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Struktura organizacyjna komórek  
techniki kryminaliStycznej

Kierownik Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego 
Policji, analizując stan techniki kryminalistycznej w kraju, 
postanowił przejąć nadzór nad technikami kryminalistyki, jak 
to miało miejsce w latach wcześniejszych (do 2007 r.). Cel, 
jaki wytyczyło sobie CLKP, nie był łatwy, ponieważ należało 
wystandaryzować czynności techników kryminalistyki, opra-
cować system doboru funkcjonariuszy do służby w technice 
kryminalistycznej oraz wypracować system oceny pracy ko-
mórek i techników kryminalistyki.
Pierwszym krokiem było powołanie Pełnomocnika Dyrektora 
CLKP ds. Techników Kryminalistyki, którego głównym celem 
działania było stworzenie rozwiązań do poprawy efektywno-
ści funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej (TK) 
oraz podniesienie jakości czynności wykonywanych przez 
techników kryminalistyki na miejscu zdarzenia. 
Pomimo tego, że znaliśmy potrzeby i problemy techników kry-
minalistyki, postanowiliśmy zweryfikować tę wiedzę w garnizo-
nach. Udaliśmy się na wizytacje do komórek techniki krymina-
listycznej usytuowanych w województwach: podlaskim, mazo-
wieckim i do garnizonu stołecznego. Na miejscu okazało się, że 
usytuowanie techników kryminalistyki nie jest jednolite. W tym 
samym garnizonie byli oni umiejscowieni w ramach samodziel-
nych wydziałów bezpośrednio podległych zastępcom komen-
dantów ds. kryminalnych, w wydziałach kryminalnych/docho-
dzeniowo-śledczych, narkotykowych. Tak samo skład osobowy 
techników kryminalistyki różnił się znacząco w poszczególnych 
jednostkach, ich liczba wynosiła od 2 do 11 funkcjonariuszy.
Wnioski, jakie nasuwały się z wizytacji w komórkach techniki 
kryminalistycznej, były następujące:
 ▪ służba/praca techników kryminalistyki generuje nadgodziny;
 ▪ struktury organizacyjne komórek TK są różnorodne  

i nieefektywne;
 ▪ brak jest merytorycznego nadzoru nad czynnościami wyko-

nywanymi przez techników kryminalistyki;
 ▪ brak jest jednolitego systemu nadzoru nad komórkami TK 

i technikami kryminalistyki;

 ▪ występują braki w przeszkoleniu specjalistycznym techni-
ków kryminalistyki,

 ▪ występują braki w wyposażeniu w sprzęt i materiały kry-
minalistyczne.

Na wniosek Dyrektora Centralnego Laboratorium Krymina-
listycznego Policji w każdym z laboratoriów kryminalistycz-
nych komend wojewódzkich Policji i KSP decyzjami komen-
dantów wojewódzkich i Komendanta Stołecznego Policji zo-
stali powołani wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki krymi-
nalistycznej. Do ich zadań należy:
 ▪ współpraca z komórkami techniki kryminalistycznej w wo-

jewództwie;
 ▪ ocena pracy komórek TK i poszczególnych techników kry-

minalistyki poprzez wizytacje jednostek terenowych; podczas 
wizytacji sprawdzane są pomieszczenia wyposażone w sprzęt 
techniki kryminalistycznej, środki ochrony osobistej, podsta-
wowe środki bhp; z każdą oceną jakości pracy zapoznawany 
jest komendant wojewódzki lub Komendant Stołeczny Policji;

 ▪ prowadzenie szkoleń dla techników kryminalistyki i kan-
dydatów na techników kryminalistyki oraz diagnozowanie 
potrzeb szkoleniowych w garnizonie;

 ▪ monitorowanie jakości i poprawności zabezpieczanych śla-
dów kryminalistycznych poprzez stały kontakt z biegłymi 
z laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich 
Policji i KSP; system oceny pracy techników kryminalisty-
ki kładzie nacisk na jakość zabezpieczanych śladów krymi-
nalistycznych, a nie na ich liczbę;

 ▪ utrzymywanie stałego kontaktu z technikami kryminalisty-
ki (całodobowa możliwość konsultacji);

 ▪ monitorowanie czynności technicznych na miejscu zdarze-
nia nadzwyczajnego, koordynacja w zakresie zapewnienia 
niezbędnych sił i środków techniki kryminalistycznej;

 ▪ pomoc w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki 
materiałowej. 

