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WSTĘP 

 

Proces identyfikacji ciał ofiar to sekwencja różnorodnych działań, podejmowanych 

przez uprawnione organy i instytucje na miejscu katastrofy lub zdarzenia mnogiego  

i masowego, a także poza tym miejscem, podczas których uzyskiwane są informacje, będące 

po analizie podstawą decyzji o zidentyfikowaniu ciała ofiary. Rozpoczyna się on już na etapie 

uzyskania wiadomości o zdarzeniu i przejęcia nadzoru nad obszarem/obiektem od podmiotu 

odpowiedzialnego za czynności ratownicze i trwa do momentu zakończenia gromadzenia  

i zabezpieczania wszelkich informacji oraz dowodów w ramach oględzin miejsca zdarzenia, 

sądowo lekarskiej sekcji zwłok, dokonywania innych czynności procesowych,  

w szczególności przesłuchań osób, zatrzymywania dokumentacji medycznej, próbek  

do badań, a kończy z chwilą podjęcia decyzji przez uprawniony podmiot o zidentyfikowaniu 

ciał ofiar. 

Proces identyfikacji ciał ofiar, co do zasady, następuje w ramach postępowania 

przygotowawczego, prowadzonego przez lub pod nadzorem prokuratora w formie śledztwa. 

Identyfikacja ciał ofiar odbywała się najczęściej w ramach nieetatowych, doraźnie 

powoływanych struktur organizacyjnych powoływanych przez odpowiednie organy  

dla przeprowadzenia postępowania przygotowawczego.  

Przedstawiona metodyka identyfikacji ciał ofiar przyjmuje z jednej strony aktualność 

wypracowanych przez medycynę sądową i kryminalistykę sposobów, metod i środków 

prowadzenia identyfikacji osoby, z drugiej zwraca uwagę na wybór tych spośród nich, które 

uwzględniają rozmiar zdarzenia, jego skutki oraz liczbę prowadzonych w związku z tym 

czynności i badań.  

Metodyka uwzględnia międzynarodowe standardy zalecane przez Komisję Stałą  

i Grupę Nadzorującą Interpolu ds. identyfikacji ofiar katastrof do stosowania podczas 

przeprowadzania działań związanych z identyfikacją ciał ofiar, w szczególności, gdy ofiary 

zdarzenia pochodzą z wielu krajów i wymagana jest wymiana informacji na poziomie 

międzynarodowym.  

W części odnoszącej się do działań na miejscu katastrofy lub zdarzenia mnogiego  

i masowego odwołuje się także do przyjętego w sierpniu 2012 r. przez Międzyresortowy 

Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych dokumentu pt. „Metodyka oględzin miejsc 

przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał ofiar”. Dokument 

ten w roku 2019 r. został zmodyfikowany przez Zespół Zadaniowy ds. usprawnienia działań  

w zakresie identyfikacji ciał ofiar katastrof powołany Decyzją nr 33 Przewodniczącego 
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Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie 

powołania Zespołu Zadaniowego do spraw usprawnienia działań w zakresie oględzin miejsc 

katastrof i zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacji ciał ofiar, zmienioną 

decyzją nr 34 Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych 

z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. usprawnienia 

działań w zakresie identyfikacji ciał ofiar katastrof. Zmodyfikowanemu dokumentowi nadano 

tytuł „Metodyka oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof” (dalej 

zwany „Metodyką oględzin”).  

 

WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW  

ABW  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

AM ante mortem 

CLKP Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji 

DNA kwas deoksyrybonukleinowy 

DVI Disaster Victim Identification (identyfikacja ofiar katastrof) 

Dz. U. 

INTERPOL 

Dziennik Ustaw 

Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych  

MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

MZds.ZT Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych 

PM post mortem  

PRM Państwowe Ratownictwo Medyczne 

PSP Państwowa Straż Pożarna 

ŻW Żandarmeria Wojskowa 
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1. CEL 

Celem dokumentu jest określenie jednolitych zasad służących pewnej i skutecznej 

identyfikacji ciał ofiar. Ma on być pomocny podmiotom prowadzącym działania 

ukierunkowane na identyfikację ciał ofiar w prawidłowym organizowaniu, przeprowadzaniu  

i koordynowaniu tego procesu, również w przypadkach gdy ofiarami są obywatele różnych 

państw.  

Biorąc pod uwagę, że informacje przydatne w procesie identyfikacji ciał ofiar 

uzyskiwane są już podczas oględzin miejsca katastrofy lub zdarzenia masowego, dokument 

tylko w niezbędnym zakresie odwołuje się do rozwiązań przyjętych w „Metodyce oględzin”. 

Koncentruje się natomiast na tych czynnościach postępowania przygotowawczego, w toku 

których są uzyskiwane informacje i dowody niezbędne dla identyfikacji ciał ofiar, a które  

nie są objęte „Metodyką oględzin”.  

 

2. PRZEDMIOT 

Przedmiotem dokumentu są wybrane działania organów administracji publicznej oraz 

organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego podejmowane  

na miejscu i poza miejscem katastrofy lub zdarzenia mnogiego i masowego, w toku których 

uzyskiwane są informacje i dowody niezbędne w procesie identyfikacji ciał ofiar.  

