praktyce. Zagadnienia zwi1zane z postrzeganiem ekspertyz

kryminalistycznych przez organy procesowe i doktryng przedstawiono w opracowaniu

pt. Badania daktyloskopijne i genetyczne - TAK, badania poligraficzne i'osmologiczne * NIE,

czyli o postrzeganiu ekspertyz lcryminalistycznych przez decydent6w procesowycft. Nie wszystkie

metody badari identyfikacyjnych spotykaj4 siq z uznaniem organ6w procesolvych. S4 takie

ekspertyzy, kt6re ciesz4 sig ich bezkrytycznq przychylno5ci4, np. ekspertyza daktyloskopijna,

genetyczna czy teI ekspertyza zzal<resubadafi pisma rgcznego. Zkolei od lat kontrowersjebudzq

badania poligraficzne, jak r6wniez osmologiczne. O postrzeganie ekspertyz kryminalistycznych

i oceng ich przydatnoSci w postgpowaniu karnym zapylalam w badaniu ankietowym grupg

funkcjonariuszy sluZby kryminalnej i otrzymane wyniki por6wnalam z ocen1 dokonan1 przez

prokurator6w i sgdzi6w. Polaryzacja stanowisk organ6w procesowych w tej kwestii jest wyraZnie

dostrzegalna. Najwyzej cenione s4 badania daktyloskopijne i genetyczne. Ich uznanie znajduj4

tak2e badania chemiczne, badania broni i balistyki, badania pisma rgcznego, zaS oceny niskie

uzyskaly ekspertyzy poligraficzna i osmologiczna. Migdzy decydentami procesowymi

(funkcjonariusze policji, prokuratorzy, sgdziowie) nie ma zatem rozziewu w kwestii postrzegania

ekspertyz kryminalistycznych. Trzeba tu podkre6li6, 2e nie ma takiej dyscypliny

kryminalistycznej, kt6ra bylaby calkowicie wolna od kontaminacji czy od biegtych

v,rykraczajqcych poza granice swoich kompetencji. Kahda metoda badah identyfikacyjnych ma

swoje naturalne ograniczenia poznawcze, nawet badania aparaturowe. Nie moLna a priori

negowa6 warto$ci 2adnej ekspertyzy. We wspomnianym artykule odwolano sig do jednej ze

spraw ztzw. Archiwum X, w kt6rej wla6nie wyniki badania poligraficznego okazaly sig dla s4du

wartoSciowym dowodem, znacznie pomogly przy ocenie pozostatych. Warto nadmienid, 2e opinie

z za\<resu badari genetycznych w tej sprawie zawiodly.

Pozostaj4c w tematyce badari poligraficznych, wspomng, 2e rozwi4zania zastosowane

w poligrafie stanowily pewn4 inspiracjg podczas badari rozwojowych maj4cych na celu

opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyczno-treningowego do oceny i stymulacji

kompetencji poznawczych oraz sprawnoSci psychomotorycznej funkcjonariuszy. Dodatkow4

funkcj4 tego systemu jest modul psychofizjologiczny. Wyja6nienia reakcji w badaniu

poligraficznym naleay poszukiwa6 nie tylko w psychice badanego, lecz takhe w fizjologicznych

reakcjach jego organizmu, st4d m6wi sig o psychofizjologicznych podstawach badari

poligraficznych. Psychofizjologia to nauka zajmuj4ca sig relacjami pomigdzy zachowaniem,

fizjologiq a anatomi4. Wsp6lczesne poligrafy ujawniaj4 i rejestruj4 stopieri bieil1cej akty"wizacji

emocjonalnej na podstawie zmian oddychania, elektrycznego przewodnictwa sk6ry (GSR) oraz

zmian ciSnienia i czgstotliwo6ci tEtna. Dokonuj4c wyboru czujnik6w, kt6re docelowo

zastosowano w module rejestratora psychofrzjologicznego, uwzglgdniono zgromadzone dane

dotycz4ce wkladu do oceny poligram6w poszczeg6lnych kanal6w poligrafu. Ta problematyka jest
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om6wiona w artykulach: Psycho-physiological - Seeking Inspirationfrom the Polygraph; Module

diagnostic-training system - an innovative solution for diagnosis and assessment of cognitive

processes; Training interactive psycho-stimulator for the police lw:] Psychologt Applications &

Developments; Rejestrator psychofizjologiczny jako element treningu radzenia sobie ze stresem,

lwf Diagnozowanie mo2liwoici przedstawicieli slu2b mundurowycft. System pomiaru reakcji

sk6rno-galwanicznej (GSR) oraz pulsu - czyli wspomniany rejestrator psychofizjologiczny -

zostal opracowany w postaci mobilnego urz1dzenia komunikuj4cego sig za pomocq protokolu

SPP (ang. serial port profile) przez l4cze Bluetooth. Rejestrator psychofizjologiczny jest

urzqdzeniem przeznaazonym do kontroli poziomu napigcia psychicznego w trakcie realizacji

lwiczen potencjalnie stresuj4cych. Wyniki rejestrowane sq przez urz4dzenie i analizowane offline

w celu oceny postgp6w w redukcji stresu psychologicznego.

Jak wspomniano, percepcja dowod6w naukowych przez organ procesowy jest bardzo

zro2nicowana. JeSli chodzi o ekspertyzg fizykochemiczn4, to zar6wno organy Sci4gania, jaki

i wymiaru sprawiedliwoSci uznaj4 jej przydatnoSi w postgpowaniu karnym, nie kwestionuj4 tych

badari przedstawiciele doktryny. Nie ma kontrowersji wok6l wspomnianej metody identyfikacji,

w systemie dowodowym procesu karnego kryminalistyczne badania te maj4 miejsce

ugruntowane. Decydenci procesowi nie zgtaszajq zastrzeLeh do stopnia naukowego

zaawansowania badari fizykochemicznych. Jest to dyscyplina kryminalistyki wykorzystuj4ca

doSwiadczenia chemii i czgsciowo takie fizyki. Stosowane metody badawcze, a zwlaszcza

zaplecze aparaturowe stale sig rozwijaj4. Potrzeby wsp6lczesnej kryminalistyki, podyktowane

potrzebami procesu karnego, atakhe postgp technologiczny determinuj4 kierunki rozwoju technik

i metod badawczych. W badaniach fizykochemicznych zwigkszaj4 sig granice wykrywalnoSci

substancji, szybciej moana uzyska6 wynik, wzrasta wartoS6 poznawcza wynik6w badari.