Opracowano także jednolity zakres obowiązków dla techni-
ków kryminalistyki.
Drugim etapem, który podjęliśmy, były zmiany organizacyjne 
funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej. 
Optymalny skład osobowy komórki techniki kryminalistycznej, 
który zapewnia ciągłość służby oraz nie generuje nadgodzin, 
to 6 techników kryminalistyki. Nie we wszystkich jednostkach 
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taki stan osobowy był możliwy. W wielu komisariatach i ko-
mendach powiatowych Policji pracowało od 2 do 4 techników 
kryminalistyki. Dlatego aby osiągnąć optymalny stan osobowy 
6 techników kryminalistyki w komórce techniki kryminali-
stycznej, zaproponowaliśmy łączenie komórek techniki krymi-
nalistycznej sąsiednich powiatów. Była to formuła sprawdzona 
w pilotażowym programie współpracy komórek techniki krymi-
nalistycznej w województwie wielkopolskim w 2008 r.
Wdrażanie zmian organizacyjnych w komórkach techniki kry-
minalistycznej umożliwiła decyzja nr 347 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wprowadze-
nia „Zasad i standardów funkcjonowania komórek techniki 
kryminalistycznej oraz sprawowania nadzoru nad komórkami 
techniki kryminalistycznej”1. 
Ten akt prawny określa następujące warianty organizacyjne:
 ▪ w przypadku komórek zatrudniających od 1 do 5 techników 

kryminalistyki:
 – usytuowanie ich w wydziałach dochodzeniowo-śledczych 

lub w ramach samodzielnych struktur podległych bezpo-
średnio komendantom lub zastępcom komendantów ds. 
kryminalnych i łączenie ich w struktury nieetatowe ponad-
powiatowe/ponadrejonowe, tak by tworzyły międzypowia-
towe/międzyrejonowe zespoły techniki kryminalistycznej,

 – wprowadzenie zintegrowanego grafiku służby na terenie ca-
łego województwa, by dyżurny jednostki mógł wysłać tech-
nika kryminalistyki na miejsce zdarzenia do innego powiatu;

 ▪ w przypadku komórek techniki kryminalistycznej zatrudniają-
cych powyżej 6 techników kryminalistyki zaleca się wydziele-
nie ich ze struktur dochodzeniowo-śledczych i funkcjonowa-
nie jako samodzielnych struktur podległych bezpośrednio ko-
mendantom lub zastępcom komendantów ds. kryminalnych. 

Stan etatowy w komórkach techniki kryminalistycznej, we-
dług ewidencji etatowej na dzień 31 grudnia 2016 r., wyno-
sił ogółem 1645 techników kryminalistyki (w 2015 r. – 1648,  
w 2014 r. – 1660) – dane przedstawia tabela 1. 
Zadania w zakresie techniczno-kryminalistycznej obsługi 
miejsc zdarzeń są realizowane przez 358 komórek techniki 

