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Wypadki drogowe, to rodzaj zdarzeń, w których dokumenta-
cja fotograficzna odgrywa, obok protokołu oględzin miejsca 
wypadku drogowego i szkicu, kluczową rolę.
Niezależnie od tego, czy na miejscu zdarzenia drogowego 
utrwalany jest obraz na nośniku analogowym czy cyfro-
wym, w przytoczonym rozporządzeniu wskazany jest m.in. 
sposób postępowania z zarejestrowanym obrazem i jego 
przechowywaniem dla celów procesowych.
Kiedy na miejscu wypadku policjant ruchu drogowego lub 
technik kryminalistyki rejestruje obraz w postaci zdjęć ogól-
noorientacyjnych, sytuacyjnych lub zdjęć szczegółowych 
śladów i przedmiotów, jego udział, charakter wykonywa-
nych czynności, rodzaj użytego urządzenia opisywany jest 
w protokole oględzin w części wstępnej protokołu.

Zakład Szkoleń Specjalnych CSP

podkom. Jolanta Zawałeń

REJESTROWANIE OBRAZU 
na miejscach zdarzeń drogowych 

15 stycznia 2017 r. weszło w życie znowelizowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie utrwalania obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym,  
regulujące m.in. sposób kopiowania i przechowywania obrazu i dźwięku z czynności procesowych. 
Kilka poprzednich nowelizacji miało doprecyzować sposób postępowania, o czym w jednej ze 
swoich publikacji wskazuje Sławomir Ronowicz1. W niniejszym artykule zostanie przedstawionych 
jeszcze kilka istotnych zagadnień z tego zakresu. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 
karnego normuje rejestrację obrazu w art. 147 § 1. Przebieg 
czynności protokołowanych może być utrwalony ponadto za 
pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, o czym 
należy przed uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby 
uczestniczące w czynności. 
W protokole oględzin miejsca wypadku drogowego fragment 
dotyczący rejestracji obrazu lub dźwięku, zaznaczony na fot.  
nr 1 czerwoną ramką, obejmuje poniżej przedstawione dane:
• rodzaj urządzenia – aparat cyfrowy2 / aparat analogowy3,
• cechy identyfikacyjne – np.: Canon EOS 450D  

nr 1430319585, obiektyw Canon nr 50610092 53, Nikon 
D5600 nr 15623480 z obiektywem Nikon DX nr 126347, 
lampa błyskowa Nikon SB – 700,
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Fot. 1. Fragment protokołu oględzin miejsca wypadu drogowego – druk Ms-60.

• rodzaj nośnika – karta pamięci micro SD XC,
• cechy nośnika – np. 64 GB (najczęściej bez numerów 

seryjnych).
Obydwa numery seryjne, wpisuje się do protokołu oględzin 
miejsca wypadku drogowego4 jako cechę identyfikującą 
urządzenie rejestrujące. Ponadto wskazaniu podlega rów-
nież imię, nazwisko i stanowisko funkcjonariusza obsługu-
jącego aparat oraz adres jednostki Policji, co zaznaczono na 
fot. nr 6 ramką w kolorze czerwonym.
Nośnik pierwotny w przypadku rejestracji zdarzeń na miej-
scu wypadku drogowego to najczęściej karta pamięci, która 
jest wielokrotnie wykorzystywana poprzez zapis i kasowa-

Fot. 2. Korpus i obiektyw aparatu cyfrowego Canon EOS 
450D.

Fot. 3, 4, 5. Numery seryjne aparatu fotograficznego i obiek-
tywu Canon.

Numer seryjny korpusu (body)  
aparatu cyfrowego Canon  
DS126181

Numer seryjny obiektywu 
Canon EFS 18–55 mm.



44 KWARTALNIK POLICYJNY 2/2021

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

nia go między urządzeniami, środkami technicznymi i in-
formatycznymi nośnikami danych. Ponadto zapis chroniony 
jest przed usunięciem, utratą, zmianą, nieuprawnionym do-
stępem. Zarejestrowany obraz w każdej chwili można od-
tworzyć, zgodnie z prawem udostępnić na innym nośniku 
informatycznym, a także na bieżąco kontrolować zapis czy 
też rozpoznać każdą wprowadzoną w nim zmianę.

nie danych. Ciągłe rejestrowanie czynności procesowych na 
karcie pamięci powoduje konieczność kopiowania tych da-
nych na nośnik wtórny, w tym wypadku najczęściej na pły-
tę CD-R, CD-RW lub DVD-R, które zarówno umożliwiają 
prawidłowe przechowywanie danych przez okres niezbędny 
dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania karnego, 
jak i zapewniają integralność zapisu, możliwość kopiowa-

Fot. 6. Fragment wzoru protokołu MS-60 ze wskazaniem osoby obsługującej urządzenie rejestrujące obraz, zdjęcie: autorka.