Modernizowane jest zaplecze aparaturowe. Te zagadnienia znajduj4 odzwierciedlenie w artykule

pt. Kryminalistyczne badania fizykochemiczne - ekspertyza sensu largo, niehttestionowana,

z definicji naukowa. Celem kryminalistycznych badari fizykochemicznych jest identyfikacja

nieznanych substancji, okreSlanie wlaSciwoSci substancji, por6wnywanie ze sob4 substancji,

identyfikacja i okreslanie wla6ciwo6ci 5lad6w wystgpuj4cych w zwiqzku ze zdarueniami takim,

jak np. wybuchy, poLary, utycie broni palnej, nielegalna produkcja substancji kontrolowanych.

Stosowanie metod matematycznych pomaga w ocenie i opracowaniu wynik6w bada6, co nie jest

bez znaczenia w postrzeganiu tych badari. JeSli odwola6 sig do trwaj4cych dyskusji na temat

zmiany paradygmatu opiniowania, to w przypadku tej ekspertyzy nie bgd4 one rewolucyjne.

W artykule wspomniano jeszcze o tym, 2e ekspertyza z zakresu badari fizykochemicznych

jest ekspertyz4 sensu largo. Od kandydata na bieglego wymaga sig posiadania specjalistycznej

wiedzy niezbgdnej do przeprowadzenia badari. W zadnym razie nie moze to by6 przeslanka do

tego, by czas szkolenia kandydatana bieglego byl kr6tszy niz w przypadku innych dyscyplin.
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Proces zintegrowania wiedzy chemicznej (a czg6ciowo takLe z obszaru frzyki) z wiedz4

o stosowaniu prawa oraz poznanie potrzeb organu procesowego bezwzglgdnie wymaga czastJ

(nale|y liczyt go w latach).

W nurt moich zainteresowaf naukowych obejmuj4cych problematykg nowych technologii

w kryminalistyce wpisuj4 sig takZe zagadnienia zwiqzane z ich zastosowaniem w sprawach

bgd4cych w zainteresowaniu Sledczych z zespol6w ds. przestgpstw niewykrytych. Obowi4zek

Scigania sprawcy kaZdego przestgpstwa przez ca+y okres jego karalno6ci jest jednym

z ustawowych zadan policji. Hans Gross twierdzil, iz przestgpstwo nie jest bytem abstrakcyjnym

i teoretycznym oderwanym od rueczywisto5ci, ale stanowi ono realne spoleczne zjawisko, kt6re

moZliwe jest do zbadania \ rozpoznania. To zbadanie i rozpoznanie przestgpstwa niejednokrotnie

wymaga czasrr, na efekty przychodzi czekac czasami wiele lat. Akta niewykrytych przestgpstw

sprzed lat na archiwalnych p6lkach klad4 sig cieniem na statystyki organ6w Scigania. Lektura

starych akt nie jest marnotrawieniem czasu. Do spraw sprzed kilkunastu lub nawet kilkudziesigciu

lat wracaj4 funkcjonariusze z zespol6w ds. przestgpstw niewykrltych, potocznie nazywanych

policyjnym Archiwum X. Podejmujq lub wznawiaj1 postgpowania, kt6re umorzono z powodu

niewykrycia sprawc6w,bqdL z powodu braku danych dostatecznie uzasadniaj4cych podejrzenie

popelnienia przestgpstwa. W 1999 roku utworzono pierwszy zesp6l ds. przestgpstw niewykrytych.

Aktualnie takie zespoty funkcjonuj4 w kaLdej komendzie wojew6dzkiej Policji oraz w Biurze

Kryminalnym KGP. Od pocz4tku swego istnienia zespoty Sledczych Archiwum X objgty

zainteresowaniem lqcznie ponad 1000 spraw o najwigkszym cigLarze gatunkowym. Prowadzone

czynno5ci doprowadzity do wykrycia sprawc6w w kilkudziesigciu postgpowaniach, co jest

konfirmacj4 tezy,iLzbrodni doskonalej nie ma.

Zadaniem zespolu Sledczych jest taki dob6r metod i form dzialania, kt6re bgd4 najbardziej

efektywne i przynios4 wymierny skutek w postaci wystarczaj1cej iloSci informacji, niezbgdnych

do wznowienia lub podjqcia na nowo postgpowania przed przedawnieniem sig danego

przestgpstwa. Funkcjonariusze zgodnie przyznajq,2e na archiwaln4 sprawg nale?y spojrze6 m.in.

przez pryzmat osi4gnig6 wsp6lczesnej nauki i techniki. W tym zakresie to kryminalistyce

przypada rola koordynuj4ca. Zastosowanie nowych technik i metod badawczych w znacznym

stopniu wptywa na kierunek dzialaf podejmowanych przez Sledczych z Archiwum X. Sumuj4c,

nowe narzgdzia Sledcze, postgp w genetyce s4dowej, w badaniach daktyloskopijnych a takhe

w innych dyscyplinach bez w4tpienia stanowi impuls do przeprowadzenia analizy umorzonych

postgpowari, w trakcie kt6rych zostal zabezpieczony rzeczory material dowodowy.

Funkcjonariusze poddaj4 weryfikacji wszelkie zabezpieczone w toku postgpowania Slady

kryminalistyezne, czgsto z zaanga2owaniem bieglych z laboratori6w kryminalistycznych.

