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1. WSTĘP 

Przedstawiona metodyka oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym 

i katastrof wraz z wybranymi elementami identyfikacji ciał ofiar przyjmuje z jednej strony 

aktualność wypracowanych przez kryminalistykę sposobów, metod i środków prowadzenia 

tej czynności, z drugiej zwraca uwagę na wybór tych spośród nich, które uwzględniają 

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

Oględziny takiego miejsca zdarzenia wymagają obecności wielu osób, które 

przeprowadzają wiele różnych czynności. Zadaniem kierującego tą najważniejszą czynnością 

na miejscu zdarzenia jest sprawne i profesjonalne prowadzenie oraz koordynowanie działań, 

wyrażające się w szczególności w wyborze sposobu ich przeprowadzania połączonego  

z właściwym określeniem metod i środków. Podczas oględzin miejsca zdarzenia z ofiarami, 

podejmowane są czynności ukierunkowane na identyfikację ciał ofiar, 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. Identyfikacja, najczęściej w ramach nieetatowych 

struktur organizacyjnych powoływanych przez odpowiednie organy (np. zespołu 

prokuratorskiego, grupy śledzczej, grupy operacyjno-procesowej), co do zasady, następuje  

w ramach postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez lub pod nadzorem 

prokuratora.  

Organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego (prokuratura, 

Policja, ABW, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna) wprowadziły uregulowania 

wewnętrzne dotyczące organizowania i prowadzenia oględzin miejsca przestępstwa,  

z elementami identyfikacji ciał ofiar. Dysponują one odpowiednim wyposażeniem 

pozwalającym na prowadzenie każdych oględzin w sposób profesjonalny.   

Niemniej, jak wskazuje praktyka, poprawy wymaga współdziałanie organów 

procesowych z organami prowadzącymi czynności ratownicze oraz odpowiednimi 

państwowymi komisjami badania wypadków. Decyzje podejmowane już w fazie czynności 

ratowniczych mają bezpośrednie znaczenie dla późniejszych czynności dochodzeniowo-

śledczych i podejmowanych przez właściwe komisje.  

Należy bowiem mieć na uwadze, że w działaniach na miejscu zdarzenia mnogiego  

i masowego biorą udział różne służby odpowiedzialne za poszczególne ich etapy w ramach 

reakcji na sytuację kryzysową i już podczas tych czynności zachodzi potrzeba podjęcia 

działań o charakterze procesowym, np. oględzin w oddawanych systematycznie (etapowo)  

do dyspozycji organów ścigania częściach miejsca zdarzenia.  
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W części odnoszącej się do działań związanych z identyfikacją ciał ofiar katastrofy  

lub zdarzenia mnogiego i masowego, niniejsza Metodyka odwołuje się do przyjętej  

w listopadzie 2018 r. przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych 

„Metodyki identyfikacji ciał ofiar katastrof”, zwanej dalej  „Metodyką identyfikacji”. 

Opracowanie to 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. Powyższe 

opracowanie uwzględnia także standardy zalecane przez Komisję Stałą i Grupę Nadzorującą 

Interpolu ds. identyfikacji ofiar katastrof do stosowania podczas przeprowadzania działań 

związanych z identyfikacją ciał ofiar.  

 

2. CEL 

Celem dokumentu jest określenie jednolitych zasad organizacji oględzin miejsc 

przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof (zdarzeń mnogich i masowych oraz 

nadzwyczajnych) oraz procesu identyfikacji ciał ofiar realizowanego już podczas tej 

czynności. Ma on pomóc podmiotom prowadzącym postępowanie przygotowawcze  

w prawidłowym organizowaniu, przeprowadzaniu i koordynowaniu oględzin miejsc takich 

zdarzeń od chwili uzyskania wiadomości o zdarzeniu i przejęcia nadzoru nad 

obszarem/obiektem od podmiotu biorącego udział w czynnościach ratowniczych,  

aż do momentu zakończenia gromadzenia i zabezpieczania wszelkich informacji oraz 

dowodów w ramach oględzin miejsca zdarzenia, także tych przydatnych i niezbędnych  

w procesie identyfikacji ofiar.  

 

3. PRZEDMIOT 

Przedmiotem dokumentu jest organizacja działań na miejscu zdarzenia związanych z:  

 wymianą informacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami, 

 współdziałaniem z innymi organami, w tym komisjami badania wypadków 

komunikacyjnych i katastrof budowlanych, 

 prowadzeniem czynności dochodzeniowo-śledczych, 

 postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,  

 współpracą ze środkami masowego przekazu. 
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4. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

Metodyką objęte są podmioty biorące udział w prowadzeniu czynności dochodzeniowo-

śledczych już podczas czynności ratowniczych oraz po ich zakończeniu  

i przekazaniu miejsca zdarzenia do dyspozycji podmiotów uprawnionych do prowadzenia 

postępowania przygotowawczego.  

Podmiotami biorącymi udział w czynnościach ratowniczych są w szczególności: 

 Państwowa Straż Pożarna, Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa, Zakładowa Straż 

Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, 

 Państwowe Ratownictwo Medyczne, 

 służby komunalne, w tym pogotowie gazowe, energetyczne, wodociągowe,  

 inne służby, inspekcje i straże.  

Podmiotami prowadzącymi czynności dochodzeniowo-śledcze są: 

 Prokuratura, 

 Policja, 

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

 Straż Graniczna, 

 Żandarmeria Wojskowa. 

 

5. WŁAŚCIWOŚĆ PRZEDMIOTOWA 

 Za zdarzenie należące do właściwości powszechnych organów ścigania odpowiadają: 

prokurator powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, Policja lub inny organ 

uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawczego. 

 Za zdarzenie należące do właściwości wojskowych organów ścigania odpowiada 

właściwy prokurator wojskowy i ŻW. 

 

6. DEFINICJE 

Czynności ratownicze – są to czynności wykonywane w poszczególnych dziedzinach 

ratownictwa przez wszystkich ratowników podmiotów krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego1 oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego przez odpowiednio przeszkolonych 

ratowników podmiotów ksrg. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska przez: walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, 

                                                           
1 Art. 14 ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 620, 

1669, z 2019 r. poz. 730). 
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ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, medyczne oraz współpracę  

z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz systemem 

powiadamiania ratunkowego. 

Działania ratownicze – jest to każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska, a także likwidacji przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski 

żywiołowej lub innego zdarzenia wynikającego z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych 

praw przyrody, niebędącego pożarem ani klęską żywiołową, stanowiącego zagrożenie  

dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub usunięcie skutków, 

którego nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków2. 

Oględziny – czynność procesowa prowadzona na miejscu zdarzenia, zmierzająca  

do ujawnienia, zabezpieczenia i utrwalenia stanu miejsca, osób i rzeczy, w szczególności  

za pomocą środków techniki kryminalistycznej. 

Przestępstwo o charakterze terrorystycznym – jest to czyn zabroniony zagrożony karą 

pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:  

 poważnego zastraszenia wielu osób,   

 zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 

albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych 

czynności,   

 wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, 

innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także groźba popełnienia takiego 

czynu3. 

Katastrofa – jest to wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach, w którym ktoś ucierpiał  

lub poniósł śmierć, powodujące straty materialne, obejmujące swoim zasięgiem duży obszar4.  

Katastrofa budowlana – jest to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego 

lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 

formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów5. 

Katastrofa komunikacyjna – zdarzenie w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 

powodujące śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, zagrażające życiu  

lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach6. 

                                                           
2 Art. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 

620, 1669, z 2019 r. poz. 730). 
3 Art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077, z 2019 r. 

poz. 730, 858, 870). 
4 Słownik Języka Polskiego PWN, Wyd. PWN, Warszawa 2008. 
5 Art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 

1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695). 
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Katastrofa kolejowa – rozumiana jako wypadek lub poważny wypadek.  

Wypadek jest to niezamierzone, nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu 

kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia  

lub środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności: kolizje, wykolejenia, zdarzenia  

na przejazdach, zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący  

w ruchu, pożar pojazdu kolejowego. 

Poważny wypadek jest to wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem pociągu lub innym 

podobnym zdarzeniem: 

 z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej pięcioma ciężko rannymi, 

 powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej  

lub środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane przez komisję badającą 

wypadek na co najmniej 2 miliony euro, mające oczywisty wpływ na regulacje 

bezpieczeństwa kolei lub na zarządzanie bezpieczeństwem7. 

Katastrofa lotnicza – rozumiana jako wypadek lotniczy, jest to zdarzenie związane  

z eksploatacją statku powietrznego, które zaistniało od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła 

na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do momentu, gdy wszystkie osoby znajdujące  

się na pokładzie opuściły ten statek powietrzny i podczas którego: 

 jakakolwiek osoba doznała obrażeń ze skutkiem śmiertelnym lub poważnego 

obrażenia ciała w rezultacie: 

 znajdowania się na pokładzie danego statku powietrznego; 

 bezpośredniego zetknięcia się z jakąkolwiek częścią statku powietrznego, w tym 

częścią, która oddzieliła się od danego statku powietrznego; 

 bezpośredniego oddziaływania powietrza albo strumienia gazów wywołanego 

przez statek powietrzny, 

 statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji,  

w rezultacie czego: 

 naruszona została trwałość konstrukcji, pogorszeniu uległy techniczne lub lotne 

charakterystyki statku powietrznego oraz 

 wymagane jest przeprowadzenie poważnego remontu lub wymiana uszkodzonego 

elementu, 

                                                                                                                                                                                     
6 Art. 173 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077, z 2019 r.  

poz. 730, 858, 870). 
7 Art. 4 ust. 45 i 46 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730). 
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 statek powietrzny zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego dostęp jest 

niemożliwy8. 

Katastrofa morska – wypadek morski, w którym ginie wiele osób lub zostaje utracony  

czy też uszkodzony w znacznym stopniu statek lub zostaje wyrządzona duża szkoda  

w środowisku naturalnym. Wypadek morski jest to rozbicie, wywrócenie, zderzenie  

lub wejście na mieliznę statku, wybuch lub pożar na statku albo jego uszkodzenie9. 

Katastrofa w ruchu drogowym – zdarzenie w ruchu lądowym powodujące śmierć lub ciężki 

uszczerbek na zdrowiu wielu osób, zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu  

w wielkich rozmiarach. 

Katastrofa żeglugowa – rozumiana jako wypadek żeglugowy, jest to zdarzenie związane  

z ruchem lub postojem statku na wodach śródlądowych, w wyniku którego nastąpiło 

uszkodzenie ciała powodujące rozstrój zdrowia lub śmierć człowieka, uszkodzenie mienia 

znacznej wartości albo poważna awaria10.   

Eksplozja materiału lub urządzenia wybuchowego – gwałtowne wydzielenie w jednym 

miejscu dużych ilości energii w wyniku egzotermicznej reakcji chemicznej. Wybuchowi 

towarzyszy zwykle wzrost temperatury i ciśnienia, a także powstanie fali uderzeniowej. 

Pożar – jest to ogień o wielkim zasięgu, obejmujący z siłą żywiołową, nagłą, 

niekontrolowaną mienie ruchome lub nieruchome lub przebiegający w formie 

bezpłomieniowej (tlenie) i stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia wielu osób albo  

dla mienia w wielkich rozmiarach.  

Wybuch przestrzenny – wybuch mieszaniny palnych gazów, par cieczy, pyłów lub włókien  

z powietrzem. Do wybuchu przestrzennego dochodzi, gdy stężenie mieszaniny wybuchowej 

zawiera się między dolną a górną granicą wybuchowości. 

Metodyka identyfikacji – dokument pt. „Metodyka identyfikacji ciał ofiar katastrof”, 

przyjęty w listopadzie 2018 r. przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń 

Terrorystycznych.  

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  

                                                           
8 Załącznik nr 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Dz.U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm.). 
9 Art. 3 ust. 5 Załącznika nr 1 do Konwencji Ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagaży  

(Dz.Urz. UE C74E/567). 
10 Art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, z 

2018 r. poz. 1137, 1694, z 2019 r. poz. 125, 642, 730) i art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42, 412, 452). 
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do zbierania danych pośmiertnych (PM), przedśmiertnych (AM) oraz łączenia danych, zwany 

dalej „Podręcznikiem DVI”11.   

Zespół DVI – struktura o charakterze multidyscyplinarnym uruchamiana przez organ 

administracji publicznej w przypadku zaistnienia zdarzenia wymagającego podjęcia działań 

ukierunkowanych na identyfikację ciał ofiar. 

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.  

Szczątki ludzkie – odłączone poszczególne części ciała ludzkiego, osoby zmarłej w wyniku 

nagłego wydarzenia, bez względu na stopień zdeformowania.  

Zwłoki – ciało człowieka po formalnym stwierdzeniu zgonu przez lekarza. 

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. 

Przenoszenie zwłok – czynność polegająca na przeniesieniu zwłok z miejsca zgonu (miejsca 

znalezienia) do miejsca wykonywania dalszych czynności. 

Punkt przechowywania zwłok – wyznaczone przez kierującego czynnościami ratowniczymi  

(w porozumieniu z prokuratorem i przedstawicielem organu uprawnionego do prowadzenia 

postępowania przygotowawczego) miejsce, w którym po przeniesieniu zwłok w godny sposób 

są one przechowywane do momentu przewiezienia ich do prosektorium. 

Punkt przechowywania przedmiotów i śladów – wyznaczone przez kierującego 

czynnościami ratowniczymi (w porozumieniu z prokuratorem i przedstawicielem organu 

uprawnionego do prowadzenia postępowania przygotowawczego) miejsce, w którym 

                                                           
11 https://www.interpol.int/How-we-work/Forensics/Disaster-Victim-Identification-DVI  
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przechowywane są przedmioty i ślady ujawnione i zabezpieczone w toku oględzin miejsca 

zdarzenia.  

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,  

w składzie których wyznaczone są osoby realizujące zadania właściwe dla poszczególnych 

podzespołów Zespołu DVI.   

 

7. FAZY POSTĘPOWANIA NA MIEJSCU ZDARZENIA  

 Czynności ratownicze – działania prowadzone od przybycia na miejsce zdarzenia 

pierwszych sił i środków podmiotów ksrg do chwili zakończenia czynności 

ratowniczych, których priorytetem jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, a także 

mienia, w tym zwierząt żywych. 

 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia – działania prowadzone przez Policję, ŻW, inne 

służby, inspekcje, straże i instytucje równocześnie z czynnościami ratowniczymi, 

polegające na uniemożliwieniu dostępu osobom nieuprawnionym do miejsca 

zdarzenia (strefa wewnętrzna) i obszaru przylegającego (strefa zewnętrzna) oraz  

na zapobieganiu zniszczeniu, zniekształceniu lub utracie śladów i dowodów. 

 Procesowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia – prowadzone równocześnie  

z czynnościami ratowniczymi lub po ich zakończeniu oględziny12 miejsca zdarzenia, 

rzeczy, osób i zwłok oraz miejsc ujawnienia zwłok. 

 Inne czynności dochodzeniowo-śledcze, czynności operacyjno-rozpoznawcze  

i administracyjno-porządkowe – realizowane równocześnie z oględzinami – 

zarówno na miejscu, jak i poza miejscem zdarzenia, przez organy uprawnione  

do prowadzenia postępowania przygotowawczego, w celu wyjaśnienia przebiegu  

i okoliczności zdarzenia, a ich wyniki mogą mieć także wpływ na przebieg  

i rezultaty oględzin, w tym wykorzystanie psów służbowych. 

 Końcowe sprawdzenie miejsca zdarzenia – działania podejmowane po wykonaniu 

wszystkich czynności wchodzących w zakres oględzin, jeszcze przed opuszczeniem 

                                                           
12 art. 207, art. 209 § 2 i 3 i art. 308 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity  

Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, 2399, z 2019 r. poz. 150, 679). 



 

12 

 

miejsca przez zespół oględzinowy, celem ustalenia, czy zabezpieczono wszystkie 

ślady i dowody oraz mienie poszkodowanych, oraz czy podmioty prowadzące 

czynności dochodzeniowo-śledcze nie pozostawiły przedmiotów lub urządzeń.  

 Przekazanie terenu, obiektu lub mienia właścicielowi, zarządcy, użytkownikowi  

lub przedstawicielowi organu administracji rządowej albo samorządu terytorialnego, 

lub straży gminnej (miejskiej).  

 

8. PRIORYTETY OGLĘDZIN MIEJSCA ZDARZENIA  

 Zapewnienie bezpieczeństwa osobom obecnym na miejscu zdarzenia. 

 Utrwalenie stanu miejsca zdarzenia. 

 Zabezpieczenie rzeczowego materiału dowodowego na potrzeby postępowania 

karnego. 

 Obiektywna rekonstrukcja przebiegu zdarzenia. 

 

9. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI  

 Komunikacja ze społeczeństwem w razie wystąpienia przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym lub katastrofy powinna być kompetentna i odpowiedzialna; wymaga 

ona współpracy podmiotów biorących udział w czynnościach ratowniczych, 

podmiotów prowadzących czynności dochodzeniowo-śledcze, innych służb, inspekcji, 

straży i instytucji obecnych na miejscu zdarzenia (zwanych dalej w tym punkcie 

metodyki podmiotami), a także przedstawicieli środków masowego przekazu.  

 W sytuacji, jaką jest zaistnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym  

lub katastrofy: 

 komunikacja ze społeczeństwem ma szczególny charakter i powinna być 

prowadzona bardzo rozważnie, zwłaszcza poprzez media, gdyż mogą się one stać 

narzędziem w rękach terrorystów, którzy właśnie poprzez media mogą wywierać 

presję na opinię publiczną. W takiej sytuacji decyzje kiedy i co komunikować 

muszą być konsultowane z dowodzącym działaniami; 

 komunikacja ze społeczeństwem jest jednym z kluczowych (newralgicznych) 

elementów, ponieważ konieczne jest szybkie i skuteczne porozumienie  

się ze społeczeństwem na temat skali zagrożenia i rekomendowanych przez władze 

publiczne zachowań obywateli oraz zapobieganie sytuacji wykorzystania mediów 
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przez sprawców przestępstwa terrorystycznego w prowadzonej akcji 

terrorystycznej; 

 media pełnią funkcję platformy umożliwiającej natychmiastowy kontakt  

ze społeczeństwem podmiotom zaangażowanym w neutralizację skutków zdarzenia 

i wyjaśnienie jego przyczyn; 

 za pomocą środków masowego przekazu można również informować o miejscach  

i sposobach udzielania pomocy poszkodowanym, utworzonych centrach 

informacyjnych o ofiarach, poszukiwawczych i identyfikacyjnych.  

 System komunikacji ze społeczeństwem w przypadku wystąpienia przestępstwa  

o charakterze terrorystycznym lub katastrofy wypracowany już na wczesnym etapie 

działań na miejscu zdarzenia, a następnie modyfikowany, powinien uwzględniać: 

 uwarunkowania związane z bezpieczeństwem powszechnym oraz konsekwencje 

realizowanego przekazu informacji; 

 dążenie do osiągnięcia celu w postaci nieeskalowania strachu, paniki czy innych 

niepożądanych zachowań obywateli; 

 potrzebę wyznaczenia przez wszystkie obecne na miejscu zdarzenia podmioty 

osoby, która przekazuje mediom informacje dot. zakresu ich działania,  

a po konsultacji z prokuratorem, informacje będące wynikiem dokonywanych 

czynności dochodzeniowo-śledczych, w tym oględzin miejsca zdarzenia  

(punkt ds. informowania środków masowego przekazu);   

 ustalenie w sektorze zewnętrznym miejsca zdarzenia punktu przebywania 

przedstawicieli mediów, sposobów kontaktów z mediami i ich częstotliwość;  

 sposób przemieszczania przedstawicieli mediów do wyznaczonego punktu;  

 metody informowania (udzielanie informacji w miejscu zdarzenia, wywiady, 

konferencje prasowe, briefingi, komunikaty prasowe); 

 potrzebę ochraniania przed dostępem przedstawicieli mediów punktów 

pomocowych i informacyjnych obsługujących pokrzywdzonych, osoby dla nich 

najbliższe i inne zgłaszające się osoby; celem takich działań powinno być 

wyłącznie zapewnienie porządku oraz bezpieczeństwa.  

 Dowodzący na miejscu zdarzenia zapewnia komunikację z poszkodowanymi, 

rodzinami poszkodowanych i ofiar (jeżeli takie są), wyznaczając osoby 

odpowiedzialne za ten obszar komunikacji. 
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10. TRYB URUCHOMIENIA SIŁ I ŚRODKÓW  

 Policja lub inny organ uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawcgo  

po otrzymaniu informacji o zdarzeniu powiadamia prokuratora.  

 Po przybyciu na miejsce prokurator lub kierujący działaniami Policji, ŻW, bądź innej 

służby dokonuje oceny rozmiaru zdarzenia, na podstawie której następuje określenie 

potrzeb osobowych i rzeczowych (sił i środków) niezbędnych do przeprowadzenia 

oględzin miejsca zdarzenia.  

 Ocenić należy, czy siły i środki osobowe oraz rzeczowe będące w dyspozycji 

właściwego dla miejsca zdarzenia podmiotu obowiązanego do prowadzenia czynności 

dochodzeniowo-śledczych są wystarczające, czy też istnieje konieczność 

uruchomienia zasobów jednostek wojewódzkich lub centralnych (odpowiednio 

wyższego szczebla).  

 We współdziałaniu z wyznaczonym przedstawicielem akademickiego Zakładu 

Medycyny Sądowej ustalić należy m.in. możliwości logistyczne na danym terenie  

w zakresie pośmiernego badania zwłok i szczątków ludzkich oraz  

ich przechowywania.   

 Należy również ocenić potrzebę uruchomienia sił i środków osobowych oraz 

rzeczowych (zasobów), będących w dyspozycji Zespołu DVI, w szczególności jego 

terenowych agend.      

 Uruchamianie zasobów osobowych i rzeczowych Policji, ŻW lub innych podmiotów 

prowadzących czynności dochodzeniowo-śledcze następuje w trybie obowiązującym 

w tych podmiotach w przypadku działania w sytuacji kryzysowej13.  

 

11. ORGANIZACJA DOWODZENIA I WSPÓŁDZIAŁANIA SŁUŻB ORAZ 

INSTYTUCJI  

 Działaniami w trakcie czynności ratowniczych dowodzi funkcjonariusz PSP. 

Wyjątkiem mogą być sytuacje wystąpienia podejrzenia aktu terrorystycznego,  

w szczególności z użyciem materiałów/urządzeń wybuchowych. Wówczas na czas 

likwidacji tego zagrożenia dowodzenie obejmuje Policja.  

 Równocześnie z czynnościami ratowniczymi prowadzone są zabezpieczenie miejsca 

                                                           
13 Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401, 1560, z 2019 r. 

poz. 730) 6 marca 2012 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK), który stanowi 

kompleksowe podejście do zarządzania kryzysowego – obejmującego zarówno zapobieganie zagrożeniom, przygotowanie do 

nich, reagowanie w przypadku ich wystąpienia, jak również odtwarzanie powstałych zniszczeń i strat, zaktualizowany 8 

stycznia 2018 r.  
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zdarzenia oraz wstępne czynności oględzinowe, zwłaszcza w strefie zewnętrznej.  

 W celu ich koordynacji może być utworzony punkt dowodzenia (sztab), w skład 

którego, w przypadku jego powołania, wchodzą przedstawiciele służb i instytucji 

biorących udział w realizacji zadań na miejscu zdarzenia.  

 Punktem dowodzenia kieruje funkcjonariusz lub żołnierz właściwego dla miejsca 

zdarzenia podmiotu obowiązanego do prowadzenia czynności dochodzeniowo-

śledczych, w tym dokonania oględzin. 

12. ORGANIZACJA KIEROWANIA OGLĘDZINAMI I PRZEPŁYWU 

INFORMACJI 

 Oględziny na miejscu zdarzenia prowadzi prokurator.  

 W zależności od rozmiaru i skutków zdarzenia powołuje się zespół bądź zespoły 

oględzinowe oraz wyznacza koordynatora zespołów oględzinowych. 

 Kierownicy poszczególnych zespołów oględzinowych (funkcjonariusz lub żołnierz 

komórki dochodzeniowo-śledczej) podlegają prokuratorowi.   

 Grupa operacyjno-procesowa działa równocześnie z zespołami oględzinowymi, 

realizując inne niż oględziny miejsca zdarzenia czynności, w szczególności 

dochodzeniowo-śledcze, operacyjno-rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe  

na miejscu i poza miejscem zdarzenia, w tym czynności ukierunkowane  

na identyfikację ciał ofiar opisane w Metodyce identyfikacji w zakresie działania 

podzespołu AM Zespołu DVI.  

Schemat przepływu informacji na miejscu zdarzenia  
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Kierownik punktu dowodzenia – w zakresie oględzin miejsca zdarzenia odpowiada  

m.in. za: 

 zorganizowanie punktu dowodzenia, z uwzględnieniem w szczególności składu 

osobowego i zadań, lokalizacji oraz zasad funkcjonowania (określenie m.in. trybu 

pracy, sposobów łączności); 

 wyznaczenie miejsca dla stanowiska wsparcia logistycznego; 

 zorganizowanie wsparcia psychologicznego dla osób uczestniczących w oględzinach. 

Koordynator zespołów oględzinowych odpowiedzialny jest za: 

 udzielenie wsparcia prokuratorowi  w prowadzeniu oględzin; 

 w przypadku oględzin znacznych obszarów terenu lub obiektu, gdzie zastosowano 

podział obszaru lub obiektu na poszczególne sektory oględzin, sporządzenie szkicu 

ukazującego rozmieszczenie sektorów; 

 wyznaczenie, dokładne zbadanie, zabezpieczenie i wyraźne oznakowanie drogi 

poruszania się po miejscu poddawanym oględzinom (w porozumieniu  

ze specjalistą/technikiem kryminalistyki), tzw. „ścieżki powszechnego dostępu  

do sektorów na miejscu zdarzenia”, prowadzącej do punktów największej koncentracji 

śladów kryminalistycznych; 

 koordynowanie pracy zespołów oględzinowych w sektorach;  

 zapewnienie zespołom oględzinowym dostępu do środków techniki kryminalistycznej;  

 współdziałanie z kierownikami zespołów oględzinowych w zapewnianiu niezbędnej 

ochrony życia i zdrowia osobom dokonującym oględzin miejsca zdarzenia;  

 wyznaczenie spośród funkcjonariuszy lub żołnierzy komórek dochodzeniowo-

śledczych osoby odpowiedzialnej za czasowe przechowywanie zwłok i szczątków 

ludzkich w punkcie przechowywania zwłok; 

 wyznaczenie spośród funkcjonariuszy lub żołnierzy komórek dochodzeniowo-

śledczych osoby lub osób odpowiedzialnych za sposób magazynowania przedmiotów 

i śladów; 

 bieżące kontrolowanie przebiegu oględzin miejsca zdarzenia oraz poprawności 

zabezpieczenia technicznego materiału dowodowego;  

 przekazywanie informacji o bieżących wynikach oględzin miejsca zdarzenia, selekcji  

i wstępnych badaniach zebranych już przedmiotów i śladów kierownikowi grupy 

operacyjno-procesowej; 

 współdziałanie z kierującym zespołem logistycznym w zaspokajaniu potrzeb 
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materiałowych, socjalnych i bytowych osób uczestniczących w oględzinach, w tym 

potrzeb w zakresie wsparcia psychologicznego; 

 w zależności od oceny lub potrzeb opracowanie tzw. notatki pooględzinowej. 

Funkcjonariusz lub żołnierz odpowiedzialny za prowadzenie punktu przechowywania 

zwłok i szczątków ludzkich, do zadań którego należy: 

 utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorem zespołów oględzinowych  

oraz kierownikiem zespołu oględzinowego (także w sektorach)–w celu sprawnego 

przyjmowania kolejno zabezpieczanych zwłok lub ich szczątków14; 

 zapewnienie sprawnego przenoszenia zwłok z miejsca prowadzenia oględzin  

do punktu przechowywania zwłok;  

 kontrola poprawności zabezpieczenia technicznego i formalno-procesowego 

przekazywanych do punktu zwłok i szczątków ludzkich;  

 przekazywanie koordynatorowi zespołów oględzinowych bieżących informacji  

o przyjmowanych do punktu zwłokach i szczątkach ludzkich;   

 prowadzenie dla wszystkich sektorów ewidencji (rejestru) zwłok i szczątków ludzkich 

wg wzorów określonych w Załącznikach nr 1 i 2; 

 przygotowywanie zwłok i szczątków ludzkich do ich przewożenia do prosektorium – 

w porozumieniu z koordynatorem zespołów oględzinowych;  

 zapewnienie przechowywania zwłok i szczątków ludzkich w sposób gwarantujący 

szacunek zmarłym; 

 przygotowanie i dostarczenie koordynatorowi zespołów oględzinowych ewidencji 

(rejestru) zwłok i szczątków ludzkich z opisem ich obiegu. 