 

3. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

Metodyka przeznaczona jest dla organów administracji publicznej oraz organów 

uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego, a także dla biegłych  

i pomocników procesowych tych organów.  

 

4. WŁAŚCIWOŚĆ PRZEDMIOTOWA 

Za zgromadzenie materiału dowodowego umożliwiającego dokonanie identyfikacji 

ciał ofiar odpowiadają: prokurator, jako nadzorujący postępowanie przygotowawcze oraz 

Policja bądź inny organ uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawczego,  

w zależności od treści zarządzenia prokuratora o powierzeniu śledztwa.  

 

5. PODSTAWOWE DEFINICJE 

Metodyka oględzin – dokument pt. „Metodyka oględzin miejsc przestępstw  

o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał ofiar”, przyjęty w sierpniu 

2012 r. przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych i zalecony do 
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stosowania przez prokuratorów oraz powszechne i wojskowe organy ścigania, 

zmodyfikowany w roku 2019 i po modyfikacji noszący tytuł „Metodyka oględzin miejsc 

przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof”.  

Podręcznik Identyfikacji Ofiar Katastrof - opracowana przez Interpol sekwencja działań, 

zalecanych do stosowania przez zespoły DVI, zawierający poza sugerowanymi metodami  

i procedurami działań, opis rekomendowanej struktury zespołów DVI, a także formularze  

do zbierania danych pośmiertnych (PM), przedśmiertnych (AM) oraz łączenia danych, zwany 

dalej „Podręcznikiem DVI”1.   

Zespół DVI – struktura o charakterze multidyscyplinarnym uruchamiana przez organ 

administracji publicznej w przypadku zaistnienia zdarzenia wymagającego podjęcia działań 

ukierunkowanych na identyfikację ciał ofiar. 

Dane pośmiertne (post mortem - PM) - wszelkie dane, które mogą przyczynić  

się do identyfikacji ofiary, gromadzone w formularzu PM, w szczególności są to: dane  

dot. odzieży i rzeczy osobistych, wyglądu zewnętrznego zwłok, wyglądu narządów 

wewnętrznych zwłok, dane stomatologiczne.   

Dane przedśmiertne (ante mortem - AM) – wszelkie dane dotyczące osób, które uważa się 

za ofiary katastrofy (zdarzenia), które mogą przyczynić się do identyfikacji ofiary, 

gromadzone w formularzu AM, w szczególności są to: dane osobowe, dane dot. wyglądu 

zewnętrznego, dane medyczne, dane stomatologiczne. 

Podzespół PM – grupa osób w ramach zespołu DVI zajmująca się zbieraniem danych 

pośmiertnych ofiar do celów identyfikacyjnych. 

Podzespół AM – grupa osób w ramach zespołu DVI zajmująca się zbieraniem danych 

przedśmiertnych (przyżyciowych) ofiar do celów identyfikacyjnych. 

Podzespół ds. analizy i łączenia danych - grupa osób w ramach zespołu DVI zajmująca  

się analizą, łączeniem i potwierdzaniem uzyskanych danych AM i PM, których wynikiem jest 

opracowanie sprawozdania z identyfikacji ciała ofiary w postaci notatki urzędowej.  

Organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego (organ 

procesowy) – prokurator, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Straż Graniczna. 

Struktura organizacyjna powoływana dla przeprowadzenia postępowania 

przygotowawczego – grupa śledcza lub grupa operacyjno-procesowa powoływane  

w organach procesowych innych niż prokurator przez uprawnionych przełożonych,  

                                                           
1  https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/DVI-guide 
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w składzie których wyznaczone są osoby realizujące zadania właściwe dla poszczególnych 

podzespołów Zespołu DVI.   

Biegły - osoba posiadająca doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej 

działalności, powoływana w postępowaniu karnym w celu przedstawiania opinii  

o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy karnej, a których wyjaśnienie 

wymaga specjalistycznej wiedzy (wiadomości specjalnych).  

Pomocnik organu procesowego - osoba ułatwiająca organowi procesowemu wykonywanie 

jego funkcji, w szczególności specjalista, o którym mowa w art. 205 k.p.k., protokolant, 

tłumacz.   

Dla potrzeb niniejszej Metodyki zachowują przydatność definicje ujęte w pkt. 5  

pt. „Definicje” „Metodyki oględzin”.  

 

6. ZESPÓŁ DVI  

W polskich uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych, do czasu formalnego  

i faktycznego ustanowienia na szczeblu centralnym Zespołu DVI, o którym mowa  

w międzynarodowych standardach zalecanych przez Komisję Stałą i Grupę Nadzorującą 

Interpolu ds. Identyfikacji ofiar, Zespół DVI to struktura o charakterze multidyscyplinarnym 

ustanawiana w ramach struktury organizacyjnej powoływanej dla przeprowadzenia 

postępowania przygotowawczego przez uprawniony organ, w przypadku zaistnienia zdarzenia 

wymagającego uruchomienia działań ukierunkowanych na identyfikację ciał ofiar. 