Wsp6lpraca z nimi obejmuje m.in. konsultacje w zakresie postgpowania z mateialem

dowodowym, na jego ocenie i typowaniu 5lad6w do badari. Sprawdzeniu podlega przede
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wszystkim ilo56 i jakoSi 6lad6w. Bez w4tpienia postgp technologiczny sprawia, 2e material

dowodowy, zabezpieczony nawet kilkadziesi4t lat temu, o ile zrobiono to lege artis, moze byf

ponownie poddany badaniom identyfikacyjnym z zastosowaniem nowych'metod badawczych.

Wiedza biegtych i nowe metody oraz zaplecze aparaturowe mog? posluzyd do potwierdzenia

(b4dZ wykluczenia) wysnutych przez Sledczych hipotez i ustalenia nowych fakt6w. Szczeg6ln4

uwagg zwracajq oni na Slady biologiczne i daktyloskopijne, gdy? w przypadku dysponowania

materialem por6wnawczym mo2liwa jest identyfikacja osoby, b4dZ powi1zanie danej osoby

z miejscem zdarzenia. Istotne znaczenie maj4 tal<2e inne rodzaje 5lad6w kryminalistycznych,

np. Slady u?ycia broni palnej, Slady mechanoskopijne.

S4 takie umorzone sprawy, w kt6rych faktycznemu sprawcy zdarzenia nadano status

podejrzanego, jednak ze wzglgdu na ograniczone w6wczas mozliwoSci nauki, niewydolnoSi lub

brak metod badawczych umozliwiaj4cych identyfikacjg osoby na podstawie zabezpieczonych

5lad6w, brak narzgdzi w postaci kryminalistycznych baz danych oraz niewystarczaj4c1 liczbg

informacji n\e zdolano zgromadzi6 wystarczaj4cego materialu dowodowego. Zastosowanie

nowych narzgdzi Sledczych i metod badawczych w rozwi4zywaniu przestgpstw niewykrytych

moLna rozwaZa| z punktu widzenia czynno6ci wykonywanych na miejscu zdarzenia, badari

identyfikacyjnych, bqdL poszukiwania miejsca ukrycia zwlok. Wykorzystywane sA urz4dzenia

przeznaczone do wizualizacji i mapowania przestrzeni, do poszukiwania zwlok oraz nowe

techniki i metody badawcze, kt6rymi aktualnie dysponuj4 biegli. W przypadku poszukiwari

miejsc ukrycia zwlok lub przedmiot6w pochodz4cych z przestgpstwa Sledczy korzystaj4 sig

z takiego sprzgtu, jak georadary, sonary, drony. Cyfrowe metody obrazowania 3D stworzyly nowe

moZliwoSci wnioskowania i opiniowania w medycynie s4dowej i kryminalistyce. Pierwszorzgdn4

rolg odgrywaj4 nowe metody badawcze i narzEdzia techniki kryminalistycznej. Z punktu widzenia

czynnoSci wykrywczych przelomowymi momentami byto wdrozenie do praktyki

kryminalistycznej Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskoprjnej (AFIS) w roku 2000

i bazy danych DNA siedem lat p62niej. Zar6wno AFIS, jaki i baza danych DNA sQ

pozaprocesowymi Lrodlami informacji, ale efektywno56 typowania sprawc6w przestgpstw

w sprawach zar6wno bieZ4cych, jak i tych pozostaj4cych w zainteresowaniu Sledczych

z Archiwum X dzigki nimznacznie wzrosla.

Na wynik ekspertyzy kryminalistycznej, niezalelnie od postgpu w obszarze metod

badawczych, zasadniczy wptyw ma material dowodowy (iego jakoSi, iloS6 i spos6b

zabezpieczenia), kt6ry trafia do badari identyfikacyjnych - jest to zasada bezwyj4tkowa. Material

dowodowy musi spelniad wymogi formalno-procesowe i techniczno-kryminalistyczne. Nie ma

swobody je6li chodzi o kwestie zwiqzane z ujawnianiem i zabezpieczaniem Slad6w

kryminalistycznych, a nastgpnie wla5ciwym przechowywaniem i obchodzeniem sig z tym

materiatem dowodowym na poszczeg6lnych etapach postgpowania oraz po jego zakoficzeniu.
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Edukowanie w tym zakresie technik6w kryminalistyki, decydent6w procesowych, a takhe

bieglych jest nieodzowne. Przestgpca zawsze zmienia rzeczywisto66 i rzecz w tym, by

w maksymalnym stopniu wykorzysta6 potencjal informacyjny, kt6ry tkwi w tych zmianach.

Dlatego kwestia dbalo6ci o jako56 (staranno66) czynno5ci wykonywanych podczas

kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia jest bezsporna. R6wnie istotne jest tak2e

postgpowanie z materialem dowodowym w toku dalszych czynno6ci. Do tych czynnoSci nale2y

podchodzii perspektywicznie. JeSli nawet aktualne mozliwo6ci metod identyfikacji

kryminalistycznej bqdL zasoby baz kryminalistycznych oku24 sig by6 niewystarczaj4ce, to

z potencjalu informacyjnego jaki tkwi w zabezpieczonych dowodach rzeczowych, kt6re

prawidlowo zabezpieczono i przechowywano, byc mo2e uda sig skorzystad po latach.