Funkcjonariusz lub żołnierz odpowiedzialny za prowadzenie punktu przechowywania 

przedmiotów i śladów15, do zadań którego należy: 

 utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorem zespołów oględzinowych oraz 

kierownikiem zespołu oględzinowego (także w sektorach) – w celu sprawnego 

przyjmowania kolejno zabezpieczanych przedmiotów lub śladów; 

 kontrolowanie poprawności zabezpieczenia technicznego i formalno-procesowego 

napływających do punktu przedmiotów lub śladów;  

                                                           
14 Czynności wykonywane przy usuwaniu i identyfikacji zwłok to zadanie trudne i traumatyczne. Do udziału w nich 

powinni być kierowani funkcjonariusze lub żołnierze odpowiednio przeszkoleni, z dużym doświadczeniem, zdolni  

do radzenia sobie z ogromną presją wynikającą z koniecznością obcowania z wieloma przypadkami śmierci naraz.  

15Każdorazowo należy rozważać potrzebę utworzenia odrębnych punktów, jeden do przechowywania przedmiotów 

ujawnionych na miejscu zdarzenia będących najczęściej mieniem osobistym ofiar, drugi do przechowywania przedmiotów  

i śladów mogących być dowodami w postępowaniu przygotowawczym.  
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 przekazywanie bieżących informacji o zgromadzonych już przedmiotach lub śladach 

koordynatorowi zespołów oględzinowych;  

 dbanie o bezzwłoczne przekazanie do badań nietrwałych śladów i przedmiotów; 

 prowadzenie dla wszystkich sektorów ewidencji (rejestru) przedmiotów i śladów oraz 

ich obiegu wg wzoru określonego w Załączniku nr 3;  

 przygotowywanie do wysyłki posegregowanych śladów i przedmiotów 

i przekazanie ich dobranymi i dostosowanymi do potrzeb środkami transportu  

do odpowiednich instytucji – w porozumieniu z prokuratorem i koordynatorem 

zespołów oględzinowych; 

 przygotowanie i dostarczenie koordynatorowi zespołów oględzinowych ewidencji 

(rejestru) przedmiotów i śladów z opisem ich obiegu. 

 

13. SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁU OGLĘDZINOWEGO W SEKTORZE 

 Skład osobowy zespołu oględzinowego w każdej sytuacji należy dostosować  

do rodzaju zdarzenia, obszaru lub obiektu, w którym zdarzenie zaistniało, 

przewidywanego zakresu czynności do wykonania oraz innych specyficznych  

dla danego rodzaju miejsca zdarzenia okoliczności. 

 W skład zespołu oględzinowego mogą wchodzić: 

 kierownik zespołu oględzinowego; 

 funkcjonariusze lub żołnierze komórek dochodzeniowo-śledczych; 

 funkcjonariusze, pracownicy lub żołnierze laboratorium kryminalistycznego albo 

komórki techniki kryminalistycznej: 

o ujawniający i zabezpieczający przedmioty i ślady z użyciem odpowiednich 

metod i środków techniki kryminalistycznej,  

o dokumentujący stan miejsca zdarzenia, przebieg oględzin i ich wyniki, między 

innymi przez sporządzanie planów, szkiców oraz w miarę potrzeby za pomocą 

urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku; 

 biegły lekarz, w miarę możliwości z zakresu medycyny sądowej; 

 biegli i specjaliści z zakresu odpowiednich dziedzin nauki i techniki; 

 osoba wypełniająca „Formularz opisu zwłok na miejscu zdarzenia”, stanowiący 

Załącznik nr 5 do niniejszej Metodyki; 

 funkcjonariusze komórek minersko-pirotechnicznych lub żołnierze o specjalności 

saper w przypadku zdarzenia z użyciem materiału lub urządzenia wybuchowego; 
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 biegły z zakresu pożarnictwa albo funkcjonariusz PSP (biegły sądowy z zakresu 

pożarnictwa) w przypadku pożarów, wybuchów przestrzennych lub innych podobnych 

zdarzeń; 

 inne osoby, których udział w prowadzonych czynnościach jest niezbędny. 

 

Kierownik zespołu oględzinowego odpowiedzialny jest za: 

 przeprowadzenie oględzin w danym sektorze; 

 w porozumieniu z prokuratorem i koordynatorem zespołów oględzinowych wybór 

metody prowadzenia oględzin w sektorze; 

 zaplanowanie kolejności czynności wykonywanych w ramach prowadzonych oględzin 

w sektorze; 

 określenie i zapewnienie, po uzgodnieniu z koordynatorem zespołów oględzinowych, 

niezbędnego sprzętu specjalistycznego oraz różnych form wsparcia technicznego; 

 nadzorowanie czynności prowadzonych przez członków zespołu oględzinowego oraz 

dokumentowania czynności;  

 gromadzenie, porządkowanie i analizowanie przekazywanych dokumentów i danych 

(protokoły, notatki, szkice, plany, nośniki informacji itp.); 

 zapewnienie wymiany informacji w ramach zespołu oględzinowego; 

 nadzorowanie przestrzegania zasad bhp, w tym zaopatrzenie wszystkich osób 

wchodzących na obszar zagrożony w dostosowaną do warunków i specyfiki sektora 

odzież ochronną (maski, jednorazowe rękawiczki, kombinezony, ochrona na głowę, 

ochrona na obuwie, odpowiednie obuwie itp.); 

 udzielanie bieżących informacji o wynikach oględzin koordynatorowi zespołów 

oględzinowych lub kierownikowi grupy operacyjno-procesowej;  

 wstępne podsumowanie zadań zrealizowanych w ramach zespołu oględzinowego 

przez biegłych, specjalistów, funkcjonariuszy lub żołnierzy; 

 dokonanie kontrolnego przeglądu sektora badanego przez zespół bezpośrednio  

po wykonaniu wszystkich czynności wchodzących w zakres oględzin i jeszcze przed 

podjęciem decyzji o jego opuszczeniu.  
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Funkcjonariusze lub żołnierze komórek dochodzeniowo-śledczych odpowiadają  

w szczególności za: 

 dokumentowanie czynności oględzinowych; 

 utrzymywanie stałego kontaktu z kierownikiem zespołu oględzinowego, w celu 

bieżącej wymiany informacji o ustaleniach poczynionych w sektorze. 

 

Specjaliści – technicy kryminalistyki16 – funkcjonariusze, pracownicy lub żołnierze 

laboratorium kryminalistycznego albo komórki techniki kryminalistycznej odpowiadają  

w szczególności za: 

 zapoznanie się ze specyfiką danego obszaru lub obiektu, ustalenie zakresu, przebiegu  

i wyników wykonanych wcześniej czynności – na etapie zabezpieczenia technicznego 

miejsca do chwili oględzin i przekazanie swoich spostrzeżeń kierownikowi zespołu 

oględzinowego; 

 dokładne przeszukanie całego sektora celem ujawnienia i zabezpieczenia przedmiotów 

i śladów, w szczególności charakterystycznych dla określonego zdarzenia; 

 podejmowanie czynności mających na celu szczegółowe zbadanie miejsca, na którym 

znajdują się zwłoki, celem umożliwienia podjęcia badań samych zwłok i następnie 

zabrania ich z miejsca oględzin; 

 zapewnienie specjalistycznego wsparcia posiadanymi środkami techniki 

kryminalistycznej wszystkim biegłym lub innym osobom wykonującym czynności  

na miejscu oględzin podczas ujawniania i zabezpieczania śladów oraz  

ich dokumentowania; 

 zabezpieczenie techniczne przedmiotów i śladów oraz przekazanie ich kierownikowi 

zespołu oględzinowego; 

 sporządzenie dokumentacji z wykorzystaniem urządzeń lub środków technicznych 

służących do utrwalania obrazu lub dźwięku, z uwzględnieniem utrwalenia pozycji 

zwłok oraz przekazanie jej kierownikowi zespołu oględzinowego;  

 wykonanie wszystkich niezbędnych szkiców lub planów, z uwzględnieniem położenia 

geograficznego, obejmujących cały obszar sektora, z występującymi tam 

przedmiotami i śladami; 

 w miarę prowadzenia oględzin nanoszenie na szkice lub plany położenia miejsca,  

w którym ujawniono przedmioty i ślady; 

                                                           
16 art. 205 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, 2399, 

z 2019 r. poz. 150, 679). 
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 bieżące informowanie kierownika zespołu oględzinowego o wykonywanych 

czynnościach i ich wynikach. 

 

Biegły lekarz, w miarę możliwości z zakresu medycyny sądowej, odpowiada w szczególności 

za: 

 potwierdzenie zgonu; 

 określenie płci i przybliżonego wieku biologicznego zwłok ludzkich, stanu 

odżywienia, budowy ciała i odmiany (rasy); 

 udzielenie pomocy organowi procesowemu przy ustalaniu tożsamości zwłok; 

 ustalenie, w określonych przypadkach, czy ma się do czynienia ze szczątkami 

ludzkimi; 

 udzielenie pomocy organowi procesowemu przy poszukiwaniu, zabezpieczaniu  

i przygotowaniu do badań śladów biologicznych lub fizykochemicznych; 

 przekazanie informacji dotyczących opisu ściśle lekarskich czynności i spostrzeżeń,  

w szczególności możliwych do oceny bez rozbierania zwłok obrażeń zewnętrznych 

oraz znamion śmierci (z podaniem godziny dokonywania oceny znamion śmierci),  

z uwzględnieniem obrażeń nieprzystających do charakteru zdarzenia; 

 w miarę możliwości ustalenie przybliżonego czasu zgonu, przy czym ustalenie  

to może być dokonane w późniejszym czasie w oparciu o ocenę znamion śmierci 

dokonaną na miejscu zdarzenia; 

 przekazanie treści dotyczących okoliczności, które mogą mieć, zdaniem lekarza, 

związek ze zgonem osoby oraz mających znaczenie w procesie identyfikacji osoby; 

 udzielenie pomocy organowi procesowemu w zakresie interpretacji związków między 

ogólnym stanem zwłok, a ich otoczeniem na potrzeby tworzenia wstępnych wersji 

przebiegu zdarzenia. 

 

Biegli i specjaliści z zakresu odpowiednich dziedzin nauki i techniki odpowiadają  

w szczególności za: 

 doradzanie kierownikowi zespołu oględzinowego w kwestii zabezpieczenia 

technicznego ujawnionych przedmiotów i śladów, doboru materiału kontrolnego  

i porównawczego; 



 

22 

 

 dobór i zastosowanie zaawansowanych technik naukowych, w tym 

kryminalistycznych, podczas czynności poszukiwawczych, ujawniania  

oraz zabezpieczania przedmiotów i śladów; 

 typowanie, wstępną selekcję zgromadzonych w toku oględzin przedmiotów i śladów 

oraz pomoc przy przygotowaniu ich do wysyłki; 

 decydowanie o zabezpieczeniu i jak najszybszym przekazaniu do odpowiedniego 

laboratorium materiału dowodowego, który może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu.  

 

W przypadku udziału Zespołu DVI osoba wypełniająca „Formularz opisu zwłok na miejscu 

zdarzenia”, stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszej Metodyki, odpowiada w szczególności 

za: 

 poprawne i kompletne wypełnienie formularza; 

 kompletność oznaczenia zwłok, szczątków ludzkich i przedmiotów ujawnionych przy 

zwłokach zgodnie ze standardami rekomendowanymi w Podręczniku Identyfikacji 

Ofiar Katastrof; 

 trwałe przymocowanie „Formularza opisu zwłok na miejscu zdarzenia” do worka  

lub pojemnika ze zwłokami/szczątkami ludzkimi. 

 

W przypadku udziału funkcjonariuszy komórek minersko-pirotechnicznych lub żołnierzy  

o specjalności saper odpowiadają oni w szczególności za: 

 sprawdzenie miejsca zdarzenia pod względem bezpieczeństwa i ewentualnej 

identyfikacji wtórnego ładunku wybuchowego; 

 udzielanie pomocy w określaniu obszaru sektorów; 

 wskazanie miejsca wybuchu (lej powybuchowy – krater); 

 udzielanie pomocy w zakresie oceny siły wybuchu, rodzaju użytego materiału 

wybuchowego i ewentualnej identyfikacji elementów mogących stanowić części 

ładunku wybuchowego (samodziałowego urządzenia wybuchowego); 

 przeprowadzenie wstępnego wnioskowania w zakresie budowy ładunku  

lub urządzenia wybuchowego, w tym zwłaszcza sposobu jego uruchomienia 

(odpalenia). 

 

W przypadku udziału funkcjonariuszy PSP odpowiadają oni w szczególności za: 

 ustalenie wstępnej, domniemanej przyczyny pożaru; 
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 wskazanie zmian spowodowanych pożarem i ich przyczyn, ocenę zgromadzonego 

materiału pod kątem możliwości jak najefektywniejszego jego wykorzystania  

w postępowaniu karnym.  

Zmiany w składzie zespołu oględzinowego muszą być udokumentowane. 

 

14. WYBÓR METODY OGLĘDZIN I SPOSOBU DOKUMENTOWANIA   

 Wybór metody oględzin zależy od wielu czynników, w tym: rodzaju zdarzenia, 

obszaru, uwarunkowań topograficznych i architektonicznych, czasu, jaki upłynął  

od wystąpienia zdarzenia, rodzaju podjętych czynności ratowniczych, liczby i rodzaju 

możliwych do ujawnienia przedmiotów i śladów.  

 Istotne znaczenie w pierwszym etapie oględzin ma określenie rozmiarów zdarzenia  

i sprawdzenie możliwych zagrożeń.  

 W przypadku prowadzenia oględzin na obszarze otwartym w nocy, we mgle, podczas 

opadów atmosferycznych w celu zapewnienia możliwości powtórnego 

przeprowadzenia oględzin tego miejsca, należy je zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych oraz w miarę możliwości przed niekorzystnym wpływem warunków 

atmosferycznych i ponowić oględziny jak najszybciej w innych, lepszych warunkach 

atmosferycznych lub warunkach widoczności. 