kryminalistycznej, przy czym jedna spośród nich to komórka 
usytuowana w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy 
Stołecznej Policji, 65 – to komórki w komendach miejskich Po-
licji, 282 – w komendach powiatowych Policji, 7 – w komen-
dach rejonowych Policji (dotyczy tylko garnizonu stołecznego) 
i 3 w komisariatach Policji. 
Komórki techniki kryminalistycznej są zorganizowane jako 
zespoły, ogniwa i wydziały (KMP Wrocław, KMP Bydgoszcz, 
KMP Lublin, KMP Kraków, KMP Gdańsk, KMP Poznań  
i KMP Szczecin) usytuowane w wydziałach dochodzeniowo-
-śledczych lub podległe bezpośrednio komendantom lub za-
stępcom komendantów KPP/KMP/KRP/KP odpowiedzialnym 
za nadzór nad realizacją zadań kryminalnych.
W komórkach techniki kryminalistycznej zatrudnionych jest: 
 ▪ od 1 do 5 techników kryminalistyki – w 299 komórkach 

techniki kryminalistycznej;
 ▪ powyżej 6 techników kryminalistyki – w 59 komórkach 

techniki kryminalistycznej.
Wytyczne organizacyjne określone w decyzji nr 347 Komen-
danta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2015 r. wdrożyło 
łącznie 190 jednostek Policji, tj. 151 jednostek Policji w struk-
turach ponadpowiatowych/ponadrejonowych w ramach mię-
dzyrejonowych zespołów techniki kryminalistycznej (MZTK),  
a 39 w ramach zintegrowanego grafiku (ZG). 

Udział techników kryminalistyki  
w oględzinach

Technicy kryminalistyki w 2016 r. uczestniczyli w 192 992 oglę-
dzinach miejsc zdarzeń (w 2015 r. – 211 928, 2014 r. – 217 690). 
Średnia krajowa udziału w oględzinach w 2016 r. przypadają-
ca na jednego technika kryminalistyki wyniosła 117 oględzin  
(w 2015 r. – 129 oględzin, w 2014 r – 131 oględzin).
Liczbę oględzin w skali kraju przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Stan etatowy komórek techniki kryminalistycznej w latach 2014–2016

Lp. Jednostki organizacyjne Policji
Liczba techników kryminalistyki 

2014 r. 2015 r. 2016 r.
1. KWP Wrocław 136 135 139
2. KWP Bydgoszcz 92 86 86
3. KWP Lublin 101 101 102
4. KWP Gorzów Wlkp. 52 49 45
5. KWP Łódź 123 123 122
6. KWP Kraków 125 126 126
7. KWP Radom 113 112 111
8. KWP Opole 39 39 39
9. KWP Rzeszów 83 85 79

10. KWP Białystok 52 52 50
11. KWP Gdańsk 97 94 93
12. KWP Katowice 178 179 177
13. KWP Kielce 54 55 53
14. KWP Olsztyn 72 74 71
15. KWP Poznań 142 139 146
16. KWP Szczecin 83 84 84
17. KSP 118 114 122

Razem 1660 1648 1645
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 Tabela 2. Liczba oględzin w latach 2014–1016
lp. Rodzaj czynności Liczba czynności

1. Oględziny
2014 r. 217 690
2015 r. 211 928
2016 r. 192 992

Tabela 3. Liczba oględzin z udziałem techników kryminali-
styki z podziałem na województwa (2014–2016)

lp.
Jednostki 

organizacyjne  
Policji

Liczba oględzin z udziałem 
techników kryminalistyki

2014 r. 2015 r. 2016 r.
1. KWP Wrocław 19 312 19 090 18 087

2. KWP Bydgoszcz 9842 9422 8739

3. KWP Lublin 12 181 11 008 11 219

4. KWP Gorzów Wlkp. 6062 5212 5096

5. KWP Łódź 16 373 16 276 14 746

6. KWP Kraków 14 407 13 076 10 985

7. KWP Radom 14 120 14 799 14 731

8. KWP Opole 3595 3504 3431

9. KWP Rzeszów 11 076 9928 9791

10. KWP Białystok 6733 6493 5945

11. KWP Gdańsk 14 795 15 552 13 465

12. KWP Katowice 26 224 26 781 22 454

13. KWP Kielce 11 882 10 882 6551

14. KWP Olsztyn 7320 7339 6924

15. KWP Poznań 14 632 13 843 12 903

16. KWP Szczecin 11 203 11 050 9747

17. KSP 17 993 17 673 18 178

Razem 217 690 211 928 192 992

Tabela 4. Udział techników kryminalistyki w oględzinach  
z podziałem na województwa (2014–2016)