 

6.1 Organizacja działania i skład Zespołu DVI  

W przypadku wystąpienia katastrofy lub zdarzenia mnogiego i masowego 

skutkujących potrzebą identyfikacji ciał ofiar, wszystkie służby publiczne, w tym organy 

procesowe, wykonują na miejscu zdarzenia działania w zakresie swoich ustawowych 

uprawnień i współdziałają ze sobą w sposób zapewniający możliwie najpełniejsze 

zrealizowanie przypisanych im zadań, jak również osiągnięcie wspólnie określonego celu 

oraz zminimalizowanie ewentualnych strat i kosztów podczas prowadzonych działań.  

Na etapie oględzin miejsca zdarzenia Zespół DVI w postaci podzespołu PM 

współpracuje i wspiera zespół oględzinowy, o którym mowa w pkt. 13 pt. „Skład osobowy 

zespołu oględzinowego w sektorze” Metodyki oględzin.  

Oznacza to, że w fazie gromadzenia danych pośmiertnych podczas procesowych 

oględzin zwłok i szczątków ludzkich na miejscu ich znalezienia lub po ich przewiezieniu  

do prosektorium albo do innego wyznaczonego miejsca, obowiązują zasady działania 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3d
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określone w pkt. 12 pt. „Organizacja kierowania oględzinami i przepływu informacji” 

„Metodyki oględzin”.  

W tej fazie Zespół DVI zadania wykonuje pod nadzorem prokuratora w ramach 

podzespołu PM, w skład którego, w zależności od potrzeb, zwykle wchodzą: 

 osoba kierująca podzespołem PM (koordynator zespołu PM), 

 lekarz specjalista medycyny sądowej, 

 technik sekcyjny, 

 technik kryminalistyki, 

 osoba wykonująca dokumentację fotograficzną, 

 osoba2 wypełniająca formularz PM, 

 osoba prowadząca ewidencję zwłok ludzkich i szczątków oraz dowodów rzeczowych,  

 antropolog, lekarz dentysta, radiolog, biegły z zakresu badań DNA, biegły 

daktyloskopii. 

Natomiast w fazie gromadzenia danych przedśmiertnych (AM) obowiązują zasady określone 

dla struktur organizacyjnych powoływanych przez właściwych przełożonych  

dla przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. W ramach grupy śledczej albo 

operacyjno-procesowej wyznacza się osoby tworzące podzespół AM Zespołu DVI  

z zadaniem gromadzenia i przetwarzania informacji przydatnych w identyfikacji zwłok oraz 

innych materiałów niezbędnych w identyfikowaniu ciał ofiar, a także prawidłowe wypełnienie 

właściwej dokumentacji (formularza AM). W skład podzespołu AM, w zależności od potrzeb, 

zwykle wchodzą:  

 osoba kierująca podzespołem AM (koordynator podzespołu AM), 

 funkcjonariusz lub żołnierz ŻW o specjalności dochodzeniowo-śledczej,  

 technik kryminalistyki,  

 osoba3 wypełniająca formularz AM, 

 antropolog, radiolog, biegły z zakresu badań DNA, biegły daktyloskopii, lekarz 

dentysta. 

W ramach struktury organizacyjnej powoływanej dla przeprowadzenia postępowania 

przygotowawczego wyznacza się osoby tworzące podzespół ds. analizy i łączenia danych 

                                                           
2 Osoby te wypełniają formularze PM (stanowiące załączniki do niniejszej Metodyki) w formie papierowej  

lub elektronicznej. Są one przeszkolone w zakresie wymaganych technologii komputerowych oraz właściwego wypełniania 

obowiązujących formularzy i odpowiadają za poprawność ich wypełnienia. 
3 Osoby te wypełniają formularze AM (stanowiące załączniki do niniejszej Metodyki) w formie papierowej  

lub elektronicznej. Są one przeszkolone w zakresie wymaganych technologii komputerowych oraz właściwego wypełniania 

obowiązujących formularzy i odpowiadają za poprawność ich wypełnienia. 
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Zespołu DVI. Jego zadaniem jest analizowanie, łączenie i potwierdzanie wszelkich danych 

AM i PM oraz opracowywanie notatki urzędowej o charakterze sprawozdawczym  

z identyfikacji ciała ofiary, do której załącznikami są formularze zalecane przez Interpol  

w Podręczniku DVI. W skład tego podzespołu wchodzą:  

 osoba kierująca podzespołem analizy (koordynator podzespołu ds. analizy i łączenia 

danych), 

 funkcjonariusz lub żołnierz ŻW o specjalności dochodzeniowo-śledczej,  

 osoba4 odpowiedzialna za poprawne sporządzenie formularza i notatki urzędowej, 

 zespół biegłych (antropolog, biegły z zakresu badań DNA, biegły daktyloskopii, 

lekarz dentysta, lekarz specjalista medycyny sądowej i inni biegli/specjaliści).  