Niew4tpliwie harmonijne polqczenie pracy Sledczych z wykorzystaniem potencjalu

dostgpnych technologii, metod badawczych, zasob6w baz danych, wsp6lpracy z technikami

kryminalistyki, bieglymi, prokuratorami, a takhe z przedstawicielami nauk technicznych

i przyrodniczych sprawia, Ze kolejne archiwalne sprawy znqduj1rozwiqzanie. Lektura starych akt

nie jest czasem straconym. Niekt6re z umorzonych postgpowari udalo sig wznowi6 lub podj46 na

nowo gl6wnie w oparciu o osobowe 2rodla dowodowe, jednak nowoczesne narzgdzia i metody

badawcze s4 istotnym wsparciem na r62nych etapach Sledztwa. O znaczeniu zasob6w wiedzy

pomostowej i nowych technologii w rozwiqzywaniu spraw, kt6re przed laty umorzono z powodu

niewykrycia sprawc6w, b4dL z powodu braku danych dostatecznie uzasadniaj4cych podejrzenie

popelnienia przestgpstwa traktuj4 artykuly: Nowoczesne narzgdzia techniki kryminalistycznej

a niewykryte przestgpstwa sprzed lat - czy sprawcy powinni sig bat?; Niewylvyte przestgpstwa

sprzed lat, nowoczesne narzgdzia techniki lcryminalistycznej i policyjne Zespoly do spraw

Przestgpstw Niewykrytych, czyli crimen grave non potest esse impunibile - cz. l.; Niewylvyte

przestgpstwa sprzed lat, nowoczesne narzgdzia techniki kryminalistycznej i policyjne Zespoly do

spraw Przestgpstw Niewykrytych, czyli crimen grave non potest esse impunibile - cz. II.; Old

forensic evidence, contemporary resources of forensic sciences and the police X-Files - crime is

not an abstract and theoretical entity out of touch with reality.

Pomigdzy praktyk4 wykrywania i badania przestgpstw a szeroko pojmowan4 nauk4

kryminalistyki musi istnie6 wla6ciwa korelacja. Tak4 plaszczyznqjest edukacja kryminalistyczna.

Popularyzacja wiedzy kryminalistycznej jest jednym z kierunk6w rozwoju tej nauki.

Ta problematyka wpisuje sig w trzeci nurt moich zainteresowafi. Jest on zwiyzany z pracq

dydaktyczn4ireahzacjqzajg(,w Zakladzie Kryminalistyki Instytutu SluZby Kryminalnej WyZszej

Szkoly Policji w Szczytnie.

Z uwagr na funkcje, jakie przypisuje siE oglgdzinom, niezbgdne jest systematyczne

doskonalenie rozwiqzafi technicznych sluZ4cym do utrwalania tej czynnoSci, jak r6wniez

sposob6w ujawniania i zabezpieczania 5lad6w (i przedmiot6w). W obszarze badaf
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identyfikacyjnych trzeba doskonalid zaplecze aparaturowe i metody badawcze. Jednocze5nie

konieczne jest systematyczne uzupelnianie wiedzy kryminalistycznej. Postgp w naukach

s4dowych zachodzi bardzo dynamicznie, st4d niezbgdnoS6 rzetelnej edukacji kryminalistycznej.

Na postrzeganie przez organ procesowy ekspertyz kryminalistycznych w du?ym stopniu

przeHada sig wla6nie stan wiedzy o metodach identyfikacji kryminalistycznej i mozliwo6ciach

poszczeg6lnych ekspertyz. Zagadnieniom edukacji kryminalistycznej po6wigcono artykul

pt. O niezbgdnoici rzetelnej wiedzy kryminalistycznej, czyli rola wy2szego szkolnictwa policyjnego

w edukacji funkcjonariuszy organ6w Scigania oraz rozdzial Problematyka bezpieczefistwa

dokumentdw w procesie szkolenia realizowanego w WyZszej Szkole Policji w monografii

pt, Bezpieczefistwo dokumentfw publicznych.

Nieustanne podnoszenie na wyZszv poziom metod taktycznych i technicznych wykrywania

przestgpstw jest konieczne. Organy Scigania siggaj4 po wsparcie do zasob6w wiedzy pomostowej.

Efektywne i skuteczne wykorzystanie oferty techniki kryminalistycznej w znacznym stopniu

determinuje rzetelna edukacja kryminalistyczna organ6w Scigania, a tak2e wymiaru

sprawiedliwoSci. Dynam\czny postEp w kryminalistyce sprawia bowiem, ze trudno obecnie

prawnikowi o komfort posiadania biel4cych informacji na temat mo2liwo6ci poszczeg6lnych

metod badawczych, czy teL narzgdzi Sledczych. Odrgbnym zagadnieniem jest problem ksztalcenia

technik6w kryminalistyki i bieglych z poszczeg6lnych subdyscyplin kryminalistycznych. Dla

funkcjonariuszy organ6w Scigania kryminalistyka jest przedmiotem zawodowym,

obowi4zkowym, ujgtym w programach szkoleri zawodowych i kurs6w specjalistycznych

realizowanych w szkolach resortowych. Funkcjonariusze sQ szkoleni z kryminalistyki

w zaleanofici od wybranej przez siebie sluzby. Najwigkszy zas6b wiedzy przekazywany jest

funkcjonariuszom sluZby kryminalnej , kt6rzy w najwigkszym stopniu korzystaj 4 z rozwiqzah

kryminalistyki. W dobie postgpu technologicznego wyzwaniem jest niew4tpliwie samo nauczanie

kryminalistyki, w szczeg6lno6ci zal zagadnief techniki kryminalistycznej. Uwadze dydaktyk6w

nie mog4 uj56 rezultaty badari naukowych z obszaru techniki kryminalistycznej. Bez w4tpienia

kryminalistyka jest wymagaj4c4 dyscyplina je6li chodzi o jej nauczanie.

Przejawem mojej aktywnoSci naukowej jest udzial w projektach, finansowych przez

Narodowe Centrum Badari i Rozwoju, obejmuj4cych badania naukowe lub prace rozwojowe na

rzecz obronno5ci i bezpieczefstwa paristwa. Badania, w kt6rych uczestniczg wpisuj4 sig

w priorytetowy obszar obejmuj4cy nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiqzania w zakresie

wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagro|ef oraz technikg kryminalistyczn1. Jako

wykonawca uczestniczylam w dw6ch takich przedsigwzigciach badawczych, tj.:

w latach 2013-2015 w projekcie projekt pt. Opracowanie interaktywnego
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w latach 2014-2016 w projekcie pt. Infrastruhura i urzqdzenia oraz procedury

techniczno-prawne ntiqzane z zabezpieczeniem i przechowywaniem tnv. trudnych

dow o d6w pro c e s owy ch, (nr DOBR-B 104106 8/ 1 3 1 87 I 20 | 3).