 Czynności na miejscu zdarzenia rozpoczyna się od oględzin wstępnych, które 

obejmują w szczególności: 

 dokonanie wstępnej oceny rodzaju zdarzenia; 

 dokładne rozpoznanie terenu, budowli, ich struktury, właściwości i ustalenia 

obiektów istotnych dla sprawy; 

 określenie położenia wstępnie zaobserwowanych śladów w stosunku  

do przedmiotów z otoczenia, w szczególności tych, które mogą ograniczać 

swobodne poruszanie się po miejscu; 

 ujawnienie i wstępne zbadanie przedmiotów i śladów, w szczególności tych, które 

mogą ograniczać swobodne poruszanie się po miejscu zdarzenia; 

 zadbanie o jak najszybsze ujawnienie i zabezpieczenie makrośladów, mikrośladów 

i przedmiotów o istotnym znaczeniu dla wyjaśniania zdarzenia danego rodzaju; 

 utrwalenie zastanej sytuacji bez dokonywania jakichkolwiek zmian przez: 

o dobranie właściwego oznakowania zwłok lub szczątków ludzkich, 

przedmiotów i śladów,  
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o określenie stałych punktów, linii lub płaszczyzn odniesienia,  

o wykonanie zdjęć ogólnoorientacyjnych i/lub fragmentarycznych miejsca 

zdarzenia, w tym z wykorzystaniem wysięgników lub statków powietrznych, 

o wykorzystanie technik naziemnego i/lub lotniczego skanowania 3D, 

o dokonanie nagrań video, 

o sporządzenie szkiców, w tym z wykorzystaniem komputerowych programów 

graficznych,   

o wykonanie nagrań i zdjęć sytuacyjnych obrazujących położenie względem 

siebie zwłok i wkomponowanie ich rozmieszczenia w elementy z otoczenia. 

 Po zakończeniu oględzin wstępnych prokurator i koordynator zespołów 

oględzinowych przeprowadzają odprawę z kierownikami zespołów oględzinowych, 

podczas której:  

 ustala się metodę prowadzenia oględzin szczegółowych, kolejność działań, plan 

oględzin, w tym podział na sektory;  

 określa się czynności niezbędne do wykonania na miejscu zdarzenia; 

 dokonuje się podziału zadań między poszczególnych członków zespołu; 

 ustala się zasady postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi; 

 ustala się zasady gromadzenia oraz obiegu przedmiotów i śladów; 

 ustala się zasady zapewnienia bhp członkom zespołu. 

 Wyznaczanie sektorów: 

 liczba i wielkość poszczególnych sektorów uzależniona jest od specyfiki zdarzenia 

oraz od sił i środków pozostających w dyspozycji; 

 sektory mogą mieć kształt wielokątów lub okręgów;  

 obszary poszczególnych sektorów powinny się ze sobą stykać; 

 granice sektorów muszą być jednoznacznie sprecyzowane, należy wyznaczyć  

tzw. ścieżki powszechnego dostępu na miejscu zdarzenia; 

 sposób podziału na sektory dokumentuje się w protokole oględzin głównym, przez 

opis wybranego sposobu podziału i sporządzenie schematycznego szkicu miejsca 

oględzin z podziałem na sektory; 

 po dokonaniu podziału na sektory wykonuje się fotografie ogólnoorientacyjne  

lub nagranie video; 

 sektory są oznaczane z wykorzystaniem wyłącznie liczb rzymskich np. I, II, III, IV;  
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Organizacja oględzin miejsca zdarzenia – podział miejsca na sektory i ich oznaczanie  

 

G H I  VII VIII IX  7 8 9 

D E F 
 

IV V VI 
 

4 5 6 

A B C  I II III  1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oględziny z podziałem na okręgi można w szczególności stosować przy katastrofach 

lotniczych, gdy szczątki statku powietrznego znajdują się na stosunkowo małym 

obszarze i jest ich niewiele oraz przy wybuchu o niewielkiej sile (do 100 g materiału 

wybuchowego równoważnego z trotylem). 

 Metody prowadzenia oględzin w sektorach: 

 odśrodkowa – oględziny rozpoczyna się od punktu uważanego za centralny, 

prowadzi się je, np. radialnie, aż do zewnętrznej krawędzi sektora;  

 dośrodkowa – oględziny rozpoczyna się od zewnętrznej krawędzi sektora, 

prowadzi się je, np. spiralnie, aż do jego punktu centralnego;  

 liniowa (tyraliera) – oględziny rozpoczyna się od zewnętrznej krawędzi sektora  

i prowadzi liniowo wzdłuż całego lub części sektora, członkowie zespołu 

oględzinowego przemieszczają się w jednej linii, w równej odległości od siebie 

(np. co 1 m), w przypadku zawracania członek zespołu na skrajnej pozycji (lewej 

lub prawej) przesuwa się w lewo lub prawo na ok. 1 m, pozostali po zawróceniu 

ustawiają się w linii co ok. 1 m; 

 inne metody, np. sieciowa, taśmowa, promieniowa.  
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Wybrane metody (sposoby) prowadzenia oględzin: odśrodkowa (lewa), dośrodkowa (środek), 

liniowa (prawa) 

 

 Dokumentowanie oględzin: 

 podstawowym dokumentem procesowym z oględzin jest protokół17, sporządzany 

na formularzach ustalonego wzoru, składający się z części wstępnej, opisowej  

i końcowej;  

w części opisowej należy zawrzeć:  

o opis warunków atmosferycznych i oświetlenia, 

o ogólną charakterystykę miejsca zdarzenia, 

o opis miejsca i sposobu ujawnienia, utrwalenia i zabezpieczenia zwłok, 

szczątków ludzkich wraz z podaniem dokładnej godziny oględzin 

poszczególnych zwłok lub szczątków ludzkich, 

o opis miejsca i sposobu ujawnienia, utrwalenia i zabezpieczenia przedmiotów  

i śladów,  

o opis ustaleń negatywnych (informacje o braku przedmiotów i śladów  

w miejscach, w których powinny się znajdować), 

o ewentualne informacje o zmianie warunków atmosferycznych w trakcie 

czynności; 

w części końcowej należy zawrzeć: 

o wykaz zabezpieczonych przedmiotów i śladów, 

o wykaz sporządzonej dokumentacji technicznej (szkice, plany, zdjęcia, filmy), 

o omówienie poprawek, skreśleń i uzupełnień, 

o podpisy wszystkich osób biorących udział w oględzinach; 

 załączniki do protokołu: 

                                                           
17 Rozdział 16 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, 

2399, z 2019 r. poz. 150, 679).  
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o szkice sporządzane w szczególności z wykorzystaniem technik 

komputerowych (ogólne, szczegółowe, specjalne);  

o dokumentacja fotograficzna (ogólnoorientacyjna, sytuacyjna, fragmentaryczna, 

szczegółowa); 

o dokumentacja audiowizualna.  

 

Sposób oznaczania zwłok/szczątków/śladów/przedmiotów: 

 zwłoki, szczątki ludzkie, przedmioty i ślady oznaczane są w protokole oględzin  

i na metryczce z wykorzystaniem wyłącznie cyfr arabskich (tzw. numeracja 

podstawowa);   

 jeżeli dokonano podziału miejsca zdarzenia na sektory, przy oznaczaniu zwłok, 

szczątków ludzkich, przedmiotów i śladów wskazuje się także numer sektora zawsze 

oznaczany cyfrą rzymską, np. 2/IV, 1/III; 

 w przypadku udziału w oględzinach miejsca zdarzenia Zespołu DVI, dodatkowo  

do oznaczania zwłok, szczątków ludzkich oraz przedmiotów ujawnionych na zwłokach 

lub szczątkach ludzkich stosuje się zasady oznaczania określone w Podręczniku 

Identyfikacji Ofiar Katastrof (tzw. numeracja dodatkowa);  

 infomację o oznaczeniu nadanym zwłokom i szczątkom ludzkim przez Zespół DVI  

(tzw. numeracja dodatkowa) odnotowuje się w protokole oględzin i metryczce oraz  

w Formularzu opisu zwłok na miejscu zdarzenia; 

 numerację o oznaczeniu nadanym zwłokom i szczątkom ludzkim w protokole oględzin 

(tzw. numeracja podstawowa) odnotowuje się również w Formularzu opisu zwłok  

na miejscu zdarzenia; 

 w celu utrzymania systemu międzynarodowych oznaczeń NN zwłok lub szczątków 

ludzkich zgodnie z zaleceniem Interpolu, przyjmuje się następujący sposób  

ich oznaczenia (tzw. numeracja dodatkowa): 

 przykładowo dla NN zwłok: 

 

 

 przykładowo dla szczątków ludzkich: 

 

 

 

PM 48 0001 I/B 
nr 

podstawowy 
Miejsce 

PM 48 0002 I/BP 
nr 

podstawowy 
Miejsce 



 

28 

 

gdzie kolejne elementy oznaczają: 

PM – post mortem (oznaczenie odnoszące się do formularza PM z danymi 

pośmiertnymi), 

48 – kod danego państwa biorącego udział w oględzinach miejsca katastrofy  

(tu: 48 dla Polski), 

0001 – kolejny numer (cyfry arabskie) odnalezionych NN zwłok/szczątków ludzkich, 

I – numer sektora (cyfry rzymskie), 

B – zwłoki (z ang. body), 

BP – szczątki ludzkie (z ang. body part), 

numer podstawowy – oznaczenie nadane w protokole oględzin i na metryczce, 

miejsce – lokalizacja miejsca katastrofy, np. stacja metra, lotnisko - zapisu tego dokonuje 

się jedynie w przypadku wystąpienia zdarzenia w kilku lokalizacjach;  

 w celu powiązania ujawnionych przedmiotów z NN zwłokami lub szczątkami ludzkimi  

przyjmuje się już wcześniej nadane oznaczenia (dla NN zwłok lub szczątków ludzkich), 

uzupełniając je o kolejne numery (cyfry arabskie), oznaczające kolejne ujawnione 

przedmioty: przykładowo dla pierwszych NN zwłok zabezpieczonych w sektorze I,  

na których ujawniono np. zegarek (1), łańcuszek (2) i pierścionek (3): 

• PM 48 0001/1 I/B numer podstawowy, miejsce, 

• PM 48 0001/2 I/B numer podstawowy, miejsce, 

• PM 48 0001/3 I/B numer podstawowy, miejsce;  

 wskazany wyżej system oznaczeń przedmiotów stosowany jest w przypadku, gdy dany 

przedmiot połączony jest z NN zwłokami lub szczątkami ludzkimi.  

 nie stosuje się go w przypadku przedmiotów odnalezionych w pobliżu zwłok  

lub szczątków ludzkich.  

 

15. SPECYFIKA OGLĘDZIN MIEJSCA KATASTROFY KOMUNIKACYJNEJ  

W RUCHU LĄDOWYM – DROGOWYM 

 Zakres oględzin w istotnym stopniu zależy od badanej wersji zdarzenia oraz ustalonej 

lub prawdopodobnej przyczyny katastrofy drogowej; w przypadku: 

 zderzenia, w tym czołowego, najechania, upadku z wysokości, zjechania z drogi 

najważniejsze ślady znajdują się zwykle poza miejscem samej katastrofy; 

 zdarzenia na przejeździe kolejowym, badaniu podlega sprawność urządzeń 

zamykających przejazd.  
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 W przypadku katastrofy drogowej: 

 przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia (opisanie miejsce zdarzenia,  

z uwzględnieniem położenia i stanu pojazdów) oraz wszystkich miejsc, gdzie 

znajdują się urządzenia wykorzystywane do organizacji ruchu drogowego  

i zapewnienia jego bezpieczeństwa; 

 opisanie warunków atmosferycznych i oświetleniowych, związanych z porą doby, 

pogodą, oświetleniem naturalnym i sztucznym, temperaturą, opadami  

i widocznością; 

 opisanie warunków drogowych, związanych m.in. z topografią miejsca zdarzenia, 

zarówno na miejscu zdarzenia, jak również na odcinku bezpośrednio przed  

i za miejscem zdarzenia;  

 opisanie zastanego stanu nawierzchni drogowej oraz drogi przebiegu pojazdu 

drogowego przed miejscem zdarzenia (określenie rodzaju i stanu nawierzchni 

jezdni oraz pobocza, zamieszczenie informacji na temat funkcjonowania 

sygnalizacji świetlnej, opisanie oznakowania poziomego i pionowego,  

gdy do zdarzenia doszło na łuku drogi, dokonanie pomiaru krzywizny tego łuku  

w sposób umożliwiający wyliczenie jego promienia); 

 opisanie w odrębnym protokole oględzin (osobnym dla każdego pojazdu) 

poszczególnych układów pojazdu (kierowniczego, hamulcowego, instalacji 

elektrycznej, w tym stanu oświetlenia, kół pojazdu, tachografu itp.), pozycji 

dźwigni zmiany biegów, długości pojazdu ciężarowego oraz śladów, głównie 

mechanoskopijnych, występujących w obrębie podwozia i nadwozia pojazdu 

uczestniczącego w zdarzeniu; 

 utrwalenie stanu pulpitu kierowcy i innych urządzeń w pojeździe drogowym;  

 zabezpieczenie śladów biologicznych i innych mogących posłużyć do ustalenia 

rozmieszczenia osób w pojeździe w chwili zdarzenia;    

 rozważenie, w przypadku potrzeby wyjaśnienia kwestii użycia oświetlenia pojazdu  

(np. kierunkowskazów), zabezpieczenia odpowiednich żarówek z pojazdu;  

 rozpoczynanie oględzin pojazdów po formalnym zakończeniu oględzin miejsca 

zdarzenia przez zespół oględzinowy albo wyznaczenie do ich prowadzenia 

odrębnego zespołu oględzinowego;  
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 ustalenie, zwłaszcza przy zdarzeniach na przejazdach kolejowych, czy przejazd 

kolejowy był należycie zabezpieczony, czy miał sygnalizację od strony toru  

i od strony drogi, czy były zamknięte istniejące rogatki;  

 ustalenie stanu jezdni, drogi oraz przejazdu w poziomie szyn; 

 zabezpieczenie wszelkiej dokumentacji pojazdów i kierujących pojazdem dostępnej 

na miejscu zdarzenia; 

 zabezpieczenie wszelkich urządzeń rejestrujących znajdujących się w wyposażeniu 

pojazdu drogowego; 

 zabezpieczenie, w przypadku zdarzenia na przejeździe kolejowym, wszelkiej 

dokumentacji dostępnej na miejscu zdarzenia i urządzeń rejestrujących 

znajdujących się w wyposażeniu innego niż drogowy pojazdu biorącego udział  

w zdarzeniu. 

 W przypadku wybuchu lub pożaru w pojeździe drogowym będącym w ruchu poddanie 

oględzinom także miejsca, w którym nastąpił wybuch lub pożar, trasy przebytej przez 

pojazd po ich wystąpieniu oraz miejsca zatrzymania pojazdu. 

 

16.  SPECYFIKA OGLĘDZIN MIEJSCA KATASTROFY KOMUNIKACYJNEJ  

W RUCHU LĄDOWYM – KOLEJOWYM 

 Zakres oględzin w istotnym stopniu zależy od badanej wersji zdarzenia oraz ustalonej 

lub prawdopodobnej przyczyny katastrofy; w przypadku: 

 zderzenia, w tym czołowego, najważniejsze ślady znajdują się zwykle poza 

miejscem samej katastrofy (miejsca, w których znajdują się urządzenia 

wykorzystywane do organizacji ruchu i zapewnienia jego bezpieczeństwa); 

 wykolejenia (wypadnięcia pociągu z szyn) – podstawowe znaczenie mają stan 

torowiska i ślady hamowania;  

 najechania na przejeździe badaniu podlega sprawność urządzeń zamykających 

przejazd.  