lp.
Jednostki 

organizacyjne  
Policji

Liczba oględzin na technika 
kryminalistyki

2014 r. 2015 r. 2016 r.
1. KWP Wrocław 142 141 130

2. KWP Bydgoszcz 107 110 102

3. KWP Lublin 121 109 110

4. KWP Gorzów Wlkp. 116 106 113

5. KWP Łódź 133 132 121

6. KWP Kraków 115 104 87

7. KWP Radom 125 132 133

8. KWP Opole 92 90 88

9. KWP Rzeszów 133 117 124

10. KWP Białystok 129 125 119

11. KWP Gdańsk 153 165 145

12. KWP Katowice 147 150 127

13. KWP Kielce 220 198 124

14. KWP Olsztyn 102 99 98

15. KWP Poznań 103 100 88

16. KWP Szczecin 135 132 116

17. KSP 152 155 149

Średnio 131 129 117

zestawienie UdziałU techników  
kryminalistyki w postępowaniU  
przygotowawczym

W 2016 r. technicy kryminalistyki jako specjaliści w ro-
zumieniu art. 205 kpk wykonywali czynności technicz-
ne podczas sekcji zwłok, przeszukań, przesłuchań (w tym  
w formie konfrontacji), okazań, eksperymentów procesowych 
w 65 434 przypadkach (w 2015 r. – 69 641, w 2014 r. – 78 214 
wykonanych czynności).

Tabela 5. Udział techników kryminalistyki w czynnościach 
technicznych w ramach postępowania przygotowawczego 
(2014–2016)

Lp. Rodzaj czynności Liczba 
czynności

1. Sekcja zwłok 

2014 r. 3825

2015 r. 3583

2016 r. 3829

2. Przeszukanie/
zatrzymanie rzeczy

2014 r. 3847

2015 r. 3796

2016 r. 3830

3. Eksperyment  
procesowy

2014 r. 2212

2015 r. 1751

2016 r. 1601

4. Przesłuchanie, 
konfrontacja 

2014 r. 3441

2015 r. 3215

2016 r. 4192

5. Okazanie

2014 r. 1782

2015 r. 1059

2016 r. 1603

6. Inne czynności 

2014 r. 63 107

2015 r. 56 238

2016 r. 53 879

Razem:

2014 r. 78 214

2015 r. 69 641

2016 r. 65 434

oględziny z Ujawnionymi  
i zabezpieczonymi śladami  
kryminalistycznymi przez techników  
kryminalistyki – wedłUg rodzajU śladów

W 2016 r. najwięcej zabezpieczono substancji chemicznych 
(wzrost o 97% w stosunku do 2015 r.), śladów użycia broni 
palnej (więcej o 70%), śladów biologicznych (wzrost o 58%), 
śladów daktyloskopijnych (wzrost o 47%), śladów traseolo-
gicznych (wzrost o 47%), śladów mechanoskopijnych (wzrost 
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o 15%), mikroślady (wzrost o 5%). Spadek liczby zabezpie-
czonych śladów kryminalistycznych w stosunku do roku po-
przedniego odnotowano w zabezpieczeniu dokumentów (spa-
dek o 8%). Porównując powyższe dane do roku 2014 i 2015, 
można wysnuć wniosek, iż widoczna tendencja wzrostowa  
w liczbie zabezpieczanych śladów kryminalistycznych wyni-
ka z profesjonalnego przeszkolenia techników kryminalistyki 
oraz wdrożonego systemu nadzoru nad pracą techników kry-
minalistyki przez wojewódzkich koordynatorów ds. techniki 
kryminalistycznej przeprowadzających oceny jakości pracy 
komórek techniki kryminalistycznej. 