Bylam r6wniez wykonawc4 w projekcie pt. Support for European Union action in the field

of CBRN security managers education finansowanym z kolei ze Srodk6w Komisji Europejskiej

(Grant Agreement No. HOME/2O15/ISFP/AG/CBRN/4000008459) w ramach programu

pn.Internal Security Fund. PrzedsigwziEcie bylo realizowane w latach 2016-2018.

Aktualnie jestem wykonawc4 w projekcie pt. Nowoczesne metody wykrTnuania narkotykdw

z wykorzystaniem ps6w sluzbowych - Referencyjny zestaw prdbek substancji narkotycznych do

szkolenia i atestacji psdw sluZbowych (nr DOB-B[O9/20/01/2018), kt6ry rozpocz4l sig w 2018

roku i bgdzie realizowany do 2021 roku.

W partnerskim projekcie, w kt6rym liderem jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne

Policji, bylam kierownikiem zespolu projektu rozwojowego (ze strony konsorcjanta, WyZszej

Szkoly Policji) pt. Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestgpstwa - opracowanie systemu

do olcreSlania wyglqdu czlowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizg DNA

z wykorzystaniem sehuencjonowania nastgpnej generacji (NGS), (nr DOB-BIO7ll7l0l/2015).

Realizacja tego przedsigwzigcia zakoficzy sig w 2019 roku.

Aktualnie jestem kierownikiem projektu pt. Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych

do zabezpieczania ilad6w biologicznycft (nr DOB-BIO9/05/0112018). Jego realizacja rozpoczgla

sig w 2018 roku i potrwa do 2021 roku.

Wspomng ponadto, 2e odzwierciedleniem moich zainteresowari naukowych nowymi

technologiami w kryminalistyce jest udzial w przygotowaniu dw6ch opracowaf na rzecz projektu

rozwojowego nr PBR-2/RM4120I5 (finansowanego ze Srodk6w NCBiR) pt. Opracowanie

systemowych rozwiqzari wspomagajqcych zabezpieczenie miejsca zdarzenia i proces wylcrywczy

na podstawie materialu dowodowego utrwalonego za pomocq technik skaningu laserowego oraz

satelitarnych technik pomiarowyc,h, kt6rego liderem byla Politechnika Slqska.

Zakres pierwszego opracowania, kt6rego jestem wsp6lautorem, obejmowal nastgpuj4ce

zagadnienia: rozpoznanie ronviqzan w zalcresie nowoczesnych technologii utrwalania czynnoSci

oglgdzinowych z wykorzystaniem rdznorodnych technik pomiarowych na iwiecie, w tym

w wybranych pafistwach UE (Holandia, Niemcy, LVielka Brytania). Analiza mo2liwoflci

wykorzystania nowoczesnych technologii elehronicznych i informatycznych do prowadzenia

lcryminalistycznych badafi miejsc zdarzen w oparciu o dane pozyskane od policii z r62nych

lcraj6w, w szczeg1lnoici z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Analiza przepis6w prawnych

regulujqcych procedury utrwalania czynnoici oglgdzinowych na miejscu zdarzenia w r62nych

krajach Swiata. Analiza i ocena mozliwo1ci wykorzystania w lvyminalistycznych badaniach

miejsca zdarzenia technik skaningu laserowego oraz satelitarnych technik pomiarowych,
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w rdznych krajach Swiata. Analiza uzyskiwanych dokladnoSci pomiardw wykonywanych na

miejscu zdarzenia, z wykorzystaniem technik skaningu laserowego oraz satelitarnych technik

pomiarowych, w r62nych krajach iwiata, rozpoznanie istniejqcych na iwiecie trendfw w ronuoju

technik pozyskiwania danych przestrzennych, rozpoznanie techniczno-prawne wykorzystania

now o c z e snyc h te c hno I o gi i utrw al ani a c zynno 3 c i o glg dz inowy c h na iw ie c ie.

Drugie opracowanie, kt6re przygotowalam na rzecz wspomnianego projektu, dotyczylo

procedur i wytycznych dla organ6w Sledczych oraz procesowych, wjaki spos6b organy te mog4,

przy obecnym stanie prawnym, korzystad z opracowanych w ramach projektu technologii.

W dzialalnoSci naukowo-badawczej wykorzystujg wiedzg i do6wiadczenie, kt6re zdobylam

podczas wizyt naukowych w zagranicznych o5rodkach. Z problematyk4 wpisuj4cq sig w drugi

nurt moich zainteresowafi naukowych, tj. kryminalistyczne badania poligraficzne, zwi4zane byly

wizyfty w pracowniach badari psychofizjologicznych (poligraficznych): w Instytucie

Kryminalistyki w Bratyslawie, w Instytucie Kryminalistyki w Pradze, w Instytucie Kryminalistyki

w Bukareszcie, w Instytucie Psychologii MSW w Sofii oraz w Centrum Badari

Kryminalistycznych w Wilnie. Przedmiotem mojego zainteresowaniabyla procedura prowadzenia

bada6 poligraficznych oraz cele w jakich zarz4dzane s4 w tych krajach wspomniane badania.

Z kolei zagadnienia dotyczqce iloSciowych metod oceny wynik6w badafi, formulowania

wniosk6w z wykorzystaniem jgzyka statystyki, efekt6w najnowszych badari po6wigconych

warto5ci diagnostycznej poszczeg6lnych format6w test6w poligraficznych, a takZe kierunk6w

rozwoju tych badari wpisywaly sig w cel mojego pobytu w Lafayette Instrument Company

w Lafayette (USA) w 2013 roku. Zdobyta wiedza znalazla nastgpnie odzwierciedlenie

w prowadzonych badaniach.