 W przypadku katastrofy kolejowej: 

 przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia oraz wszystkich miejsc, gdzie 

znajdują się urządzenia wykorzystywane do organizacji ruchu kolejowego  

i zapewnienia jego bezpieczeństwa; 

 opisanie miejsca zdarzenia, z uwzględnieniem położenia i stanu pojazdów 

kolejowych, torów, rozjazdów, budowli inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, urządzeń 

elektroenergetycznych, łączności i innych; 
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 ustalenie, przy zdarzeniach na przejazdach kolejowych, czy przejazd kolejowy był 

należycie zabezpieczony, czy miał sygnalizację od strony toru i od strony drogi,  

czy były zamknięte istniejące rogatki;  

 ustalenie stanu widoczności przejazdu z drogi i z posterunku obsługi przejazdu oraz  

ze stanowiska kierującego pojazdem drogowym; 

 ustalenie stanu jezdni, drogi oraz przejazdu w poziomie szyn; 

 zabezpieczenie wszelkiej dokumentacji dostępnej na miejscu zdarzenia; 

 zabezpieczenie wszelkich urządzeń rejestrujących znajdujących się w wyposażeniu 

pojazdu kolejowego; 

 zabezpieczenie, w przypadku zdarzenia na przejeździe kolejowym, także wszelkiej 

dokumentacji dostępnej na miejscu zdarzenia i urządzeń rejestrujących 

znajdujących się w wyposażeniu innego niż kolejowy pojazdu biorącego udział  

w zdarzeniu; 

 utrwalenie stanu pulpitu maszynisty i innych urządzeń w pojeździe kolejowym;  

 zabezpieczenie śladów biologicznych i innych mogących posłużyć do ustalenia 

rozmieszczenia osób w kabinie maszynisty w chwili zdarzenia;   

 ustalenie stanu oświetlenia terenu, stanu sygnałów oraz wskaźników;  

 zabezpieczenie stacyjnych i liniowych urządzeń sterowania ruchem  

i ich zabezpieczeń;  

 opisanie zastanego stanu nawierzchni kolejowej, podtorza, podłoża, zwrotnic  

na rozjeździe, na którym doszło do zdarzenia, położenia zwrotnic sprzężonych  

i wykolejnic oraz drogi przebiegu pojazdu kolejowego przed miejscem zdarzenia; 

 sporządzenie szkicu miejsca zdarzenia ze wskazaniem kilometrażu, układu  

i numerów torów w rejonie zdarzenia, usytuowania, oznaczenia i położenia 

sygnalizatorów, wskaźników, zwrotnic i wykolejnic, usytuowania i oznaczenia 

nastawni i innych posterunków ruchu, pojazdów kolejowych (z uwzględnieniem 

kierunku jazdy) oraz śladów zdarzenia (szkic można sporządzić z udziałem 

przedstawicieli komisji kolejowej).  

 W przypadku wybuchu lub pożaru w pojeździe kolejowym będącym w ruchu 

poddanie oględzinom także miejsca, gdzie nastąpił wybuch lub pożar, trasy 

przebytej przez pojazd po ich wystąpieniu oraz miejsca zatrzymania pojazdu. 
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17. SPECYFIKA OGLĘDZIN MIEJSCA KATASTROFY LOTNICZEJ 

 Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu na miejscu 

zdarzenia lotniczego, w tym związanych z zagrożeniami: chemicznym, 

mechanicznym, pirotechnicznym, biologicznym i innymi (radioaktywność, gazy 

trujące, opary itp.) – do czasu usunięcia wszystkich płynów i elementów łatwopalnych 

z miejsca zdarzenia; istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru.  

 Pobranie przed roztankowaniem zbiorników paliwa (usunięciem paliwa  

ze zbiorników) próbek paliwa w ilości minimum 2 litrów z każdego zbiornika  

do czystych, neutralnych chemicznie pojemników - naczynia szklanego. 

 Spowodowanie niezwłocznego zbadania na zawartość w organizmie alkoholu  

lub innych środków powodujących osłabienie sprawności psychofizycznej wszystkich 

osób, co do których zachodzi podejrzenie, że przyczyniły się do zaistnienia zdarzenia 

lotniczego, a w razie potrzeby i możliwości przeprowadzenie dodatkowych badań,  

czy nie wystąpiły inne okoliczności powodujące osłabienie sprawności fizycznej  

lub psychicznej, wymaganej w czasie wykonywania czynności lotniczych.  

 Udostępnienie przed przystąpieniem do procesowych oględzin miejsca zdarzenia 

zespołowi badawczemu komisji badania wypadków lotniczych: zwłok załogi, statku 

powietrznego, jego wyposażenia i fragmentów oraz znajdujących się  

w nim przedmiotów.   

 Nieingerowanie do czasu przybycia zespołu badawczego komisji badania wypadków 

lotniczych w stan miejsca zdarzenia lotniczego, niepobieranie z miejsca zdarzenia 

żadnych próbek, nieprzemieszczanie statku powietrznego, znajdujących się  

w nim przedmiotów lub jego szczątków, niepobieranie z nich próbek  

i ich nieusuwanie, z wyjątkiem przypadków, gdy działania takie mogą być konieczne 

ze względów bezpieczeństwa lub w celu niesienia pomocy osobom poszkodowanym. 

Ewentualne zmiany w stanie faktycznym wymagają uprzedniej zgody organów 

sprawujących kontrolę na miejscu zdarzenia i porozumienia (w miarę możliwości)  

z komisją badania wypadków lotniczych18. W takich przypadkach należy, jeżeli jest  

to możliwe, utrwalić dostępnymi środkami obraz wraku statku powietrznego przed 

zmianą miejsca położenia. 

                                                           
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 996/2010 w sprawie wypadków  

i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania (Dz.Urz. UE L295/35 z dnia 12 listopada 2010 r.). 
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 Ustalenie zasad współpracy prokuratora z zespołem badawczym komisji badania 

wypadków lotniczych i z innymi służbami działającymi na miejscu zdarzenia  

w szczególności w zakresie: 

 zabezpieczenia miejsca zdarzenia; 

 zabezpieczenia lub rozbrojenia materiałów niebezpiecznych (ładunku, systemów 

ratowniczych itp.); 

 znalezienia i udokumentowania rozrzuconych szczątków statku powietrznego, 

ładunku i dokumentów (np. rejestratorów typu FDR, CVR i GPS); 

 zabezpieczenia śladów; 

 sporządzenia szkiców, zdjęć i filmów; 

 wydobycia i zabezpieczenia rejestratorów; 

 pobrania próbek paliwa, oleju i płynów hydraulicznych; 

 wykonania szczegółowych oględzin miejsca zdarzenia i wraku statku 

powietrznego (rozważenie zarejestrowania opisu na dyktafonie z filmowaniem).  

 Ustalenie miejsca składowania wraku statku powietrznego i podjęcie wstępnych 

działań związanych z przewiezieniem wraku na miejsce dalszych badań19. 

 Procesowe dokumentowanie i rejestracja audiowizualna wszelkiej ingerencji we wrak 

statku powietrznego i jego elementy podczas ich oględzin na miejscu zdarzenia oraz  

w miejscu składowania, a także podczas ewentualnego demontażu celem 

przewiezienia w inne miejsce.  

 Przeprowadzenie wstępnych oględzin wraku statku powietrznego, których celem jest: 

 ogólna orientacja w okolicznościach zaistnienia zdarzenia;  

 ustalenie pierwszego śladu zetknięcia z ziemią lub przeszkodami i śladów dalszego 

przemieszczania się statku powietrznego;  

 wstępna ocena stanu zniszczenia statku powietrznego, miejsc położenia ofiar 

zdarzenia itp.;  

 określenie prawdopodobnej trajektorii lotu przed zderzeniem, kąta zderzenia, 

prędkości zderzenia, ocena czy statek powietrzny był przed zderzeniem sterowany.  

 Ustalenie, czy jakiekolwiek elementy struktury statku powietrznego nie oddzieliły się 

w powietrzu i czy w związku z tym nie należy zorganizować dodatkowych 

                                                           
19 art. 18 ust. 1i art. 135 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629, 

1637, z 2019 r. poz. 235, 730) – Koszty, jakie powstają w związku z dostępem, zabezpieczeniem, transportem  

i przechowywaniem statku powietrznego, który uległ wypadkowi lotniczemu do celów badań prowadzonych przez komisję 

badania wypadków lotniczych, pokrywane są ze środków ministra właściwego ds. transportu. 
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poszukiwań tych elementów (istotne jest przeprowadzenie dokładnego przeglądu  

i inwentaryzacji elementów wraku statku powietrznego na miejscu wypadku – należy 

odnaleźć takie elementy statku powietrznego jak: silnik/silniki, kadłub, powierzchnie 

sterujące, skrzydła, drzwi, osłony kabin, urządzenia zewnętrzne, a następnie oznaczyć 

na szkicu ich położenie). 

 Poszukiwanie i rozpytanie lub przesłuchanie świadków zdarzenia we właściwej  

z punktu widzenia charakteru katastrofy odległości – na terenie odległym o nawet 

kilkadziesiąt lub więcej kilometrów na trasie przelotu samolotu. 

 Utrwalenie przez wykonanie filmu i/lub zdjęć dowodów, które mogą zaniknąć lub być 

mniej widoczne po upływie czasu lub na skutek oddziaływania warunków 

atmosferycznych (ślady: lodu, szronu, sadzy, paliwa, podcieków płynów, popioły itp.).  

 Ujawnienie i zabezpieczenie w pierwszej kolejności pokładowych rejestratorów lotu, 

zwłok pilotów, kabiny pilotów oraz elementów samolotu, które według zeznań 

świadków i innych ustaleń mogły mieć istotny wpływ na przebieg zdarzenia.  

 Zabezpieczenie śladów biologicznych i innych mogących posłużyć do ustalenia 

rozmieszczenia osób w kabinie pilotów statku powietrznego w chwili zdarzenia.   

 Zabezpieczenie: 

 wszelkiej dokumentacji dostępnej na miejscu zdarzenia dotyczącej statku 

powietrznego i załogi; 

 komunikatów meteo, ewentualne ostrzeżeń, depesz, dokumentacji załadowania 

statku powietrznego, listy pasażerów, dzienników obserwacji meteo (w przypadku 

lotu wojskowego); 

 sprzętu ratowniczego, dokumentacji medycznej, w tym książek zdrowia personelu 

latającego (zawierają dane o: stanie zdrowia załogi, przebytych schorzeniach, 

sposobie i czasie leczenia, pobytach w zakładach leczniczych, ośrodkach 

kondycyjnych itd.); 

 nośników z nagraniami rozmów prowadzonych pomiędzy służbami naziemnymi  

a załogą oraz samopiszących rejestratorów parametrów lotu. 

 Sporządzenie dokumentacji fotograficznej i video miejsca katastrofy, zarówno  

z ziemi, jak i z powietrza (należy rozważać wykorzystanie dronów, balonów, 

szybowców, motolotni, śmigłowców, małych samolotów, samolotów wojskowych);  

w szczególności utrwalić należy następujące elementy miejsca zdarzenia i wraku 

statku powietrznego: 
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 ślady zetknięcia statku powietrznego z ziemią lub przeszkodami (budynkami, 

drzewami itp.); 

 elementy wraku takie jak: skrzydła, usterzenie, śmigła, podwozie, silniki, stan 

klap, pozycje sterów, położenie trymerów; 

 siedzenia i stan pasów bezpieczeństwa; 

 kabinę statku powietrznego, a w niej takie elementy jak: wskaźniki, położenie 

sterów, położenie włączników i przełączników, dźwigni podwozia, klap, 

trymerów, hamulców dźwigni sterowania silnikiem (silnikami), położenie 

przełączników radiowych i urządzeń nawigacyjnych, automatycznego pilota, 

przełączników, zaworów paliwowych; 

 różnego rodzaju przełomy, skręcenia czy inne uszkodzenia. 

 Zabezpieczenie do badań, w szczególności: 

 zapisów rozmów w kabinie – CVR; 

 korespondencji radiowej (wieża, radar i inne punkty); 

 rejestratorów FDR (wypadkowy, eksploatacyjny) – w przypadku znalezienia  

ich poza statkiem powietrznym zaznaczyć miejsce i zabezpieczyć – nie wolno  

ich otwierać, ani suszyć; w razie znalezienia w wodzie, bagnie, mule najlepiej 

zabezpieczyć w odpowiednim zbiorniku z substancją ze środowiska; 

 danych radarowych; 

 elektronicznych nośników danych, urządzeń łączności (np. telefonów); 

 notatek załogi; 

 zapisu z kamer przemysłowych. 

 Sprawdzenie, po zabezpieczeniu i zabraniu zwłok, szczątków ludzkich, części statku 

powietrznego, jego wyposażenia oraz ujawnionych innych przedmiotów, w tym 

mienia pasażerów z powierzchni gruntu, wszystkich stref za pomocą wykrywacza 

metalu lub innych urządzeń specjalistycznych i ewentualne przeprowadzenie badań 

przesiewowych gruntu, użycie psa służbowego w celu ujawnienia zwłok i szczątków 

ludzkich (szczegółowa penetracja miejsc znajdujących się pod powierzchnią ziemi,  

na głębokość gwarantującą całkowite wydobycie wszystkich przedmiotów związanych 

ze zdarzeniem – rzeczy należące do ofiar, fragmenty osprzętu statku powietrznego 

itp.). 
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 W przypadku katastrofy lotniczej sporządza się szkice:  

 ogólny – określający miejsce i kierunek zderzenia statku powietrznego z ziemią  

w stosunku do drogi pasa startowego lotniska lub w stosunku do większej 

miejscowości; sporządza się go na mapie o dużej skali; szkic powinien zawierać  

w szczególności oznakowanie miejsca wypadku, kierunek lotu statku powietrznego 

w chwili zderzenia z ziemią, odległości i kierunki do najbliższego lotniska, dalszej  

i bliższej radiolatarni, charakterystyczne przeszkody, nakazaną trasę i kierunek 

lotu; 

 szczegółowy – odzwierciedlający stan faktyczny miejsca katastrofy; powinien 

zawierać wskazanie linii ścinania drzew, zetknięcia się statku powietrznego  

z innymi przeszkodami (np. dachy, linie energetyczne), odwzorowanie wgłębienia 

po zderzeniu statku powietrznego z ziemią, kierunek i odległość rozrzutu 

szczątków, zwymiarowane położenie części statku powietrznego – od miejsca 

zetknięcia się z ziemią do miejsca ostatniego rozrzutu, wszystkie części statku 

powietrznego znalezione na miejscu, ze wskazaniem nazwy i przynależności 

konstrukcyjnej statku powietrznego, wielkość plam paliwa i oleju; na szkicu 

uwzględnia się m.in. położenie zwłok lub ich fragmentów, ewentualne położenie 

spadochronu lub urządzenia katapultowego w przypadku statku wojskowego  

lub innego statku powietrznego w nie wyposażonego. 