Tabela 6. Rodzaj i liczba zabezpieczonych śladów kryminali-
stycznych – według ich rodzaju (2014–2016)

Rodzaj  
śladu kryminalistycznego

Liczba zabezpieczonych 
śladów  

kryminalistycznych  
według ich rodzaju

Dermatoskopijne

2014 r. 44 444

2015 r. 42 264

2016 r. 62 106

Mechanoskopijne

2014 r. 32 714

2015 r. 31 677

2016 r. 36 396

Dokumenty

2014 r. 5289

2015 r. 4128

2016 r. 3780

Mikroślady

2014 r. 3287

2015 r. 3193

2016 r. 3344

Substancje 
chemiczne

2014 r. 15 664

2015 r. 16 227

2016 r. 31 891

Biologiczne

2014 r. 52 272

2015 r. 52 231

2016 r. 82 569

Osmologiczne

2014 r. 8705

2015 r. 8418

2016 r. 10 200

Traseologiczne

2014 r. 31 095

2015 r. 30 166

2016 r. 44 288

Broni palnej

2014 r. 1419

2015 r. 1466

2016 r. 2491

Razem:

2014 r. 247 624

2015 r. 233 259

2016 r. 277 065

ocena jakości pracy  
techników kryminalistyki

Zastana sytuacja w komórkach techniki kryminalistycznej 
nie gwarantowała najwyższej jakości pracy przez techników 
kryminalistyki, dlatego wprowadzono ocenę jakości pracy ko-
mórek techniki kryminalistycznej i techników kryminalistyki, 
której zasady także zostały określone w decyzji nr 347 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2015 r. Zgodnie 
z tą decyzją raz na trzy lata każda komórka techniki krymi-
nalistycznej oraz każdy technik kryminalistyki muszą zostać 
poddani ocenie pracy.
W 2016 r. wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki kryminali-
stycznej przeprowadzili 97 ocen jakości pracy komórek tech-
niki kryminalistycznej w KP/KPP/KMP/KSP, w trakcie któ-
rych ocenili 388 techników kryminalistyki.
Najczęstszymi wnioskami z przeprowadzonych ocen były:
 ▪ błędy w dokumentacji fotograficznej wykonywanej w trak-

cie oględzin miejsc zdarzeń,
 ▪ braki sprzętowe techników kryminalistyki (walizki oglę-

dzinowe, aparaty fotograficzne, ambulanse kryminali-
styczne). 

Doposażenie komórek techniki kryminalistycznej w ambu-
lanse kryminalistyczne z poziomu Komendy Głównej Policji 
ostatni raz nastąpiło w 1994 r., kiedy to w ramach zakupu 
nowoczesnych samochodów produkcji zachodniej realizo-
wanego przez MSW m.in. na potrzeby Policji, przewidziano  
20 furgonów marki Volkswagen Transporter dla służby tech-
niki kryminalistycznej. Od tamtego czasu komendy woje-
wódzkie i KSP w ramach własnych budżetów doposażały ko-
mórki techniki kryminalistycznej w specjalistyczne pojazdy. 
Najczęściej do komórek techniki kryminalistycznych trafiały 
samochody wycofywane z codziennej służby (np. ruchu dro-
gowego) i adaptowane przez pasjonatów techników krymina-
listyki dla swoich potrzeb. Trzeba tu zaznaczyć, że zakup spe-
cjalistycznych pojazdów dla komórek TK byłby jednorazo-
wym wydatkiem zaspokajającym potrzeby techników krymi-
nalistyki na minimum 5 lat. Z naszych obserwacji wynika, iż 
nikt z grupy funkcjonariuszy nie dba tak o sprzęt jak technicy 
kryminalistyki. Dodatkowo ambulanse kryminalistyczne są 
niezbędne przy funkcjonowaniu komórek techniki krymina-
listycznej w ramach międzypowiatowych/międzyrejonowych 
zespołów techniki kryminalistycznej (MZTK) lub w ramach 
zintegrowanego grafiku (ZG).
Szansę na sfinalizowanie zakupów pojazdów dla techników 
kryminalistyki widzimy przede wszystkim w „Programie mo-
dernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Po-
żarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”2.