Warto5ciowa poznawczo byla wizyta naukowa w Europejskim Centrum Monitorowania

Narkotyk6w i Narkomanii (EMCDDA) w Lizbonie oraz w Krajowym Biurze Sledczym Holandii

(w 2014 r.). Z badawczego punktu widzenia istotna okazala sig wiedza na temat nowych

psychoaktywnych substancji na rynku europejskim oraz dzialania systemu wczesnego ostrzegania

(Early Warning System) zdobyta w EMCDD A. Zapoznatam sig z procedurami postgpowania

w przypadku zabezpteczania, przechowywania i neutralizacji substancji kontrolowanych

w Holandii oraz z modelem organizacyjnym funkcjonowania jednostek zaanga|owanych w takie

dziatania (m. in. Kraj owej Jednostki Wspomagaj 4cej Likwidacj 9, LFO).

Z kolei zagadnienia takie, jak procedury postgpowania w zakresie pobierania pr6bek

dowodowych, transportu i magazynowania substancji kontrolowanych i material6w

wybuchowych, procedury badari laboratoryjnych, a tak2e proces ksztalcenia w zakresie

dotycz4cym postgpowania z substancjami kontrolowanymi byly celem wizyty w: Bureau

of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives (Waszyngton), Drug Enforcement Administration

Training Academy U.S. Department of Justice (Quantico), Drug Enforcement Administration
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Headquarters U.S. Department of Justice (Arlington) oraz w Mid Atlantic Laboratory Drug

Enforcement Administration U.S. Department of Justice (Largo). Jak wspomnialam, wizyty

pozwolity mi poszerzyd wiedzE w obszarach, w kt6rych prowadzg badania naukowe i zdoby6

nowe doSwiadczenia.

Wspomng ponadto o ukoficzonych kursach specjalistycznych, tj. z zakresu programowania

test6w wariograficznych i obslugi wariografu (w Wyzszej Szkole Policji w Szczytnie), z zakresu

Sledztwa powybuchowego, z zal<resu rozpoznania minersko-pirotechnicznego otaz z zakresu

neutralizacji laboratori6w narkotyk6w syntetycznych (w Centrum Szkolenia Policji

w Legionowie). Zdobyt4 wiedzg i umiejgtnoSci wykorzystujg w przedsigwzigciach naukowo-

badawczych, w szczeg6lno6ci w badaniach rozwojowych.

Do moich osi4gnig6 naukowych mogg zaliczy| czynny udzial w krajowych

i miEdzynarodowych konferencjach, organizowanych zar6wno w kraju, jak i zagranic4. Referaty

i komunikaty o tematyce zwi1zanej z moimi zainteresowaniami naukowymi w trzech

wspomnianych obszarach, w tym m.in. rezultaty projekt6w badawczych i rozwojowych,

prezentowalam na nastgpujqcych konferencjach: International Psychological Applications

Conference and Trends (InPACT), Porto 2014 r., Training Interactive Psycho-stimulator for the

Police; YIII Zjazd Katedr Kryminalistyki pt. Paradygmaty dawnej i wsp6lczesnej kryminalistyki,

2014 r. Krak6w, referat pt. Nielegalne laboratoria substancji kontrolowanych, czyli o trudnych

dowodach procesowych; 2nd Annual International Conference on Forensic Sciences &

Criminalistics Research (FSCR 2014), Singapur 2014 r., referat pt. Characteristics of Polish

itlegat synthetic drug laboratories verslts dfficult trial evidence; 5th International Regional

Neuroscience and Biopsychiatry Conference pt. Stress and Behavior, Miami 2015 r., The use

of modern technologt during training of cognitive processes;3'd Annual Intemational Conference

on Forensic Sciences & Criminalistics Research (FSCR 2015), Singapur 2015 r., referat

pt. Preservation of dangerous forensic samples of evidence withe the use of mobile robotic

system; Canadian Society of Forensic Science 60th Annual Conference (CSFS 2016) pt. Linking

the past with the future, new applications and approaches, Montreal 2016 r., Modern technologies

in forensics. Preservation of forensic samples of evidence with the use of mobile robotic system,'

ICFSCSI 2016: l Sth International Conference on Forensic Sciences and Crime Scene

Investigatio ns, Pary| 2016 r., Spreads modern technology to the crime scene - mobile robotic

system versus "dfficult" evidence material; Festiwal Kryminalistyki: IX Zjazd Katedr

Kryminalistyki i 12 Migdzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kryminalistyka i ekspertologia

sqdowa: nauka, studia, praktyka, Warszawa 2016 r., referat pt. Niebezpieczny material dowodowy

i mobilny system robotyczny, czyli nowoczesne technologie na miejscu zdarzenia; II Og6lnopolska

Konferencja Biologii Kryminalistycznej pt. Genetyczny portret sprawcy przestgpstwa, Jachranka

k. Warszawy 2016 r., referat pt. Procedura zbierania danych fenotypowych jako istotny etap
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badafi predykcyjnych; Konferencja pt. Bezpieczefistwo dokument6w publicznych, Szczytno

2017 r., referat pt. Problematyka dokumentdw w procesie szkolenia realizowanego w Wy2szej

Szkole Policji w Szczytnie; VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa'Kryminalistycznego

pt. Kryminalistyka - po pierwsze edukacja..., Warszawa 2018 r., referat pt. O niezbgdnoici

rzetelnej wiedzy lvyminalistycznej, czyli o edukacji funkcjonariuszy organ6w Scigania;

Migdzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wsp6lczesne wyzwania ochrony Srodowiska, Olsztyn

2018 r., referat pt. Praktyczne wdra2anie i dzialanie europejskich politykw zalvesie zapobiegania

przestgpstwom przeciwko irodowisku i ich nvalczania w ramach VIII rundy wzajemnych ocen;

Og6lnopolska Konferencja Naukowa nt. Bezpieczenstwo i obronnoit. Badania naukowe,

oryginalne prahyki i edukacja Uniwersytetu Poznanskiego, Poznafi 2018 r., Ochrona

bezpieczeristwa i porzqdku publicznego. Badania naukowe, oryginalne praktyki i edukacja

w WyZszej Szkole Policji.