 Szkic miejsca zdarzenia w zależności od jego rodzaju powinien zawierać następujące 

elementy: 

 współrzędne geograficzne (GPS); 

 lokalizację stałych elementów w terenie takich jak: drogi, linie energetyczne, budynki, 

drogi startowe itp.; 

 kierunek północny i skalę szkicu; 

 rozmieszczenie poszczególnych elementów; 

 oś rozrzutu części statku powietrznego i jej kierunek geograficzny (wyznaczenie  

osi X i Y); 

 schemat lotniska (jeżeli zdarzenie miało miejsce na lotnisku); 

 miejsce położenia ofiar wypadku; 

 szkic śladów na ziemi (miejsce pierwszego zetknięcia z ziemią, przeszkodami), kształt 

i głębokość dołu; 
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 rozmieszczenie większych części, (wymiary, odległości pomiędzy poszczególnymi 

elementami); 

 rozmieszczenie istotnych, z punktu prowadzonego badania, innych elementów; 

 położenie urządzeń ratowniczych; 

 powierzchnie gruntu ze śladami paliwa; 

 uszkodzone budynki, drzewa itp.; 

 rozmieszczenie świadków zdarzenia. 

 

18. SPECYFIKA OGLĘDZIN MIEJSCA KATASTROFY BUDOWLANEJ 

 Dokonanie przez prokuratora uzgodnień z przewodniczącym komisji badania 

katastrofy budowlanej w sprawach:  

 współdziałania ekspertów komisji i biegłych powołanych przez prokuratura 

podczas wykonywania robót porządkujących i likwidujących zagrożenie  

na miejscu katastrofy; 

 wzajemnego udostępniania dowodów i materiałów związanych z prowadzonymi 

czynnościami na miejscu zdarzenia. 

 Prowadzenie oględzin we współdziałaniu z właściwym organem nadzoru 

budowlanego w warunkach odpowiedniego do zagrożeń zabezpieczenia miejsca 

zdarzenia. 

 Prowadzenie oględzin już podczas trwających czynności ratowniczych,  

po ich wstrzymaniu, a także podczas likwidacji zagrożenia i porządkowania miejsca 

katastrofy oraz po zakończeniu prac związanych z jego porządkowaniem. 

 Prowadzenie oględzin również w miejscu składowania pozostałości gruzowiska  

po katastrofie na bieżąco w miarę likwidacji gruzowiska i wywozu. 

 Stosowanie w przypadku katastrofy budowlanej mogącej mieć związek z pożarem  

lub podejrzeniem wybuchu odpowiednio metodyki oględzin uwzględniającej  

ich specyfikę. 

 Zabezpieczenie dokumentacji związanej z budową i użytkowaniem zniszczonego 

obiektu. 

 Współpraca podczas oględzin z właściwym organem nadzoru budowlanego wyższego 

stopnia lub Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. 

 Wezwanie w razie potrzeby do czynności oględzinowych: 

 inwestora, właściciela lub zarządcy oraz użytkownika obiektu budowlanego; 
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 projektanta, przedstawiciela wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych; 

 osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

 W razie katastrofy w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie kierownik 

budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest obowiązany zabezpieczyć 

miejsce zdarzenia przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania20.  

 Organ nadzoru budowlanego może nakazać właścicielowi lub zarządcy, w drodze 

decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ 

katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności  

i robót budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być 

ogłoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu decyzji 

przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego organ nadzoru budowlanego 

zapewnia jej wykonanie na koszt i ryzyko zobowiązanego21. 

 

19. SPECYFIKA OGLĘDZIN MIEJSCA POŻARU i WYBUCHU 

PRZESTRZENNEGO 

 Uzyskiwanie jeszcze w czasie trwania pożaru istotnych danych o pożarze, np. barwa 

płomienia, dymu (cechy płomienia i dymu), intensywność działania ognia, kierunek 

wiatru, charakterystyczny zapach w otoczeniu pogorzeliska.   

 Prowadzenie oględzin miejsca pożaru i wybuchu przestrzennego w warunkach 

oświetlenia naturalnego. 

 Rozpoczynanie oględzin po ostygnięciu pogorzeliska i zebraniu informacji  

o spalonym obiekcie. 

 Uwzględnianie, że charakterystyczną cechą wybuchu przestrzennego jest jednakowa 

siła rażenia na całej przestrzeni objętej wybuchem oraz zbliżony stopień zniszczeń  

na całym tym obszarze.  

 W przypadku podejrzenia wybuchu przestrzennego dokonanie dokładnego 

rozpoznania przeznaczenia obiektu, charakteru wykonywanej w nim działalności oraz 

rodzaju i stanu technicznego doprowadzonych do niego instalacji; uwzględnianie 

okoliczności, że gazy grzewcze, techniczne czy niektóre inne substancje lotne, w tym 

pyły przemysłowe mogą przemieszczać się, nawet na znaczne odległości, kanałami 

wentylacyjnymi, tunelami instalacyjnymi czy sanitarnymi. 

                                                           
20 Art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 

1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730).  
21 Art. 76 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 

1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730).  
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 Dążenie w trakcie oględzin miejsca pożaru do ustalenia: 

 ogniska pożaru (miejsca zainicjowania spalania); 

 materiału palnego; 

 bezpośredniego inicjatora pożaru; 

 przyczyny powstania pożaru; 

 rodzaju i ilości zniszczonego lub uszkodzonego mienia.  

 Dążenie w trakcie oględzin miejsca wybuchu przestrzennego do ustalenia: 

 epicentrum wybuchu (miejsca zainicjowania wybuchu); 

 materiału palnego; 

 bezpośredniego inicjatora wybuchu; 

 rodzaju i ilości zniszczonego lub uszkodzonego mienia.  

 Lokalizowanie miejsca powstania pożaru lub wybuchu przestrzennego (wzniecenia 

ognia, ognisko pożaru, miejsce zainicjowania wybuchu) na danych zebranych  

w trakcie oględzin wstępnych miejsca zdarzenia, a także m.in. na: 

 informacjach uzyskanych od funkcjonariuszy PSP,  

 własnych obserwacjach,  

 zeznaniach osób poszkodowanych lub świadków.  

 Ustalanie miejsca powstania pożaru na podstawie charakterystycznych cech procesu 

spalania, obserwowanie oraz badanie następujących śladów i zmian:  

 intensywności działania płomieni – są nimi na ogół całkowicie zwęglone, 

przepalone, wypalone przedmioty palne (głównie elementy drewniane  

i drewnopochodne, tworzywa sztuczne);  

 uszkodzeń i stopienia instalacji elektrycznej, farb itp. (zwarcia, destrukcje 

termiczne, zwęglenia, wypalenia, przepalenia); 

 stanu przeszklenia (okopcone, popękane, stopione, brak); 

 okopceń przy otworach, framugach okiennych, kratkach wentylacyjnych (należy 

uwzględniać kierunek ruchu dymu, okna, drzwi oraz przewody otwarte  

i zamknięte itp.); 

 intensywności pożaru; 

 kierunku dymienia (przeciwny w stosunku do ogniska pożaru, ponieważ ciepło jest 

przekazywane przez ognisko pożaru drogą prądów konwekcyjnych  

i promieniowania w kierunku materiałów mniej nagrzanych); 

 miejsca występowania smug dymu, ze zmianami koloru materiałów z otoczenia 
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(ślady na ścianach, sufitach i stropach oraz okopcenia tynku);  

 miejsca odpadnięcia tynku, pęknięcia ścian budynków lub tzw. spuchnięcia tynku 

na skutek przegrzania murów (szczególnie, gdy podłogi pokryte są gruzem  

lub fragmentami stropów), pęknięcia środków transportu itp.  

 W celu zlokalizowania związanych z pożarem przedmiotów i śladów na terenie 

popożarowym (w pogorzelisku):  

 zdejmuje się i stopniowo przesypuje pogorzelisko oraz przesiewa popiół;  

 przeprowadza typowanie i wstępną selekcję śladów zmian termicznych powstałych 

w wyniku działania ogniska pożaru oraz śladów zjawisk termicznych wtórnych;  

 zabezpiecza ślady zjawisk termicznych, co do których istnieje przypuszczenie,  

że mogły być przyczyną powstania pożaru;  

 zabezpiecza materiały łatwopalne, znajdujące się w centrum lub w pobliżu ogniska 

pożaru;  

 próbki pogorzeliska przeznaczone na badanie obecności cieczy palnych pobiera 

się z miejsc, gdzie ciecz mogła wpłynąć, nie mogła się spalać, a jej parowanie było 

utrudnione;  

 jeżeli przedmioty znajdujące się w ognisku pożaru uległy całkowitemu spopieleniu 

to w czystych, zamykanych, szklanych słojach lub workach z tworzyw sztucznych, 

umieszcza się wystudzony popiół, zaznaczając na opakowaniu miejsca, z których 

został pobrany;  

 próbki, jako materiał kontrolny zabezpiecza się z różnych miejsc pogorzeliska  

i z różnych miejsc podłoża nietkniętego działaniem wysokiej temperatury. 

 Zwracanie uwagi w przypadkach pożaru, który mógł być skutkiem wad instalacji 

elektrycznej i różnych urządzeń, na stan: gniazdek, bezpieczników, wtyczek, 

pozostałości instalacji elektrycznej ze śladami zwarcia albo iskrzenia; w przypadku 

pobierania do badań zabezpiecza się je technicznie w następujący sposób:  

 urządzenia grzejne z odkrytą spiralą grzejną należy tak zapakować, aby spirala  

nie uległa rozerwaniu;  

 fragmenty promienników podczerwieni lub żarówek należy zapakować wraz  

z oprawką oświetleniową i odcinkiem przewodu zasilającego;  

 prostowniki, zasilacze, spawarki oraz inne tego typu urządzenia należy zapakować  

w całości wraz z odcinkiem przewodu zasilającego;  

 inne odbiorniki energii elektrycznej i urządzenia elektroniczne należy zapakować  
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w całości, przy czym w przypadku ich dużego zniszczenia szczególną uwagę należy 

zwrócić na znalezienie fragmentów wyłącznika, bezpieczników i sznura 

przyłączeniowego;  

 wszystkie oddzielone od urządzenia elementy można włożyć do jednego 

opakowania, aby zapobiec ponownemu rozsypaniu. 

 Dokonanie wstępnej rekonstrukcji przebiegu pożaru, m.in. mechanizmu naniesienia 

śladów, oraz ocenienie zgromadzonego materiału pod kątem możliwości  

jak najefektywniejszego jego dalszego wykorzystania. 

 Przeanalizowanie, które zmiany zostały spowodowane: 

 w efekcie zaistniałego pożaru; 

 przez sprawcę;  

 przez osoby związane ze zdarzeniem uczestniczące zwłaszcza w czynnościach 

ratowniczo-gaśniczych. 

 

20.  SPECYFIKA OGLĘDZIN MIEJSCA EKSPLOZJI MATERIAŁU  

LUB URZĄDZENIA WYBUCHOWEGO 

 Wyznaczenie zabezpieczenia terenu wokół miejsca eksplozji w promieniu co najmniej 

dwukrotnie większym od najdalej ujawnionego śladu eksplozji bądź części 

(odłamków) urządzenia wybuchowego. 

 Ocenienie wtórnego ryzyka, szczególnie z uwzględnieniem możliwości obecności 

innych urządzeń wybuchowych (ładunki wtórne). 

 Ocenienie zagrożenia wynikającego z możliwości wykorzystania w konwencjonalnym 

urządzeniu wybuchowym materiałów chemicznych, biologicznych, radioaktywnych  

i nuklearnych (CBRN). 

 Dążenie do ujawnienia i zabezpieczenia jak największej liczby przedmiotów i śladów, 

na podstawie których istnieje możliwość jak najpełniejszej rekonstrukcji urządzenia 

wybuchowego, ustalenia jego położenia na miejscu wybuchu oraz prawdopodobnego 

sposobu wywołania eksplozji.   

 W przypadku użycia urządzeń wybuchowych dużej mocy (powyżej 50 kg materiału 

wybuchowego) dążenie do ustalenia cech indywidualnych środka transportu służącego 

do ich przemieszczenia, np. pojazdu. 

 Przeanalizowanie, które zmiany zostały spowodowane: 

 w efekcie zaistniałego wybuchu; 
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 przez sprawcę;  

 przez osoby związane ze zdarzeniem uczestniczące zwłaszcza w czynnościach 

ratowniczo-gaśniczych i neutralizujących. 

 Ustalenie obszaru, w którym rozpoczął się proces wybuchu (określenie epicentrum 

wybuchu). 

 Opieranie się przy lokalizowaniu epicentrum na danych zebranych w trakcie oględzin 

wstępnych, m.in. na: 

 informacjach uzyskanych od funkcjonariuszy Policji, żołnierzy o specjalności 

minersko-pirotechnicznej i saperskiej, funkcjonariuszy PSP i ratowników PRM; 

 własnych obserwacjach i ustaleniach;  

 zeznaniach świadków, w szczególności osób poszkodowanych. 

 Wnioskowanie o budowie urządzenia wybuchowego i o przebiegu wybuchu,  

m.in. na podstawie obrazu i rozmieszczenia śladów powstałych w wyniku kruszącego 

oraz burzącego działania wybuchu, oraz uwzględnienie okoliczności, że ślady 

pochodzące z obudowy urządzenia wybuchowego i elementów jego konstrukcji mogą 

także występować w podłożu, na którym nastąpił wybuch oraz w otaczającej miejsce 

wybuchu przestrzeni (np. drzewa, budynki, linie przesyłowe energii) i na powierzchni 

gruntu ograniczonej promieniem rozrzutu. 