likwidacja nawisU szkoleniowego  
techników kryminalistyki

W 2014 r. na przeszkolenie specjalistyczne oczekiwało oko-
ło 450 techników kryminalistyki (w 2015 r. – 250 policjan-
tów). Aktualnie liczba oczekujących to 150 funkcjonariuszy. 
Zmniejszenie nawisu szkoleniowego było możliwe poprzez 

RodzaJ i Liczba zabezPieczonych śLadów kRyminaListycznych
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uruchomienie w CSP w Legionowie dodatkowego Kursu spe-
cjalistycznego dla techników kryminalistyki (KDTK), na któ-
rym wykładowcami byli biegli z CLKP. Dodatkowo starania 
Kierownictwa CLKP doprowadziły do uruchomienia w 2015 r. 
ww. kursów w Szkole Policji w Pile. Dzięki tej inicjatywie 
znacznie zmniejszono nawis szkoleniowy. Planuje się, że  
w 2018 r. wszyscy technicy kryminalistyki będą posiadali 
przeszkolenie specjalistyczne realizowane przez szkoły Poli-
cji. Należy także podkreślić bardzo dobrą współpracę CLKP 
ze szkołami policyjnymi w zakresie dydaktyki policyjnej.

doskonalenie zawodowe  
dla techników kryminalistyki

Wyrazem dążenia do utrzymania wysokiego poziomu pracy 
techników kryminalistyki jest zatwierdzony przez Komendan-
ta Głównego Policji Harmonogram lokalnego doskonalenia 
zawodowego w latach 2016–2020, które jest nadzorowane 
przez wojewódzkich koordynatorów ds. techniki krymina-
listycznej. Dzięki temu dokumentowi zostały dookreślone  
i uporządkowane tematy szkoleń dla techników kryminalisty-
ki oraz możliwe stało się racjonalne planowanie doskonalenia 
dla techników kryminalistyki.
W 2016 r. w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego prze-
prowadzono 93 szkolenia dla techników kryminalistyki z KP/KPP/
KMP/KSP i przeszkolono na nich 2095 techników kryminalistyki.
Dodatkowo w 2015 r., wspólnie z Wyższą Szkołą Policji  
w Szczytnie, nagrano film dydaktyczny pt. Oględziny miejsca 
zdarzenia, który przekazano wszystkim technikom kryminali-
styki oraz do wydziałów dochodzeniowo-śledczych jednostek 
terenowych Policji.

standaryzacja opakowań do zabezpieczania 
śladów kryminalistycznych

W celu eliminacji złych praktyk technicznego zabezpieczania 
śladów kryminalistycznych opracowano standardy opakowań 
specjalistycznych do zabezpieczania śladów kryminalistycz-
nych. Zostały one określone w zarządzeniu nr 21 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie określe-

nia norm wyposażenia i szczegółowych zasad przyznawania  
i użytkowania sprzętu techniki policyjnej dla jednostek i ko-
mórek organizacyjnych Policji oraz policjantów3.
Od dnia 18 lipca 2016 r. jednostki terenowe Policji zostały 
wyposażone w opakowania specjalistyczne do zabezpieczania 
śladów kryminalistycznych (pudełka tekturowe, koperty bez-
pieczne foliowe, koperty osuszające wraz z nadrukowanymi 
metryczkami śladowym). Wspólny przetarg dla wszystkich 
komend wojewódzkich Policji, KSP i szkół Policji zorgani-
zowała KWP w Katowicach. Aktualnie przygotowujemy się 
do przeprowadzenia wspólnego zakupu opakowań specjali-
stycznych do zabezpieczania śladów kryminalistycznych dla 
wszystkich komend wojewódzkich i KSP. 