Fot. 7. Sumy kontrolne dla plików z obrazami, przywoływa-
ne przez oprogramowanie aparatu cyfrowego Nikon D60 nr 
6337100 obiektyw Nikon DX nr 125856, zdjęcie: autorka.

Fot. nr 8. Zrzut ekranu z pulpitu komputera ze wskazaniem 
pliku, dla którego uzyskano sumę kontrolną w programie 
MD5 Checksum Tool. 
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Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 
2017 r. Przykładową metrykę identyfikacyjną 
przedstawiają fot. nr 11–13.
Metryka będzie miała numer nadany zgod-
nie z kolejnością, w jakiej wykonano zapis  
i kopię zapisu w danym postępowaniu. Jeże-
li nośnik ma powierzchnię przeznaczoną do 
opisania go, to numer metryki i sygnaturę 
akt wpisuje się na tę powierzchnię. Metrykę 
sporządza się w oryginale, który przecho-
wuje się w aktach sprawy. Kopie metryki 
wraz z nośnikiem przechowuje się w tym 
samym opakowaniu w aktach kontrolnych.
Jeśli w postępowaniu karnym sporządza się 
więcej niż trzy metryki, to do akt sprawy do-
łącza się wykaz metryk, na których należy 
umieścić:
• numery metryk,
• datę sporządzenia metryki,
• rodzaj użytych nośników,
• rodzaj utrwalonej czynności procesowej,
• numer karty w aktach sprawy, na której za-
lega metryka.
Nośnik wtórny należy opakować i zabezpie-
czyć odciskiem okrągłej pieczęci jednostki 
przeprowadzającej czynność procesową,  
i na opakowaniu umieścić (fot nr 14):
• sygnaturę akt sprawy,
• rodzaj utrwalonej czynności procesowej,
• numer metryki,
• datę opakowania,
• imię, nazwisko i funkcję osoby dokonują-
cej opakowania.
W czasie trwania postępowania przygoto-
wawczego w sprawie o wypadek drogowy 
wielokrotnie zachodzi konieczność otwarcia 
znajdującego się w aktach zapisu i jego od-
tworzenia, np. w czasie wykonywania opi-

nii przez biegłych. Pozwala to biegłym na właściwą ocenę 
śladów i wykorzystanie ich podczas rekonstrukcji zdarze-
nia. Te czynności należy każdorazowo wykazać w metryce, 
wskazując datę i miejsce otwarcia nośnika oraz osobę, która 
tego dokonała.
W metryce nośnika, z którego odtwarza się zapis, należy 
zamieścić informację wskazującą czas i miejsce prezenta-
cji, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej prezentację 
oraz wykaz osób obecnych przy prezentacji zawierający ich 
imiona i nazwiska. Po odtworzeniu zapisu z informatycz-
nego nośnika danych do metryki należy dołączyć aktualny 
wydruk sum kontrolnych, a w razie uszkodzenia nośnika 
lub zapisu podczas odtwarzania, odnotować ten fakt w me-
tryce6.
Jeżeli obraz utrwalono za pomocą zdjęć fotograficznych, to 
ich odbitki pozytywowe dołącza się do akt sprawy.

Jeżeli obraz utrwalono za pomocą 
zdjęć fotograficznych, to ich odbitki 
pozytywowe dołącza się do akt sprawy.

Kopię zapisu cyfrowego wykonuje się w tym samym forma-
cie, w którym utrwalono zapis na nośniku pierwotnym lub 
wtórnym, bez dzielenia plików i bez wprowadzania jakichkol-
wiek zmian5 w stosunku do zapisu zarejestrowanego podczas 
utrwalonej czynności procesowej.
Każdy skopiowany plik musi zawierać sumę kontrolną, 
uzyskiwaną za pomocą programu generującego pliki wery-
fikacji hash, np. MD5, SFV, SHA. Sumę kontrolną można 
uzyskać zarówno dla pojedynczego pliku, jak i dla tekstu  
i dzięki temu zapisowi można sprawdzać poprawność prze-
twarzanych danych.
Na fot. nr 7 przedstawione zostały sumy kontrolne dla pięt-
nastu pojedynczych plików, wygenerowane przez program 
HashChek Shell Extension wersja 2.1.11, obliczone funkcją 
MD5 i wyeksportowane do pliku HTML.
Niezależnie od użytego programu, np.: HashMyFiles, MD5 
Checksum Tool czy HashMyFiles, które są ogólnodostępne  
i można je pozyskać ze stron internetowych, każdorazowo otrzy-
mamy kombinację cyfr i liter, dzięki którym możemy odczytać 
i porównać sumy kontrolne plików, np. fotografia DJ_0060 zlo-
kalizowana na pulpicie komputera i wybrana do przykładowego 
uzyskania sumy kontrolnej w programie MD5 Checksum Tool.
Dla każdego nośnika należy sporządzić metrykę identyfikacyj-
ną, której wzór znajduje się w załączniku do rozporządzenia 