 Kierowanie się w celu zlokalizowania przedmiotów i śladów związanych z wybuchem 

oraz ustalenia miejsca wybuchu (epicentrum) na podstawie charakterystycznych cech 

procesu eksplozji następującymi zasadami:  

 na miejscu po wybuchu materiału/urządzenia wybuchowego pierwsza kategoria 

materiałów dowodowych znajduje się w bezpośrednim kontakcie z urządzeniem 

wybuchowym, w tzw. strefie kruszącej (na tym obszarze ślady są narażone  

na działanie ubocznych skutków fali uderzeniowej, bezpośredni wpływ 

produktów detonacji powoduje niszczące oddziaływanie na przedmioty przez 

wysokie ciśnienie i temperaturę – duże rozdrobnienia, poszarpania, deformacje 

fragmentów, a w przypadku tworzyw sztucznych, nadpalenia); 

 drugą kategorię dostępnych materiałów dowodowych, które należy zabezpieczać 

w tzw. strefie bliskiego oddziaływania wybuchu, stanowią przedmioty z obszaru 

nieznacznie oddalonego od epicentrum, które były poddane wpływowi fali 

uderzeniowej rozprzestrzeniającej się wraz z produktami wybuchu (mniejsza  

ich gęstość proporcjonalnie obniża wysokość oddziałującego ciśnienia i 
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temperatury, co później obrazuje mniejsze uszkodzenie elementów otoczenia), 

nie są one nadpalone ani znacznie poszarpane i rozdrobnione, występują na nich 

popękania oraz okopcenia lub białe naloty i zmatowienia, jako ślady stałych 

produktów wybuchu; 

 kolejna kategoria możliwych do pobrania śladów będzie pochodziła z dalszych 

sektorów, w których przedmioty ujawnione ulegają głównie popękaniu, 

połamaniu lub – w przypadku blach i tworzyw – powyginaniu i podobnym 

deformacjom, w tych sektorach ze względu na czystość fali uderzeniowej, brak 

jest śladów stałych produktów wybuchu; 

 epicentrum eksplozji materiału lub urządzenia wybuchowego stanowi  

lej powybuchowy (krater) określany często jako tzw. miejsce „zero”, w którym  

z reguły jest największa skala zniszczeń i największa liczba śladów (w celu 

ułatwienia koncentracji działań oględzinowych lej wraz z terenem przyległym 

powinien stanowić odrębny sektor oględzinowy, którego wielkość uzależniona 

jest od ilości użytego materiału wybuchowego); 

 obowiązkowe jest wymierzenie średnicy i głębokości leja;  

 próbki zabezpiecza się z następujących miejsc leja:  

o korony leja,  

o ścian leja na różnej wysokości,  

o widocznego dna leja,  

o warstwy poniżej obserwowanego dna leja z głębokości około 5–10 cm,  

o warstwy w głąb obserwowanej ściany leja z głębokości około l–20 cm  

(z każdego miejsca po 2–3 próbki, a wielkość jednej nie powinna być mniejsza 

niż 100–200 g – (podane wartości to wartości przykładowe, zależą one  

od ilości użytego materiału wybuchowego, rodzaju podłoża i/lub gruntu); 

 

Miejsca pobrania próbek z leja (krateru)22 

 obowiązkowe jest pobranie materiału kontrolnego – próbek podłoża z miejsca 

                                                           
22 źródło: CLKP  



 

44 

 

leżącego poza zasięgiem działania ładunku wybuchowego (miejsce pobrania 

materiału kontrolnego zaznacza się na szkicu); 

 niezbędne jest sporządzenie przekroju leja i jego przeszukanie z użyciem silnego 

magnesu, a następnie przesianie materiału z leja – czynności te mogą przyczynić się 

do odnalezienia fragmentów obudowy, konstrukcji, źródła zasilania lub innych 

elementów urządzenia wybuchowego;  

 dokonanie przesiewu we wszystkich pobliskich sektorach w zasięgu uzależnionym 

ilością użytego materiału wybuchowego i rodzajem ładunku. 

 

 

1 – nasyp        r – promień leja (krateru) 

2 – wysokość nasypu       R – średnica leja (krateru) 

d – głębokość widoczna leja (krateru)    h – wielkość najmniejszego oporu 

Przekrój leja (krateru)23 

 

21. SPECYFIKA OGLĘDZIN W ŚRODOWISKU WODNYM 

 Poszukiwanie i wydobywanie zwłok lub szczątków ludzkich ze zbiorników wodnych 

jest zadaniem PSP lub Policji oraz innych służb, których funkcjonariusze lub żołnierze 

mają stosowne uprawnienia do prowadzenia prac podwodnych. 

 Przestrzeganie zasady, że zadaniem poszukującego zwłok lub szczątków ludzkich 

nurka jest nie tylko zlokalizowanie i wydobycie zwłok lub szczątków ludzkich, lecz 

również przeprowadzenie oglądu miejsca zdarzenia, w tym znalezienia zwłok. 

 Określenie przed przystąpieniem do wydobycia zwłok lub szczątków ludzkich z wody 

ich położenia i ułożenia w miejscu ujawnienia (czy leżą na brzuchu, na plecach,  

                                                           
23 źródło: CLKP 
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na boku, położenie w stosunku do krzywizny dna, czy wolno pływają,  

czy są zaczepione, jeśli tak, to o co i czym). 

 Wykonanie pod wodą zdjęć lub filmów video obrazujących miejsce zdarzenia, w tym 

położenia i ułożenia zwłok lub szczątków ludzkich (jeżeli grupa poszukiwawcza  

nie dysponuje sprzętem do fotografowania lub filmowania pod wodą, nurek 

przekazuje informacje, np. drogą radiową, zapamiętuje obraz sytuacji i po wyjściu  

z wody przekazuje opis sytuacji organowi prowadzącemu postępowanie 

przygotowawcze, np. przez przesłuchanie go w charakterze świadka). 

 Rozważenie możliwości wykorzystania w poszukiwaniu, identyfikacji i dokumentacji 

obiektów podwodnych w warunkach morskich i śródlądowych pojazdów głębinowych 

załogowych oraz typu ROV, a także technologii przestrzennej obserwacji obiektów 

podwodnych w czasie rzeczywistym.   

 Rozważenie możliwości wykorzystania do udokumentowania miejsca zdarzenia pod 

wodą kamer podwodnych. 

 Opisanie akwenu w miejscu zdarzenia (prąd, rodzaj dna, temperatura wody, głębokość 

wody, przejrzystość wody itd.). 

 Uwzględnianie okoliczności, że podczas wydobywania zwłok lub szczątków ludzkich 

z wody przez nurka lub np. trałem, istnieje możliwość powstania urazów wtórnych, 

które mogą zmienić obraz przyżyciowych obrażeń lub zatrzeć istotne ślady, związane 

np. z obrażeniami pośmiertnymi. 

 Uwzględnienie, że zwłoki lub szczątki ludzkie przebywające w wodzie, szczególnie 

zimnej, ulegają rozkładowi bardzo powoli, zaś po wydobyciu na powietrze, procesy 

gnilne przebiegają w błyskawicznym tempie. Zwłoki lub szczątki ludzkie po opisaniu 

w miejscu znalezienia powinny być jak najszybciej przewiezione do prosektorium. 

 Poszukiwanie przedmiotów lub zwłok albo szczątków ludzkich na brzegach akwenów 

w pobliżu miejsca zdarzenia, z uwzględnieniem przebiegu prądów i uwarunkowań 

atmosferycznych.  
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22. POSTĘPOWANIE ZE ZWŁOKAMI I SZCZĄTKAMI LUDZKIMI PODCZAS 

OGLĘDZIN MIEJSC PRZESTĘPSTW O CHARAKTERZE 

TERRORYSTYCZNYM LUB KATASTROF W CELU IDENTYFIKACJI CIAŁ 

OFIAR  

 Odnajdywanie zwłok i szczątków ciał ludzkich: 

 zwłoki lub szczątki ludzkie ujawnione na miejscu katastrofy w czasie czynności 

ratowniczych w fazie wykonywania segregacji medycznej poprzedzającej proces 

udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności 

ratunkowych osobom, które przeżyły – co do zasady – są pozostawiane w miejscu 

ich ujawnienia, bez dokonywania jakichkolwiek zmian w ich ułożeniu;  

 wyjątkowo w sytuacjach, w których jest to konieczne do wykonania dostępu  

i ratowania osób żyjących, w czasie czynności ratowniczych można dokonywać 

zmian w ułożeniu zwłok i szczątków ludzkich; 

 zespoły PRM muszą być poinstruowane, aby zwłoki i szczątki ludzkie ujawnione  

w fazie wykonywania segregacji medycznej pozostawiały nietknięte w miejscu  

ich znalezienia; 

 odnajdywanie zwłok i szczątków ludzkich stanowi część procesu ujawniania  

i zabezpieczania przedmiotów i śladów w ramach oględzin miejsca zdarzenia. 

 Postępowanie na miejscu zdarzenia: 

 oględziny zwłok lub szczątków ludzkich na miejscu ich znalezienia na potrzeby 

postępowania karnego prowadzone są przez prokuratora; 

 w przypadku ujawnienia zwłok lub szczątków ludzkich w trakcie trwających 

czynności ratowniczych, należy uzyskać zgodę kierującego tymi czynnościami  

na rozpoczęcie oględzin zwłok lub szczątków ludzkich w miejscu ich ujawnienia; 

taka zgoda nie jest wymagana po zakończeniu czynności ratowniczych  

i przekazaniu miejsca zdarzenia do dyspozycji podmiotu prowadzącego czynności 

dochodzeniowo-śledcze, w szczególności prokuratora;  

 po odnalezieniu zwłok, w podłoże obok nich powinien zostać wbity (ustawiony) 

słupek (palik) z numerem, który pozostanie na miejscu ich ujawnienia gdy zwłoki 

zostaną usunięte z miejsca zdarzenia; 24;  

 w 

przypadku, gdy do czynności został skierowany Zespół DVI, dodatkowo  

                                                           
24 Takie postępowanie zalecane jest w szczególności w przypadku zdarzeń obejmujących duży obszar, w terenie otwartym, 

przy dużej liczbie zwłok i szczątków ludzkich. 
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do oznaczenia zwłok i szczątków ludzkich stosuje się zasady opisane  

w części 13 Metodyki, w akapicie pt. „Sposób oznaczania 

zwłok/szczątków/śladów/przedmiotów”; 

 wyżej wymieniony numer powinien być zaznaczony również na worku  

lub pojemniku, w którym przenoszone są zwłoki i pozostać przypisany do zwłok 

do końca procesu ich identyfikacji;  

 szczątki ludzkie powinny być ponumerowane i oznaczone osobno; 

 w przypadku połączenia zwłok lub szczątków ludzkich z przedmiotem lub częścią 

otoczenia (np. gałąź, przewód, fragment środka transportu, budowli) całość należy 

zabezpieczyć jako zwłoki lub szczątki ludzkie; 

 w przypadku odnalezienia części zwłok nie należy domniemywać, że należą one  

do najbliższych zwłok; powinny zostać ponumerowane i opisane tak, jakby były 

całymi zwłokami; celem uniknięcia problemów z określeniem liczby ofiar 

katastrofy, konieczne jest zaznaczenie, że jest to część ciała;  

 zwłoki lub szczątki ludzkie wkłada się do worka lub pojemnika na zwłoki wraz  

ze wszystkimi przedmiotami znalezionymi na zwłokach; jeżeli podczas  

tej czynności ze zwłok lub szczątków ludzkich wypadną jakiekolwiek przedmioty, 

należy je umieścić w oddzielnych workach lub pojemnikach i oznaczyć jak zwłoki 

lub szczątki ludzkie, z którymi mogą być powiązane; 

 po uprzednim oznaczeniu i opisaniu do worka lub pojemnika na zwłoki wkłada się 

identyfikator z numerem zgodnym z nadanym oznaczeniem; 

 worek ze zwłokami zamyka się, plombuje i umieszcza na nim w sposób trwały 

numer identyfikacyjny zgodny z nadanym oznaczeniem; 

 rzeczy osobiste znalezione w pobliżu zwłok, nie muszą należeć do tych zwłok; 

powinny zostać oznaczone oddzielnie, można jednak zaznaczyć możliwe 

powiązanie.  

 Przenoszenie zwłok i szczątków ludzkich do punktu przechowywania zwłok: 

 zwłoki lub szczątki ludzkie przenosi się z zachowaniem należnego szacunku;  

 przeniesienie zwłok i szczątków ludzkich: 

o może nastąpić wyłącznie za zgodą prokuratora, z zastrzeżeniem, iż wcześniejsze 

ich przeniesienie nie jest konieczne ze względu na prowadzone czynności 

ratownicze, 
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o następuje do punktu przechowywania zwłok, o ile nie przyjęto innego 

rozwiązania polegającego na przewożeniu zwłok bezpośrednio do prosektorium 

lub innego odpowiedniego miejsca, 

o odbywa się wyłącznie w zamkniętych, zaplombowanych i opisanych workach 

foliowych lub pojemnikach na zwłoki; osoby, które zmarły po wyniesieniu  

z miejsca zdarzenia przenosi się do punktu przechowywania zwłok zgodnie  

z zasadami opisanymi powyżej; 

 ciała osób, które zmarły po wyniesieniu z miejsca zdarzenia oraz osób zmarłych 

podczas przewożenia do szpitala należy opisać zgodnie z obowiązującymi 

zasadami w odrębnych protokołach oględzin zewnętrznych zwłok na miejscu  

ich znalezienia; decyzję w tej sprawie podejmuje prokurator prowadzący 

oględziny, wyznaczając jednocześnie do tego celu dodatkowy zespół 

oględzinowy.  

 Punkt przechowywania zwłok: 

 punkt organizowany jest w miejscu wskazanym przez kierującego czynnościami 

ratowniczymi, w porozumieniu z prokuratorem, funkcjonariuszem lub żołnierzem 

ŻW, w miarę możliwości w sposób i w miejscu zapewniającym utrzymanie niskiej 

temperatury; 

 punkt organizuje i kieruje jego działaniem funkcjonariusz lub żołnierz ŻW; 

 punkt prowadzi ewidencję zwłok i szczątków ludzkich przyjętych  

i przechowywanych;  

 kierujący punktem przechowywania zwłok: 

o przyjmuje zwłoki do punktu w zamkniętych, zaplombowanych i opisanych 

workach lub pojemnikach na zwłoki,  

o prowadzi ewidencję zwłok, dane do ewidencji wpisuje na podstawie informacji 

znajdujących się na worku lub pojemniku, bez prawa jego otwierania; otwarcie 

worka może odbyć się tylko za zgodą i w obecności prokuratora, 

o wydaje zwłoki, za pisemnym pokwitowaniem w ewidencji zwłok, osobie 

upoważnionej przez prokuratora do przewożenia zwłok, 

o współdziała z punktem informacyjnym o ofiarach usytuowanym przy punkcie 

dowodzenia, 

o po zakończeniu pracy punktu przechowywania zwłok przekazuje ewidencję 

zwłok koordynatorowi zespołów oględzinowych. 
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 Przewożenie zwłok i szczątków ludzkich do prosektorium lub innego 

odpowiedniego miejsca:  

 przewożenie zwłok powinno odbywać się w sposób gwarantujący zachowanie 

szacunku zmarłym;  

 zwłoki powinny być w miarę możliwości przewożone do jednego prosektorium  

lub innego odpowiedniego miejsca, co ułatwia procedurę ich identyfikacji; 

 przewożenie zwłok prowadzone jest przez wyspecjalizowane podmioty mające 

zlecenie prokuratora; 

 przewożenie zwłok i szczątków ludzkich do prosektorium lub innego 

odpowiedniego miejsca powinno odbywać się systematycznie i następować w jak 

najkrótszym czasie od przeniesienia ich do punktu przechowywania zwłok według 

następujących zasad: 

o prowadzący transport odbiera zwłoki z punktu przechowywania zwłok  

w zamkniętym, zaplombowanym i opisanym worku lub pojemniku na zwłoki, 

bez prawa jego otwierania, 

o prowadzący transport potwierdza odbiór zwłok w ewidencji zwłok, 

o prowadzący transport przewozi zwłoki do prosektorium lub innego 

odpowiedniego miejsca wskazanego przez kierownika punktu przechowywania 

zwłok, 

o prowadzący transport przekazuje zwłoki upoważnionemu pracownikowi 

prosektorium, 

o pracownik prosektorium niezwłocznie informuje prokuratora o wszelkich 

nieprawidłowościach związanych z transportem zwłok, w tym o naruszeniu 

plomby lub ciągłości worka foliowego lub pojemnika na zwłoki. 