wprowadzenie nowej metryczki śladowej

W trakcie odpraw służbowych z wojewódzkimi koordynatora-
mi ds. techniki kryminalistycznej oraz przedstawicielami Biura 
Kryminalnego KGP określono wzór jednolitej metryczki ślado-
wej. Zmiany polegały na uproszczeniu zapisów w metryczce, 
niepowielaniu treści z protokołu oględzin oraz pozostawieniu 
miejsca na wprowadzenie oznaczeń kodów kreskowych będą-
cych gwarantem nadzoru nad dowodami rzeczowymi.
Od 1 lipca 2016 r. wszystkie jednostki Policji wprowadziły 
nowy wzór metryczki śladowej do użytku służbowego. Wzór 
metryczki jest także przystosowany do założeń projektu UE 
pt. Wprowadzenie w Policji elektronicznej rejestracji śladów  
i przedmiotów realizowanego przez Komendę Główną Policji 
ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oraz 
projektu pt. System oznaczania, ewidencji oraz śledzenia obiegu 
materiału dowodowego z wykorzystaniem nowoczesnych tech-
nologii geoinformacyjnych realizowanego w CLKP i finanso-
wanego z programu operacyjnego UE Inteligentny Rozwój.

wprowadzenie jednolitej rejestracji  
pracy techników kryminalistyki

W celu ewidencji pracy techników kryminalistyki w komór-
kach TK były prowadzone różnorodne elektroniczne systemy 
lub papierowe rejestry i dzienniki. Ich niejednolitość utrudnia-

ła racjonalny sposób nadzoru nad pracą techni-
ków kryminalistyki. Dlatego od 1 lipca 2015 r. 
we wszystkich komórkach techniki kryminali-
stycznej KP/KPP/KMP wprowadzono jednoli-
ty Elektroniczny Rejestr Czynności Technicz-
no-Kryminalistycznych (zakładka Elektro-
nicznego Rejestru Śledztw i Dochodzeń). Od  
1 stycznia 2017 r., po uwzględnieniu uwag  
z KP/KPP/KMP, nastąpiła jego aktualizacja. 
Dzięki tej aplikacji każdy wojewódzki koordy-
nator ds. techniki kryminalistycznej może na 
bieżąco monitorować czynności wykonywane 
przez techników kryminalistyki. Dodatkowo 
od stycznia 2017 r. ERCTK zastąpił sprawoz-
dawczość w SESPol.

Fot. 1. opakowania specjalistyczne do zabezpieczania  
śladów kryminalistycznych. Źródło: archiwum cLkP.

Technika kryminalisTyczna



              

                     