 

6.2 Tryb uruchomienia zasobów Zespołu DVI  

Uruchamianie zasobów osobowych i rzeczowych Policji, ŻW lub innych podmiotów 

prowadzących czynności po zaistnieniu zdarzenia wymagającego uruchomienia działań 

ukierunkowanych na identyfikację ciał ofiar następuje w trybie przepisów obowiązujących  

w tych podmiotach. 

Determinantami powołania do działań Zespołu DVI najczęściej są: 

a) mnogi i masowy charakter zdarzenia,  

b) skala reakcji przekraczająca zdolności służb lokalnych do reagowania w zakresie 

skutecznej identyfikacji ciał ofiar,  

c) zaistnienie zdarzenia poza granicami RP i wystąpienie potrzeby zaangażowania 

polskiego zespołu DVI.  

Biorąc pod uwagę, że w przedsięwzięciach ukierunkowanych na identyfikację ciał 

ofiar wykorzystywane są te same zasoby, jak w przypadku oględzin miejsc przestępstw  

lub katastrof, na tym pierwszym etapie działań obowiązuje tryb uruchamiania sił i środków 

określony w pkt. 10 pt. „Tryb uruchomienia sił i środków” „Metodyki oględzin”. 

Na dalszych etapach obowiązują zasady określone dla struktur organizacyjnych 

powoływanych dla przeprowadzenia postępowania przygotowawczego na podstawie 

odpowiednich przepisów.  

 

 

                                                           
4 Osoby te wypełniają formularze raportu łączącego i certyfikat identyfikacji (stanowiące załączniki do niniejszej Metodyki) 

w formie papierowej lub elektronicznej. Są one przeszkolone w zakresie wymaganych technologii komputerowych  

oraz właściwego wypełniania obowiązujących formularzy i odpowiadają za poprawność ich wypełnienia. 
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7. FAZY DZIAŁAŃ IDENTYFIKACYJNYCH  

Identyfikacja ciał ofiar co do zasady następuje w ramach postępowania 

przygotowawczego. Poza postępowaniem przygotowawczym identyfikacja ciał ofiar może 

mieć miejsce w przypadku ofiar klęsk żywiołowych.  

W procesie identyfikacji ciał ofiar wyróżnia się trzy fazy, w których dokonywane  

są różnorodne czynności uprawnionych organów. Te fazy to:   

a) gromadzenie danych pośmiertnych (PM - post mortem) - jest to faza, w której jak 

najpełniej opisuje się ciało ofiary, ujawnione przy lub na ciele  przedmioty oraz pobiera 

niezbędny materiał do badań , co następuje podczas: 

  procesowych oględzin zwłok i szczątków ludzkich na miejscu ich znalezienia, a także     

wyjątkowo po ich przewiezieniu do prosektorium lub innego wyznaczonego miejsca 

oraz  

 otwarcia zwłok (sądowo-lekarskiej sekcji zwłok), podczas którego dokonuje  

się pobrania materiału do badań daktyloskopijnych i genetycznych, przeprowadza  

się badanie stomatologiczne, radiologiczne, a także dokonuje się uzupełniania 

ewidencji zwłok ludzkich i szczątków oraz przedmiotów ujawnionych przy zwłokach,  

a celem działania podzespołu gromadzącego ten rodzaj danych (podzespołu PM) jest zebranie 

danych pośmiertnych do celów identyfikacyjnych ujętych w formularzu PM (w kolorze 

różowym) stanowiącym załącznik do Metodyki.  

 Oględziny miejsca zdarzenia z dużą liczbą zwłok i szczątków ludzkich przeprowadza  

się zgodnie z zasadami określonymi w „Metodyce oględzin”, stosuje się wówczas zasady 

postępowania określone w pkt. 22 pt. „Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi 

podczas oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym lub katastrof w celu 

identyfikacji ciał ofiar”. 

Mając na uwadze, że już na miejscu zdarzenia należy gromadzić i przetwarzać 

informacje przydatne w identyfikacji zwłok lub szczątków ludzkich oraz inne materiały 

niezbędne w identyfikowaniu ofiar zdarzenia, w skład zespołu bądź zespołów oględzinowych, 

o których mowa w pkt. 13 „Metodyki oględzin”, włącza się przeszkoloną osobę 

(funkcjonariusza lub żołnierza), której zadaniem będzie sporządzenie dokumentów, o których 

mowa w pkt. 9 niniejszej Metodyki (formularze DVI), chyba, że po formalnym i faktycznym 

ustanowieniu na szczeblu centralnym Zespołu DVI, taki zespół w działaniach będzie 

uczestniczył.  
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Osoba ta (funkcjonariusz lub żołnierz ŻW) współpracuje ze wszystkimi członkami 

zespołu oględzinowego, w szczególności z biegłymi i specjalistami.  