Przejawem mojej naukowej aktyrvnoSci jest r6wnie2 zaanga?owanie w organizacjg

konferencji naukowych. Bylam czlonkiem komitet6w organizacyjnych nastgpuj4cych konferencji:

Konferencj a YII Zjazd Katedr Kryminalistyki, 9-1 | .09 .2013 r., Szczytno , Wylsza Szkola Policj i,

(przewodniczqcy komitetu organizacyjnego); I Og6lnopolska Konferencja Biologii

Kryminalistycznej pt. Tajemnice przestgpstw - Slady biologiczne we wsp6lczesnych badaniach

lcryminalistycznych, 27-30.05. 2014 r., Szczyino, Wylsza Szkola Policji, (czlonek komitetu

organizacyjnego); Konferencja pt. Udzial Policji oraz innych sluib i instytucji w ochronie

infrastruktury lrrytycznej w dobie niesymetrycznych zagro2eri. Diagnoza i perspektywy,

27-28.02.2018 r., Szczytno, Wylsza Szkola Policji, (zastgpca przewodniczqcego komitetu

organizacyjnego); Konferencja Naukowa pt. Bezpieczenstwo wewngtrzne paristwa w obliczu

fundamentalizmu religtjnego, 18.12.2017 r., Szczytno, WyLsza Szkola Policji, (czlonek komitetu

naukowego i komitetu organizacyjnego); Konferencja Naukowa pt. Wsp6lczesne wynvania

ochrony Srodowiska,2l-22.09.2018 r., Olsztyn, (czlonek komitetu organizacyinego);

II Konferencja Naukowa pt. Bezpieczenstwo dokumentdw publicznych, 19.10.2018 r., Szczytno,

Wy2sza Szkola Policji, (czlonek komitetu naukowego i czlonek komitetu organizacyjnego).

Bylam ponadto czlonkiem komitet6w naukowych konferencji: Konferencja Naukowa

pt. Nowoczesne technologie w badaniach daktyloskopijnych, S-10.12.2014 r., Szczytno, WyZsza

Szkota Policji; Konferencja pt. Nauki o bezpieczenstwie a nauki o polityce. Dylematy

wspfilczesnej nauki i bezpieczeristwa, 8-9.03.2016 r., Szczytno, WyLsza Szkola Policji;

VI Og6lnopolski Zjazd K6l Naukowych Kryminalistyki, pt. Zbrodnia jako manifest spr(nvcy,

4*6.05.2016 r., Szczyno,Wylsza Szkola Policji; Konferencja Naukowa pt. Wspdlpraca organdw

Scigania i innych instytucji pafistwowych w zalcresie ochrony interesdw ekonomicznych

i finansowych kP i UE w nuiqzku z obrotem paliwami cieklymi,2S-29.09.2017 r., Szczytno,

Wyasza Szkola Policji; Konferencjapt. Bezpieczeristwo dokument1w publicznych, 13.10.2017 r.,
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Szczytno, Wyasza Szkola Policji; Og6lnopolska Konferencja Naukowa pt. Oblicza wsp6lczesnego

terroryzmu, 23-24.04.2018 r., Warszawa; XXI Konferencja Naukowa pt. Techniczne Aspekty

PrzestgpczoSci Teleinformatycznej (TAPT), 29-30.05.2018 r., Wylsza Szkola Policji w Szczytnie;

IV Og6lnopolska Konferencja Naukowa pt. Fizykochemiczne badania 3lad6w lvyminalistycznych

- nowoczesne technologie a opinia bieglego,2013.1l.2018 r., Bronislaw6w k. Lodzi;

Konferencja Naukowa pt. Modern and advanced technologies for security,2S-30.11.2018 r.,

L6d2; VI Migdzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Miejsce Zdarzenia. Konferencja jest

zaplanowana w Warszawie w dniach: 9-10.05.2019 r.

Poza tym, bylam zaangaiowana w organizacjE kursu pt. Combating Card Fraud (course

number 2912018) w ramach European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL),

kt6ry odbyl sig w 2018 r. w Wyhszej Szkole Policji w Szczytnie.

W dzialalno6d dydaktycznq zkoleijestem zaangahowana od 2000 roku. W Wy2szej Szkole

Policji w Szczytnie prowadzg zajEcia ze sluchaczami szkolef zawodowych i kurs6w

specjalistycznych oruz zajgcia na studiach (w tym na studiach podyplomowych). Realizujg

wyklady i 6wiczenia dotycz4ce zagadnieh techniki kryminalistycznej wpisuj4ce sig w obszary

moich zainteresowari naukowych, a tak2e seminaria dyplomowe. Praca ze sluchaczami kurs6w

i szkoleri oraz ze studentami jest 1rSdlem zawodowej satysfakcji, kt6ra daje mo2liwoS6

podzielenia sig wiedz4 i doSwiadczeniem zawodowym i naukowym, a tak2e angalowania

w prowadzone badania.

Na szkoleniu zawodowym dla absolwent6w szk6l wy|szych (tzw. szkolenie oficerskie)

realizujg temat: Kryminalistyka - struktura i podstawowe pojgcia oraztemat: Powolanie bieglego.

Poza tym, odpowiadam za zaliczenie bloku tematycznego pn. Wybrane zagadnienia techniki

kryminalistycznej. Uczestniczg w egzaminach na pierwszy stopief oficerski. Na kursie

specjalistycznym dla kandydat6w na bieglych policyjnych laboratori6w kryminalistycznych

prowadzg wyklady i dwiczenia od 2001 roku. Formula i program tego przedsigwzigcia ulegaly

zmianom. Aktualnie wyklady i dwiczenia realizujE na tym kursie z temat6w: Metodyka

ujawniania i zabezpieczania oraz wykorzystanie ilad6w stanowiqcych przedmiot

kryminalistycznych badan chemicznych, Badania poligraficzne, Ekspertyza kryminalistyczna.