7

promowanie polskiej techniki  
kryminaliStycznej na arenie  
międzynarodowej

Od 2015 r. Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. 
Techników Kryminalistyki reprezentuje CLKP 
w Grupie Roboczej przy Europejskiej Sieci 
Instytutów Nauk Sądowych ENFSI „Miejsce 
Zdarzenia”. Udział w pracach grupy umożli-
wia wymianę najlepszych praktyk z policjan-
tami z innych państw UE. W 2016 r. w trakcie 
spotkania dokonano prezentacji i omówienia 
czynności techniczno-kryminalistycznych wy-
konywanych przez techników kryminalisty-
ki ze wszystkich państw ww. grupy podczas 
oględzin miejsca wypadku drogowego, z któ-
rego uciekł kierujący.
Od 2015 r. CLKP wraz z Instytutem Kryminalistyki w Pra-
dze i Instytutem Kryminalistyki w Bratysławie oraz CSP 
w Legionowie uczestniczy w projekcie UE Erasmus+  
pt. Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację, któ-
rego głównym celem jest przeszkolenie biegłych i techni-
ków kryminalistyki z Polski, Czech i Słowacji w zakresie 
wymiany doświadczeń i wypracowania najlepszych praktyk 
w kryminalistyce laboratoryjnej i kryminalistyce na miejscu 
zdarzenia. Opracowano programy kursów pilotażowych dla 
biegłych i techników kryminalistyki oraz przeszkolono gru-
pę 33 techników kryminalistyki z Czech i Słowacji – w CSP  
w Legionowie oraz 7 biegłych z laboratoriów kryminalistycz-
nych komend wojewódzkich i KSP – w Pradze.
W 2017 r. w CLKP zostaną przeprowadzone szkolenia 
dla biegłych kryminalistyki z Czech i Słowacji, a grupa 
15 wojewódzkich koordynatorów ds. techniki kryminali-
stycznej będzie uczestniczyła w kursach z zakresu oględzin 
miejsca zdarzenia w Koszycach (Słowacja) i Pardubicach  
(Czechy).

ogólnopolski konkUrs  
„policjant słUżby kryminalnej rokU”

CLKP było jednym z pomysłodawców zorganizowania Ogól-
nopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku”. 
Kierownictwo CLKP bierze udział w pracach zespołu powoła-
nego przez Komendanta Głównego Policji do przygotowania  
i organizacji konkursu, sprawuje merytoryczny nadzór nad 
przygotowaniem i przebiegiem zadania praktycznego (oglę-
dzin) w trakcie konkursu oraz wchodzi w skład zespołu eks-
pertów do rozstrzygania sytuacji spornych. Dodatkowo Dy-
rektor CLKP ufundował nagrody dla techników kryminalistyki  
w postaci 3 walizek kryminalistycznych i pucharów (za zaję-
cie miejsca od 1. do 3.) oraz wyjazd na warsztaty kryminali-
styczne do Czech (za zajęcie miejsca od 4. do 6.).
Technicy kryminalistyki z jednostek terenowych uczestniczą 
także w pokazach oględzin miejsc w trakcie międzynarodo-
wych konferencji naukowych pn. „Miejsce Zdarzenia”.

podsUmowanie

Podsumowując działania w latach 2014–2016, objęcie nad-
zorem merytorycznym techników kryminalistyki przez 
CLKP należy uznać za dobrą decyzję. W okresie tych trzech 
lat udało się uporządkować wiele obszarów działalności ko-
mórek techniki kryminalistycznej. Przeanalizowano również 
aktualne potrzeby techników kryminalistyki, do których na-
leży przede wszystkim doposażenie w nowoczesny sprzęt 
i materiały, a także podjęto działania w celu systemowego 
rozwiązania zakupu materiałów i pozyskiwania środków na 
ambulanse kryminalistyczne z programu modernizacji Poli-
cji w latach 2017–2020. 

1 Dz. Urz. KGP poz. 102.
2 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu moder-

nizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biu-
ra Ochrony Rządu w latach 2017–2020” (Dz. U. poz. 2140).

3 Dz. Urz. KGP poz. 54.
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Fot. 2. ogólnopolski konkurs „Policjant służby kryminalnej Roku”, 
Piła 2016 r. Źródło: archiwum cLkP.

Summary

Forensic technicians yesterday,  
today and tomorrow
The article is an attempt to summarize the functioning of foren-
sic technique units and duties of forensic technicians under the 
oversight of Central Forensic Laboratory of the Police. It pres-
ents the problems and organizational solutions which improved 
the work of technicians and exerted influence on its quality. Ad-
ditionally it presents statistical data concerning scene examina-
tions and the number of preserved forensic traces. The article 
also describes the forms of in-service professional training in 
this area and the participation of forensic technicians in various 
national and international events which promote Polish forensic 
technique.

Tłumaczenie: Joanna Łaszyn, WP
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