  Otwarcia zwłok dokonuje biegły lekarz z zakresu medycyny sądowej w obecności 

prokuratora. Należy zadbać, by przed przystąpieniem do sekcji zwłok opisać odzież 

znajdującą się na zwłokach oraz wszystkie ujawnione przedmioty znajdujące się na zwłokach 

i w odzieży. Ważny jest także precyzyjny opis cech szczególnych dających podstawę  

do identyfikacji (np. tatuaże i inne cechy). Pobiera się także krew i inne tkanki do badań oraz 

sporządza wymagane przez k.p.k. dokumenty. 

b) gromadzenie danych przedśmiertnych (AM – ante mortem) – w fazie tej gromadzi  

się w sposób określony w k.p.k. możliwie największą liczbę informacji o osobie  

i jej cechach szczególnych (indywidualnych), co następuje w szczególności poprzez: 

 przesłuchania świadków;  

 zabezpieczanie dokumentacji medycznej, stomatologicznej, osobowej;  

 zabezpieczanie przedmiotów (np. z miejsc pobytu ofiar: przedmioty użytku 

osobistego, tj. szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, grzebienie oraz zdjęcia, 

filmy i inne przedmioty);  

 zabezpieczanie materiału biologicznego od osób spokrewnionych z ofiarami;  

 ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych oraz pobieranie materiału  

do eliminacji; 

 wykorzystywanie baz danych;  

 w przypadku zdarzeń o zasięgu międzynarodowym, współpraca, w tym wymiana 

danych z organami ścigania innych państw w trybie współpracy międzynarodowej  

w sprawach karnych (wykorzystywanie europejskiego nakazu dochodzeniowego),  

a celem działania podzespołu gromadzącego ten rodzaj danych (podzespołu AM) jest zebranie 

do celów identyfikacyjnych danych przedśmiertnych ujętych w formularzu AM (w kolorze 

żółtym) stanowiącym załącznik do „Metodyki”, które będą służyć do porównania z danymi 

pośmiertnymi PM.  

Czynności wskazane wyżej są realizowane najczęściej przez działającą równocześnie 

z zespołami oględzinowymi grupę operacyjno-procesową, o której mowa w pkt. 11 tiret 4 

„Metodyki oględzin” lub grupę śledczą. 

c) analiza wyników czynności i badań identyfikacyjnych, zestawianie (łączenie) danych 

- jest to faza, w której analizuje się i łączy informacje przedśmiertne (AM)  
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i pośmiertne (PM), w tym wynikające z opinii biegłych, a organ prowadzący 

postępowanie podejmuje decyzję w przedmiocie identyfikacji ciała ofiary.   

Dla zrealizowania zadań określonych dla tej fazy, w składzie grupy śledczej albo 

operacyjno-procesowej wyznacza się podzespół ds. analizy i łączenia danych odpowiedzialny 

za analizowanie i porównywanie danych przedśmiertnych (AM) i pośmiertnych (PM).  

Określenie tożsamości ciał ofiar odbywa się na podstawie porównania wszystkich 

dostępnych informacji na temat danej osoby z danymi pozyskanymi z różnych źródeł  

i wynikami badań laboratoryjnych.  

Po skompletowaniu materiałów, które doprowadziły do skutecznej identyfikacji ciała 

ofiary, zespół wypełnia formularz analizy i łączenia danych (w kolorze białym) stanowiącym 

załącznik do „Metodyki” oraz sporządza notatkę urzędową o charakterze sprawozdawczym  

z identyfikacji ciała ofiary, którą przedstawia prokuratorowi celem podjęcia decyzji  

co do ustalenia tożsamości (zidentyfikowania) zwłok i ich wydania.  

 

8. METODY IDENTYFIKACJI ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH 

Metody identyfikacji stosowane w przypadku zdarzeń z dużą liczbą zwłok  

i szczątków ludzkich dzielą się na podstawowe i dodatkowe. Podstawowymi  

i najbardziej wiarygodnymi metodami identyfikacji są: 

 badania daktyloskopijne,  

 badania odontologiczne,  

 badania DNA.  

Wiarygodne źródło informacji w odniesieniu do udowodnienia tożsamości stanowią 

także niepowtarzalne numery seryjne implantów medycznych.   

Dodatkowe metody identyfikacji to:  

 analiza informacji medycznych,  

 badania antropologiczne,  

 analiza danych rysopisowych,  

 analiza danych dotyczących rzeczy osobistych, odzieży. 

Identyfikacja opiera się na co najmniej jednym dopasowaniu jednego z obszarów 

identyfikacyjnych: 

 danych daktyloskopijnych, 

 profili DNA, 

 dokumentacji odontologicznej (dentystycznej). 
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Należy uwzględniać, że identyfikacja zwłok nigdy nie może się oprzeć jedynie  

na podstawie rozpoznania wzrokowego:  

 identyfikacja prowadzona w oparciu o fotografie może okazać się niewiarygodna  

i nie powinno się jej stosować jako jedynej i wyłącznej metody identyfikacji,   

 identyfikacja wizualna dokonywana przez świadka może posłużyć jako wskazanie 

tożsamości, ale nie jest wystarczająca do pozytywnej identyfikacji ofiar dużych katastrof, 

jako, że ciała ofiar mogą być zniekształcone, a to sprawia że porównanie wizualne  

nie jest wiarygodne (stres psychologiczny, który często towarzyszy krewnym podczas 

okazania zwłok także powoduje, że tę formę identyfikacji uznaje się za niewiarygodną).   