 

23. ZESPÓŁ IDENTYFIKUJĄCY ZWŁOKI DZIAŁAJĄCY POZA MIEJSCEM 

ZDARZENIA. 

 Tworzony jest w jednostce organizacyjnej Policji, innej służby lub ŻW, z zadaniem 

gromadzenia i przetwarzania informacji przydatnych w identyfikacji zwłok oraz 

innych materiałów niezbędnych w identyfikowaniu ofiar zdarzenia; 

 W skład zespołu powinni wchodzić funkcjonariusze lub żołnierze komórek 

dochodzeniowo-śledczych, technicy kryminalistyki oraz biegli kryminalistyki, 

lekarz specjalista medycyny sądowej; 
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 W przypadku uruchomienia sił i środków osobowych oraz rzeczowych (zasobów), 

będących w dyspozycji Zespołu DVI, w szczególności jego terenowych agend  

w skład zespołu włącza się Podzespół AM i Podzespół ds. analizy i łączenia danych 

Zespołu DVI;       

 Do zadań zespołu należy także w szczególności: 

o przygotowywanie listy ofiar, a następnie jej sukcesywne przekazywanie 

prokuratorowi i jednostce organizacyjnej Policji, innej służby lub ŻW 

wykonującej czynności na miejscu zdarzenia (lista przekazywana jest także  

do centrum zarządzania kryzysowego powołanego w trybie określonym  

w przepisach o zarządzaniu kryzysowym), 

o zbieranie i porządkowanie danych dotyczących ofiar m.in. przez kontakt  

z rodzinami ofiar i dokumentowanie uzyskiwanych od nich informacji,  

o ewentualne tworzenie baz danych zawierających informacje niezbędne  

w procesie identyfikacji ciał ofiar (przetwarzanie i porównywanie danych 

zebranych od bliskich, innych osób oraz danych ofiar uzyskanych na miejscu 

zdarzenia, m.in. podczas oględzin miejsca i zwłok w miejscu ich znalezienia), 

o uzyskiwanie i wykorzystywanie do identyfikacji różnych dokumentacji,  

w tym medycznej, stomatologicznej, osobowej, 

o uzyskiwanie materiału porównawczego do badań identyfikacyjnych  

(np. genetycznych, daktyloskopijnych), w szczególności od osób najbliższych  

i członków rodzin ofiar oraz z miejsc pobytu ofiar,   

o analizowanie wyników przeprowadzanych czynności i badań identyfikacyjnych, 

o w przypadku zdarzeń o zasięgu międzynarodowym, współpraca,  

w tym wymiana danych z organami ścigania innych państw w trybie współpracy 

międzynarodowej w sprawach karnych. 

 

24. WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU  

DO PROWADZENIA OGLĘDZIN MIEJSC ZAMACHÓW 

TERRORYSTYCZNYCH LUB KATASTROF 

 Sprzęt i indywidualne środki wspomagające i zabezpieczające członków zespołu 

oględzinowego, w tym w szczególności:  

 środki łączności;  

 środki transportu (ambulanse kryminalistyczne);  
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 taśmy do wyznaczenia obszaru, na który zabroniony jest wstęp dla osób 

nieuprawnionych i oddzielające teren wydzielonych stref;  

 lampy ostrzegawcze;  

 barierki;  

 detektory gazów, par materiałów wybuchowych, przenośne chromatografy i inne 

przenośne urządzenia specjalistyczne;  

 przenośne lodówki do przechowywania próbek biologicznych; 

 wykrywacze metalu;  

 różne rodzaje oświetleń miejscowych;  

 namioty i parawany oględzinowe.  

 Sprzęt i środki służące do ujawniania oraz technicznego zabezpieczania śladów 

kryminalistycznych, dowodów rzeczowych i procesowego dokumentowania ustaleń:  

 walizki kryminalistyczne uniwersalne zawierające zestawy środków i materiałów 

do pracy na miejscu zdarzenia, a także: narzędzia, przybory pomiarowe  

(np. mierniki laserowe, taśmy miernicze, przymiary), piśmiennicze, kreślarskie, 

numery oraz specjalne metryczki do oznaczania zwłok, śladów i dowodów 

rzeczowych, zestaw do dokonywania odlewów, folie, proszki, itp.;  

 walizki fotograficzne: profesjonalny cyfrowy aparat fotograficzny  

z zestawem obiektywów, lampa błyskowa, statyw fotograficzny, kamery video, 

urządzenia umożliwiające wykorzystanie technik naziemnego skanowania 3D, 

dyktafony itp.; 

 worki lub pojemniki na zwłoki, worki lub pojemniki na części ciał; 

 zestawy różnych opakowań: papierowe, szklane, z tworzyw sztucznych, 

drewniane, metalowe (np. przeźroczyste worki strunowe różnych rozmiarów, 

torebki bąbelkowe, pojemniki szklane, skrzynie, pudełka);  

 podstawowe jednorazowe wyposażenie medyczne, np. skalpele, strzykawki, igły, 

nożyce; 

 podstawowe materiały biurowe, w tym formularze dla dokumentowania 

wykonanych czynności. 

 Specjalistyczne walizki kryminalistyczne służące do ujawniania i zabezpieczania 

różnego rodzaju śladów: biologicznych, daktyloskopijnych, mechanoskopijnych, 

fizykochemicznych.  

 Dodatkowe wyposażenie dla pracujących w sektorach: łopaty, saperki, piły, magnesy, 



 

52 

 

wykrywacze metalu, sita do przesiewania podłoża/gruntu, pogorzeliska albo leja 

powybuchowego, zestawy do zbierania mikrośladów, specjalistyczne odkurzacze, 

folie elektrostatyczne, różnego rodzaju taśmy samoprzylepne i bezklejowe. 

 Oświetlacze kryminalistyczne niezbędne do oględzin, np. w szczelinach zburzonych 

murów, konstrukcji obiektów, powyginanych elementach środka transportu. 

 Środki bhp i ochrony osobistej, w tym specjalistycznej: 

 apteczka (przenośny zestaw) pierwszej pomocy;  

 obuwie ochronne, w tym kalosze; 

 okulary ochronne; 

 rękawice ciężkie i jednorazowe (np. chirurgiczne, lateksowe);  

 kaski bezpieczeństwa (hełmy), w tym z oświetleniem, nakolanniki; 

 kombinezony ochronne (np. odzież jednorazowego użytku, ubiór na różnego 

rodzaju pogodę); 

 środki ochrony dróg oddechowych (np. maski); 

 żywność, woda, środki higieny, w tym płyny do dezynfekcji, schronienie  

(np. namioty, zadaszenia); 

 pojemniki i worki na odpady. 

 

25. TRYB UZYSKIWANIA WSPARCIA MIĘDZYNARODOWEGO 

 W przypadku potrzeby (konieczności) korzystania podczas oględzin miejsca 

zdarzenia z usług zagranicznych biegłych, specjalistów albo wykorzystywania 

specjalistycznego sprzętu lub urządzeń do udziału w oględzinach można wezwać 

lub dopuścić osoby z zagranicy w trybie określonym w przepisach o współpracy 

międzynarodowej w sprawach karnych (np. kodeksie postępowania karnego, 

konwencjach, umowach bilateralnych i multilateralnych).  

 W razie potrzeby wykorzystania sił i środków pozostających w dyspozycji państw 

członkowskich Unii Europejskiej można skorzystać z instytucji wspólnych 

zespołów śledczych. Wykorzystanie sił i środków pozostających w dyspozycji 

innych państw w ramach wspólnego zespołu śledczego jest możliwe, jeżeli 

pozwala na to umowa międzynarodowa25 lub zasada wzajemności. 

                                                           
25 Konwencja o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej  

z dnia 29 maja 2000 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 76 poz. 854 z późn. zm.) oraz Drugi Protokół Dodatkowy z dnia 8 listopada 2001 

r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 139 poz. 1476). 
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 Należy także wykorzystywać instrument współpracy Europejski Nakaz 

Dochodzeniowy26.   

 W procedurach uzyskiwania pomocy prawnej innych państw, w przypadku państw 

członkowskich Unii Europejskiej, można współpracować z instytucjami  

Unii Europejskiej, w szczególności z Europejską Siecią Sądową (EJN)  

i EUROJUST, a także z Europejskim Biurem Policji Europol, w przypadku innych 

państw również z Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnych Interpol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modyfikacji dokonał:  

Zespół Zadaniowy ds. usprawnienia działań  

w zakresie identyfikacji ciał ofiar katastrof27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie 

europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (Dz. Urz. UE L Nr 130 z 1.5.2014 r., s. 1–36 ze zm.).. 
27 Decyzja nr 33 Przewodniczącego 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, zmieniona 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.  
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WYKAZ WYKORZYSTANYCH AKTÓW PRAWNYCH 

1.  

 

 

2.  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r.  

w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych  

(Dz.Urz. UE L Nr 130 z 1.5.2014 r., s. 1–36 ze zm.). 

Europejska konwencja o pomocy prawnej sporządzona w Strasburgu w dniu  

20 kwietnia 1959 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854). 

3.  Konwencja ustanowiona przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej  

o prawnej współpracy w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE, 

Bruksela 29 maja 2000 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1924). 

4.  Konwencja o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, podpisana w Chicago dnia  

7 grudnia 1944 r. i Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie 

cywilnym - Badanie wypadków i incydentów statków powietrznych (Dz.U z 1959 r.  

Nr 35, poz. 212, z późn. zm.). 

5.  Załącznik nr 1 do Konwencji Ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów  

i ich bagaży (Dz.Urz. UE C74E/567). 

6.  Dyrektywa 2004/49/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.  

w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (Dz.Urz. UE L164/44). 

7.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/18/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

ustanawiająca podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków  

w sektorze transportu morskiego i zmieniająca Dyrektywę Rady 1999/35/WE oraz 

Dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L131/114). 

8.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 996/2010  

w sprawie wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania  

(Dz.Urz. UE L295/35). 

9.  Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1207. 1207, z 2019 r. poz. 730). 

10.  Ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r. poz. 620, z 2019 r. poz. 730). 

11.  Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r.–Prawo budowlane (tekst jednolity  

Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730).  

12.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1600, 2077, z 2019  r. poz. 730, 858, 870). 

13.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity  

Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, 2399, z 2019 r. poz. 150, 679). 

14.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tekst jednolity  

Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, z 2018 r. poz. 1137, 1694, z 2019 r. poz. 125, 642, 730).  

15.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533,  

z 2019 r. poz. 42, 412, 452). 

16.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity  

Dz. U. 2017 poz. 1897). 

17.  Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1183, 1629, 1637, z 2019 r. poz. 235, 730).  

18.  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity  

http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/ue/translation/32000f071202.rtf
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/ue/translation/32000f071202.rtf
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/ue/translation/32000f071202.rtf
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Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730). 

19.  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 993). 

20.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1401, 1560, z 2019 r. poz. 730).  

21.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi  

na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. Nr 17, poz. 161). 

22.  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie 

organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa 

Państwowego (tekst jednolity Dz.U. Dz.U. 2017 poz. 717). 

23.  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków  

i incydentów lotniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1995). 

24.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa1)z dnia 16 marca 2016 r.  

w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 369).  

25. Porozumienie z dnia 18 grudnia 2013 r. Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych regulujące  zasady współpracy 

pomiędzy Komisją oraz organami prowadzącymi postępowanie karne, działającymi  

w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. 

26. Porozumienie z dnia 27 czerwca 2014 r Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych określające zasady współpracy 

między organami działającymi w związku z zaistnieniem zdarzenia kolejowego,  

tj. wypadku, poważnego wypadku lub incydentu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 

2003 r. o transporcie kolejowym, które mogą wyczerpywać znamiona czynu 

zabronionego. 

27. Porozumienie 27 października 2014 r. Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich regulujące zasady współpracy 

prokuratury i komisji w związku z zaistnieniem wypadku lub incydentu morskiego.  

28. 

 

 

29. 

Porozumienie z dnia 5 listopada 2014 r. Prokuratora Generalnego i Ministra Obrony 

Narodowej regulujące zasady współpracy organów prowadzących postępowania karne  

i Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.  

Porozumienie z dnia 4 września 2015 r. Prokuratora Generalnego i Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju regulujące zasady współpracy organów działających  

w związku z zaistnieniem wypadku żeglugowego. 
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WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW 

ABW  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

bhp bezpieczeństwo i higiena pracy 

CBRN  Chemical, Biological Radiological Nuclear (chemiczne, biologiczne, radioaktywne, 

nuklearne) 

CLKP Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji 

CVR Cockpit Voice Recorder (rejestrator rozmów w kabinie pilotów) 

DVI Disaster Victim Identyfication (identyfikacja ofiar katastrof) 

Dz.U. Dziennik Ustaw 

Dz.Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

FDR 

GPS 

Flight Data Recorder (rejestrator parametrów lotu) 

Global Position System (system nawigacji satelitarnej) 

KGP Komenda Główna Policji 

KG ŻW Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 

MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

MZds.ZT Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych 

PRM Państwowe Ratownictwo Medyczne 

PSP Państwowa Straż Pożarna 

ROV remotely operated vehicle (zdalnie sterowany bezzałogowy pojazd głębinowy) 

SG Straż Graniczna 

ZSP Zakładowa Straż Pożarna 

ŻW Żandarmeria Wojskowa 

 

 

 