Fot. 9. Zrzut ekranu ze stroną roboczą programu MD5 Checksum Tool.

Fot. 10. Zrzut ekranu wskazujący informacje uzyskane o pliku DJI_0060.JPG  
w programie MD5 Chcecksum Tool.
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2 Aparat cyfrowy kompaktowy, aparat cyfrowy z wymienną 
optyką, tzw. bezlusterkowiec, lustrzanki cyfrowe.

3 Kompakt dalmierzowy, lustrzanka analogowa.
4 Informacje o urządzeniu rejestrującym w przypadku jego 

użycia zamieszcza się również w innych protokołach, np.: 
oględzin, zatrzymania rzeczy, przeszukania urządzenia, sys-
temu, nośnika informatycznego, eksperymentu procesowego, 
konfrontacji, okazania czy przesłuchania świadka lub podej-
rzanego. 

5 Nie należy kasować żadnych zdjęć z karty w czasie wykony-
wania czynności procesowych, nawet tych, których ostrość czy 
przypadkowość wykonania stanowi o jakości zdjęcia. Popra-
wa jakości oświetlenia, edytowanie zdjęcia również należy do 
zmian, których nie można dokonywać.

6 Nie stosuje się tego w przypadku odtwarzania zapisu z nośnika 
kopii.

7 Kopie bezpieczeństwa można wykonywać również po prawo-
mocnym zakończeniu postępowania, jeżeli prezes sądu, proku-
rator lub kierownik jednostki, w której przechowuje się akta, 
uzna to za celowe.

8 S. Ronowicz, Fotografia dokumentacyjna – wczoraj i dziś.

Długoterminowość i waga sprawy pozwala na wykonanie kopii 
bezpieczeństwa7 w przypadku, kiedy organ prowadzący postę-
powanie uzna to za celowe. Dzieje się tak głównie w przypad-
ku decyzji podejmowanych przez prokuratorów prowadzących 
sprawy o wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym oraz kata-
strofy w ruchu drogowym, gdy przewlekłość spraw z uwagi na 
ich zawiłość, liczbę ofiar czy rozległość zdarzenia, towarzyszą 
czynności takie jak choćby powołanie biegłego, który w ramach 
opiniowania będzie wykorzystywał dokumentację fotograficzną 
dołączoną do akt postępowania zarówno w formie wyklejonego 
materiału poglądowego, jak i dołączonego na płycie wtórnika. 
Często to dzięki zdjęciom w wersji elektronicznej da się prawi-
dłowo ocenić np. długość śladu poprzez przekształcenie foto-
grametryczne, którego nie dokonamy bezpośrednio ze zdjęcia 
wydrukowanego, a skanowanie zdjęcia wydrukowanego spo-
woduje pogorszenie jego jakości8. 
Osoby chcące poznać dokładniej problem rejestracji obrazu 
na miejscach zdarzeń drogowych i sposób dalszego postępo-
wania z materiałem zachęcam do zadawania pytań i kontak-
tu w formie e-mailowej: jolanta.zawalen@csp.edu.pl.

1 S. Ronowicz, Fotografia dokumentacyjna – wczoraj i dziś, 
„Kwartalnik policyjny” 2017, nr 1.

Summary

Image recording at traffic incident scenes 

The article presents the problems of image and sound recording 
for procedural purposes, as well as copying and storing the image 
created during actions performed at traffic incident scenes. Atten-
tion was also paid to the quality of the image, the possibility of 
using the photos in the preparatory proceedings by experts in the 
field of reconstruction of road accidents. The possibility of using 
exemplary programs, identification metrics and the method of 
media packaging were shown. The capability of using digital mate-
rial in photogrammetry as well as programs for the reconstruction 
of traffic incidents was emphasized.

Tłumaczenie: Renata Cedro

Fot. 11–13. Przykładowa metryka identyfikacyjna

Fot. nr 14. Zabezpieczenie opakowania nośnika wtórnego od-
bitką okrągłej pieczęci KMP w Przemyślu. Fot. 1–14 autorka.