Kandydaci na bieglych z zakresu badari fizykochemicznych oraz kandydaci na biegtych z zakresu

badari poligraficznych wykonuj4 (podczas 6wiczeri) pod moim kierunkiem ekspertyzy.

Dokumentacja w postaci tych ekspertyz kryminalistycznych opracowanych przez sluchaczy jest

nastgpnie wykorzystywana podczas 6wiczeri polegaj4cych na inscenizacji rozprawy s4dowej,

w trakcie kt6rej przeprowadzany jest dow6d z bieglego. Odpowiadam ponadto za przygotowanie

zestaw6w egzaminacyjnych na egzamin kofcowy kursu oraz przewodniczg pracom komisji

egzaminacyjnej.
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Przez kilka lat (pocz4wszy od 2002 r.) prowadzilam takhe zajgcia na kursie dla technik6w

kryminalistyki w Centrum Szkolenia Stra?y Granicznej w Kgtrzynie. Tematyka tych zajEc

(wyklady i 6wiczenia) obejmowala zagadnienia dotycz4ce metod ujawniania i zabezpieczania

oraz wykorzystania 5lad6w stanowi4cych przedmiot kryminalistycznych badah chemicznych.

Od roku akademickiego 200912010 prowadzg zajgcia na studiach stacjonarnych

i niestacjonarnych I stopnia w Wylszej Szkole Policji. Na Wydziale Bezpieczefistwa

Wewngtrznego na kierunku: bezpieczeristwo wewngtrzne w ramach przedmiotu: Technika

lvyminalistyczna prowadzg zajEcia z temat6w: kryminalistyka struktura, pojgcia,

interdyscyplinarnoit, kryminalistyczne badania poligraficzne, chemiczne badania 3lad6w

kryminalistycznych oraz ekspertyza lvyminalislyczna. Z kolei na Wydziale Policyjnych Nauk

Stosowanych prowadzg zajgcia na studiach stacjonarnych i niestacjonamych I stopnia na

kierunku: lcryminologia. W ramach przedmiotu: Taktyka i technika kryminalistyczna realizujg

wyklady z tematow: podstawowe pojgcia we wsphlczesnej kryminalistyce, kryminalistyczne

badania poligraficzne oraz ekspertyza lvyminalistyczna. Od roku akademickiego 201312014

prowadzilam takhe zajgcia ze studentami programu Erazmus* z przedmiotu: Sellected issues

offorensic sciences.

W roku akademickim 201212013 w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu

Warszawskiego realizowalam zajgcia z kryminalistyki na studiach stacjonarnych na kierunku:

b e zp i e c z e fi stw o w ew ng tr zne .

Zajgcia dydaktyczne w Wylszej Szkole Policji prowadzg tak2e na studiach

podyplomowych (od roku akademickiego 200912010) w zakresie: kryminalistyka w procesie

karnym. W ramach przedmiotu: Kryminalistyka realizujE wyklady i iwiczenia z temat6w:

metodyka ujawniania i zabezpieczania ilad6w stanowiqcych przedmiot badafi chemicznych,

badania poligraficzne, kryminalistyczna identyfikacja narkotykbw - charaherysStkn nielegalnych

wy tw 6 rn i amfe t am i ny, e ksp e r ty z a lcry m i nal i sty c z na.

Od roku akademickiego 201212013 prowadzg seminarium dyplomowe dla student6w

studi6w II stopnia na kierunku: bezpieczefisLwo wewngtrzne. Prowadzilam tak2e seminarium

dyplomowe dla student6w studi6w I stopnia na kierunku: bezpieczeftstwo wewngtrzne, a w

biez4cym roku akademickim 201812019 prowadzg seminarium dyplomowe dla student6w studi6w

I stopnia na kierunku: kryminologia. Podczas egzamin6w dyplomowych (magisterskich

i licencjackich), kt6re odbywaj4 sig w Instytucie Slu2by Kryminalnej Wydzialu Bezpieczeristwa

Wewngtrznego, w komisjach egzaminacyjnych uczestniczgjako promotor, recenzentbqdt jestem

przewodnicz4cq komisji.

Ze studentami Studenckiego Kola Nauk Kryminalistycznych dzialajqcego w Zakladzie

Kryminalistyki, kt6rym kierowalam, organizowalam w maju 2016 r. Og6lnopolski Zjazd K6l

Naukowych Kryminalistyki pt. Zbrodnia jako manifest sprawcy w Wy2szej Szkole Policji.
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Prezentuj4c swoje osi4gnigcia naukowe, wspomng o czlonkostwie w towarzystwach

naukowych, tj.: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Komitet Naukowy Polskiego

TowarzystwaBadafiPoligraficznych oraz Global Science and Technology Forum (GSTF).

Poza tym, wchodzg w sklad Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Przeglqd Policyjny,

a ponadto jestem redaktorem tematycznym dzialu Criminolog,t and Criminalistics w periodyku

Internal Security.

Podsumowuj4c, moja dzialalnofil naukowo-badawcza, dydaktyczna i w zakresie

popularyzacji nauki koncentruje sig na zagadnieniach kryminalistyki. Mozna powiedzie6,2e iest

ona, patrzqc zwlaszcza przez pryzmat osi4gnigi techniki kryminalistycznej, promotorem postgpu

w procesie karnym. Wobec oczekiwaf, by metody techniczne i taktyczne wykrywania

przestgpstw nieustannie podnosii na wyZszy poziom, niezbgdne jest identyfikowanie potrzeb w

tym zakresie i wykorzys[wanie efekt6w rozwoju naukowo-technicznego na rzecz rozwoju

skutecznych rozwiqzafi. W takim wla$nie kierunku kontynuujg swoj4 aktywnoS6 naukowo-

badawczq, czego przejawem s4 m.in. prowadzone badania w ramach projektu rozwojowego.
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