 

9. DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ IDENTYFIKACYJNYCH  

Wszystkie działania w procesie identyfikacji ciał ofiar podejmowane przez 

uprawnione organy i instytucje na miejscu katastrofy lub innego zdarzenia masowego, a także 

poza tymi miejscami, podczas których uzyskiwane są informacje, które po analizie  

są podstawą decyzji o zidentyfikowaniu ciała ofiary są dokumentowane w sposób wymagany 

przepisami dot. postępowania przygotowawczego.  

W celu ułatwienia identyfikacji ciał ofiar Interpol opracował specjalne formularze  

w kolorze żółtym dla danych przedśmiertnych AM osoby zaginionej i różowym dla danych 

pośmiertnych PM ofiary. Służą one ujednoliceniu informacji, które są dokumentowane  

w formularzu analizy i łączenia danych (w kolorze białym), w celu łatwego i szybkiego 

porównania.  

W kontekście powyższego, oprócz dokumentów sporządzanych w sposób określony 

w k.p.k., sporządzane są również dokumenty (formularze) zalecane przez Interpol  

w Podręczniku DVI. Za ich sporządzanie odpowiedzialne są przeszkolone osoby, które 

odpowiadają za prawidłowe wypełnienie formularzy identyfikacji ofiar. 

 

Podzespół PM wypełnia formularz PM, w którym dokumentowane są dane 

pośmiertne, zgodnie z następującymi zasadami: 

Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 100 (dane administracyjne): dane 

dotyczące katastrofy (charakter, miejsce, data) dane odnotowujące przeprowadzenie 

poszczególnych badań i innych czynności (sfotografowanie zwłok, pobranie odbitek linii 

papilarnych, oględziny zwłok, badanie stomatologiczne, pobranie próbek do badań), dane 

lekarza medycyny sądowej, lista kontrolna, 
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Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 300 (opis odzieży i rzeczy): dane 

dotyczące wyglądu poszczególnych elementów ubrania, akcesoriów, rzeczy osobistych  

i dowodów rzeczowych, dane i podpis osoby zbierającej informacje oraz dane kontaktowe  

do tej osoby, 

Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 400 (opis wyglądu zewnętrznego zwłok): 

dane dotyczące charakterystyki poszczególnych elementów budowy ciała oraz dane dotyczące 

techniki i miejsca skąd pobrane były odbitki linii papilarnych do przeprowadzenia badań 

daktyloskopijnych, 

Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 500 (opis narządów wewnętrznych zwłok): 

dane dotyczące charakterystyki poszczególnych narządów wewnętrznych w tym implantów 

(podczas sekcji zwłok) oraz danych dotyczących techniki i miejsca skąd pobrane były próbki 

do przeprowadzenia badań DNA), 

Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 600 (dane stomatologiczne): opis 

uzębienia oraz protez zębowych, z opisem schorzeń/ubytków, w tym techniki rejestracji 

uzębienia i szczęki. 

Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 700 (dodatkowe dane): wszelkie 

dodatkowe opisy, które byłyby pomocne do celów identyfikacyjnych oraz dodatkowe 

informacje dotyczące poprzednich stron formularza, a na które nie było miejsca, 

Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 800 (dane DNA, zewnętrznego wyglądu 

ciała, szkieletu): tabela na wyniki analizy genetycznej, dane laboratorium, w którym 

przeprowadzono analizy oraz szkice ciała i szkieletu służące do naniesienia/oznaczenia 

dodatkowych informacji/rysunków, dane dotyczące wyników badań radiologicznych 

(opcjonalnie).  

Podzespół AM wypełnia formularz AM, w którym dokumentowane są dane 

przedśmiertne (przyżyciowe), zgodnie z następującymi zasadami: 

Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 100 (dane administracyjne): podstawowe 

dane osoby zaginionej, której formularz dotyczy, dane katastrofy (charakter, miejsce, data), 

której osoba jest ofiarą. Ponadto informacje nt. podmiotu, który zebrał informacje, podmiotu 

dostarczającego informacje (tożsamość, relacja wobec ofiary, informacja o dostępności karty 

daktyloskopijnej) oraz lista kontrolna potwierdzająca uzyskanie danych znajdujących  

się na kolejnych stronach formularza (karty 1xx do 8xx) z polami: załączona 

wypełniona/niedostępna/uwagi. 

Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 200 (dane osobowe): dokładna tożsamość 

osoby zaginionej (nazwisko, pseudonimy, inne dane osobowe (aliasy), obywatelstwo, miejsce 
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urodzenia, krajowy nr identyfikacyjny, stan cywilny, zatrudnienie, adres zamieszkania, numer 

telefonu komórkowego, obecność w mediach społecznościowych, adresy e-mail wyznanie – 

dane i podpis osoby zbierającej informacje oraz dane kontaktowe do tej osoby.  

Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 300 (opis odzieży i rzeczy osobistych): 

dane dotyczące wyglądu poszczególnych elementów ubrania, rzeczy osobistych i dowodów 

rzeczowych. Dane dotyczące ubioru z polami: typ/kolor/etykiety/materiał. Informacje  

nt. przedmiotów osobistych: zegarek, okulary, szkła kontaktowe, aparat słuchowy, protezy 

zewnętrzne, biżuteria. W formularzu można korzystać jedynie z następujących opisów 

kolorów przedmiotów: czarny, niebieski, brązowy, zielony, szary, pomarańczowy, różowy, 

fioletowy, czerwony, biały, żółty, nieznany. Dalej przedmioty typu: dokument tożsamości, 

inne przedmioty typu: klucze, saszetka, gotówka, notatnik/kalendarz, portfel, bilet, inne oraz 

opis urządzeń elektronicznych: kamera, telefon komórkowy, odtwarzacz muzyki, karta SIM, 

tablet, video, inne (z polami marka/model/kolor/materiał/nr serii/ oznaczenia). Dane i podpis 

osoby zbierającej informacje oraz dane kontaktowe do tej osoby.  

Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 400 (opis wyglądu zewnętrznego): dane 

dotyczące cech szczególnych na głowie/szyi, torsie, kończynach górnych i dolnych z polami: 

blizny/nakłucia/tatuaże/znamiona skórne/deformacje/amputacje. Ponadto dane dotyczące 

wzrostu, wagi, budowy ciała, owłosienia. Na kolejnej stronie opis brwi, oczu, nosa, zarostu, 

uszu, ust/uzębienia, warg, policzków, szyi, dłoni/paznokci, stóp, owłosienia, obrzezania, 

pochodzenia (europejskie/afrykańskie/azjatyckie/inne), ślady linii papilarnych. Dane i podpis 

osoby zbierającej informacje oraz dane kontaktowe do tej osoby.  

Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 500 (dane medyczne): informacje  

nt. lekarza pierwszego kontaktu oraz historia leczenia, uzależnienia, choroby zakaźne oraz  

u kobiet: porody, usunięcie macicy, wkładki domaciczne, ciąża. Dalej implanty typu: biust, 

rozrusznik serca, pompa insulinowa, inne oraz informacje nt. protez, innych urządzeń 

wspomagających oraz usuniętych organów. Dane i podpis osoby zbierającej informacje oraz 

dane kontaktowe do tej osoby. Na kolejnej stronie formularza 500 dane związane z DNA  

z opisem pochodzenia próbki (bezpośrednio od osoby, bądź krewnego z dokładnym opisem 

biologicznej relacji z osobą). Dane i podpis osoby zbierającej informacje oraz dane 

kontaktowe do tej osoby.  

Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 600 (dane stomatologiczne): dane 

dotyczące stomatologa/kliniki w której zaginiony się leczył. Ponadto informacje dotyczące 

zdjęć/radiogramów uzębienia oraz innych dostępnych materiałów. W drugiej części 
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formularza dokładny opis uzębienia z opisem schorzeń/ubytków oraz leczenia. Dane i podpis 

osoby zbierającej informacje oraz dane kontaktowe do tej osoby.  

Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 700 (dodatkowe dane): wszelkie 

dodatkowe opisy, które byłyby pomocne do celów identyfikacyjnych oraz dodatkowe 

informacje dotyczące poprzednich stron formularza, na które zabrakło miejsca. 

Strony formularza oznaczone kodem cyfrowym 800 (dane DNA, zewnętrznego wyglądu 

ciała, szkieletu): tabela na wyniki analizy genetycznej oraz szkice ciała i szkieletu służące  

do naniesienia/oznaczenia dodatkowych informacji/rysunków (wykorzystanie opcjonalne).  

W części dotyczącej DNA - dane i podpis osoby zbierającej informacje oraz dane kontaktowe 

do tej osoby.  

Podzespół ds. analizy i łączenia danych wypełnia formularz analizy i łączenia danych, 

na który składają się:  

 strona tytułowa wskazująca formularze AM i PM, stanowiące podstawę identyfikacji 

ofiary, 

 raport z porównania z opisem ewaluacji poszczególnych części raportów AM i PM, 

podpisany przez odpowiednich ekspertów: daktyloskopii, DNA, odontologii, z polami  

do zaznaczenia: nie dotyczy/brak bądź niedostateczne dane/możliwa identyfikacja 

pozytywna/prawdopodobna identyfikacja pozytywna/kategoryczna identyfikacja. 

Następnie dodatkowa identyfikacja dokonana przez: Policję, lekarza medycyny sądowej, 

antropologa, innych ekspertów, również z określeniem: nie dotyczy/brak bądź 

niedostateczne dane/możliwa identyfikacja pozytywna/prawdopodobna identyfikacja 

pozytywna/kategoryczna identyfikacja, 

 Certyfikat Identyfikacji ze wskazaniem danych osoby zaginionej oraz odnalezionych 

szczątków, wskazaniem podstawy identyfikacji, oraz podpisami uprawnionych 

podmiotów. 

 

10. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI  

Organizacja współpracy następuje poprzez współdziałanie z osobą wyznaczoną  

do kontaktu z mediami, w zakresie przekazywania informacji dotyczących czynności 

służbowych prowadzonych przez Zespół DVI. 
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11. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA RODZIN I BLISKICH 

OFIAR ORAZ CZŁONKÓW ZESPOŁÓW DVI  

Opieką psychologiczną obejmuje się:  

 bezpośrednich uczestników zdarzenia, katastrof, itp.,  

 rodziny ofiar,  

 osoby zaangażowane w proces identyfikacji ciał ofiar.  

Osoby te powinny mieć zapewnioną pomoc psychologiczną, realizowaną 

bezpośrednio po zdarzeniu w formie interwencji kryzysowej, kontynuowaną jeżeli zachodzi 

taka konieczność, w ramach psychoterapii lub rehabilitacji psychologicznej.   

 

12. ASPEKTY ETYCZNE I RELIGIJNE  

W przypadku katastrofy lub innego zdarzenia o charakterze masowym, często 

ofiarami są obywatele różnych krajów. W związku z tym władze krajów, których obywatele 

ucierpieli w wyniku katastrofy, a także państwa, na którego terytorium doszło do zdarzenia 

ponoszą wspólną odpowiedzialność za etyczne i transparentne traktowanie wszystkich ofiar, 

zgodnie z zasadą poszanowania godności.  

Przyjmuje się, że władze kraju, na terenie którego doszło do katastrofy, ponoszą 

odpowiedzialność za zajęcie się osobami poszkodowanymi, przy czym obowiązujący system 

prawny kraju dotkniętego katastrofą lub zdarzeniem masowym winien być akceptowany  

i przestrzegany przez inne kraje.  

Zespoły DVI pracują w sposób interdyscyplinarny, angażując ekspertów różnych 

dziedzin stosownie do celu, jakim jest pewna identyfikacja ofiar. Naczelną zasadą w tym 

procesie jest przestrzeganie jak najwyższych standardów pracy zgodnych z przyjętymi 

normami etycznymi, zapewniającymi właściwe traktowanie zarówno ciał ofiar, jak i bliskich, 

przy świadomości odpowiedzialności moralnej za podejmowane czyny. Identyfikację ofiar 

należy przeprowadzić na zasadzie równości, tj. bez względu na pochodzenie, narodowość, 

rasę, wyznanie czy też status społeczny lub majątkowy. Przeprowadzenie identyfikacji 

powinno nastąpić z zachowaniem wszelkiej staranności i najwyższych zasad profesjonalizmu. 

Każda zmarła osoba powinna być traktowana z należnym szacunkiem. Stąd też, w trakcie 

oględzin i pobierania próbek do identyfikacji należy zadbać o to, by na każdym etapie  

działań przestrzegać kulturowych i religijnych praktyk charakterystycznych dla danego kraju  

z uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiego ciała po śmierci, czemu służy  

m. in. precyzyjny sposób gromadzenia i dokumentowania szczątków ludzkich.  
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Obok aspektów emocjonalnych towarzyszących tego typu zdarzeniom, zespół DVI 

nierzadko musi konfrontować się również z kwestiami wyznaniowymi, zwłaszcza jeśli jest 

oddelegowany do innego kraju w celu wspierania i udzielania pomocy przy identyfikacji 

ofiar.  

Należy pamiętać o tym, że religijne i kulturowe kwestie, chociaż ważne same w sobie, 

nie mogą dyskredytować przepisów prawnych, do których przestrzegania lokalny organ 

prowadzący postępowanie jest zobowiązany. Z drugiej strony, we wszelkich działaniach 

ukierunkowanych na uzyskanie danych przedśmiertnych (AM), należy podjąć próbę 

określenia liczby i typu grup religijnych i kulturowych, co prowadzi do ustalenia rodzaju 

wymaganej pomocy dla rodzin i bliskich ofiar.  

Zwyczaje religijne i kulturowe znacznie się od siebie różnią na całym świecie  

i powinny być brane pod uwagę podczas planowania operacji przy katastrofie z udziałem 

dużej liczby ofiar. Takie planowanie powinno uwzględniać typy grup społecznych, które 

prawdopodobnie brały udział w zdarzeniu oraz konkretne kwestie polityczne, społeczne oraz 

indywidualne charakterystyczne dla danego kraju. Brak poszanowania potrzeb oraz różnic 

kulturowych może mieć negatywny wpływ na współpracę z rodzinami, a przez  

to do podważenia jakości działań zespołów DVI oraz uzyskanych wyników.  

Dlatego też kwestią kluczową jest zapewnienie, by każdy z członków zespołów DVI 

był świadom występowania różnych aspektów etycznych, kulturowych i wyznaniowych,  

z którymi może się zetknąć podczas prowadzenia czynności związanych z obsługą zdarzenia 

z udziałem wielu ofiar. Pełne zrozumienie dla odmiennej kultury i religii, właściwe podejście 

do szczątków ludzkich, transparentny przekaz informacji oraz zaangażowanie oficerów 

łącznikowych o właściwych umiejętnościach i predyspozycjach to czynniki mogące w dużym 

stopniu doprowadzić do złagodzenia cierpienia rodzin ofiar.  
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