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DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI
PROCESOWYCH

DOKUMENTACJA OPISOWA
Oględziny jako bardzo ważna czynność procesowa muszą być w odpowiedni sposób
udokumentowane. Stosując zasadę procesową ograniczonej pisemności, kodeks
postępowania karnego określił rodzaj czynności procesowych, jakie wymagają sporządzenia protokołu. Obowiązek ten został określony w art. 143 § 1 i wymienia następujące czynności procesowe:
• przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie, wniosku o ściganie karne
i jego cofnięcie,
• przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego i kuratora,
• dokonanie oględzin,
• dokonanie otwarcia zwłok oraz wyjęcia zwłok z grobu,
• przeprowadzenie eksperymentu, konfrontacji oraz okazania,
• przeszukanie osoby, miejsca, rzeczy i systemu informatycznego oraz zatrzymanie rzeczy i danych informatycznych,
• otwarcie korespondencji i przesyłki oraz odtworzenie utrwalonych zapisów,
• zaznajomienie podejrzanego z materiałami zebranymi w postępowaniu
przygotowawczym,
• przyjęcie poręczenia,
• przebieg posiedzenia sądu, jeżeli stawią się na nim uprawnione osoby albo
ich obecność jest obowiązkowa,
• przebieg rozprawy.
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Paragraf 2 art. 143 uznaje, że „Z innych czynności spisuje się protokół, jeżeli
przepis szczególny tego wymaga albo przeprowadzający czynność uzna to za potrzebne. W innych wypadkach można ograniczyć się do sporządzenia notatki urzędowej.” Kodeks postępowania karnego nie określa wzorów protokołów, jednak
organy uprawnione do wykonywania czynności procesowych dysponują wzorami
takich dokumentów, spełniającymi wymagania określone w art. 148 § 1, który określa, że protokół powinien zawierać:
• oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczących,
• przebieg czynności oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników,
• wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia, a jeżeli postanowienie
lub zarządzenie sporządzono osobno – wzmiankę o jego wydaniu,
• w miarę potrzeby – stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu
czynności.
Oględziny miejsca zdarzenia mają charakter czynności niepowtarzalnych, których odtworzenie w toku dalszego postępowania w postępowaniu karnym w sposób
zgodny ze stanem faktycznym jest niemożliwe.
Przykładem akademickim potwierdzającym tę tezę może być postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 3 grudnia 2008 r.1, uchylające postanowienie prokuratury wojskowej w jednym z wątków sprawy żołnierzy polskich w Afganistanie. Za istotny błąd
postępowania przygotowawczego Sąd uznał przeprowadzenie niedokładnych oględzin
miejsca, z którego prowadzono ostrzał Nangar Khel. Zdaniem Sądu zachodzą uzasadnione wątpliwości co do miejsca ustawienia moździerza, a zwłaszcza widoczności
ztego miejsca zabudowań wioski. Według Sądu, pierwsze oględziny miejsca ustawienia moździerza nie wskazują, na jakiej podstawie funkcjonariusz żandarmerii ustalił
współrzędne geograficzne miejsca jego ustawienia. Trudno jest zweryfikować czynności przeprowadzone w dniu 17 sierpnia, gdyż materiał fotograficzny uległ zniszczeniu na skutek niesprawności aparatu fotograficznego. Z tego powodu Sąd zdyskwalifikował te oględziny uznając, że nie posiadają one żadnej wartości dowodowej.
Odnosząc się do powtórnych oględzin miejsca, z którego prowadzono ostrzał
wioski, Sąd poza zauważeniem, że geograficzne usytuowanie miejsca ustawienia
moździerza dokonane w trakcie tych oględzin z pomocą oskarżonego B. różni się od
tego przyjętego w czasie pierwszych oględzin, podniósł również szereg zastrzeżeń do
drugich oględzin. Jego zdaniem w dokumentacji fotograficznej tych czynności nie
oznaczono wgłębienia pozostawionego przez podstawę moździerza. Z dokumentacji
fotograficznej wynika co prawda widoczność zabudowań wioski, lecz zdjęcia nie
zostały wykonane z miejsca przypuszczalnego usytuowania moździerza, ale w pewnej odległości od tego miejsca i przez osobę znajdującą się w chwili wykonywania
zdjęć w pozycji stojącej. W przekonaniu Sądu, analiza tych fotografii wskazuje na
wysokie prawdopodobieństwo, że w sytuacji wykonania fotografii z miejsca ustawienia moździerza, zabudowania Nangar Khel zostaną całkowicie zasłonięte. Sąd
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stwierdził nadto, że oględziny wioski w zakresie usytuowania śladów wybuchów
granatów moździerzowych i postrzelin nie zostały wykonane rzetelnie, gdyż zachodzą wątpliwości co do faktycznego rozmieszczenia względem siebie, jak też względem zabudowań, śladów wybuchów, a wątpliwości te dotyczą śladów oznaczonych
na szkicu numerami 1, 2, 3, 6, 7 i 8. Brak jest również określenia współrzędnych
geograficznych tych śladów, co nie pozwala na porównanie ich ze spostrzeżeniami
zawartymi w protokole pierwszych oględzin.
Sąd stwierdził, że wskazane braki oględzin najistotniejszych dowodów prowadzących do odtworzenia rzeczywistego przebiegu zdarzeń uzasadniają konieczność dokonania wizji lokalnej połączonej z doświadczeniem (bez udziału biegłych), w celu ustalenia – w sposób niebudzący wątpliwości – ustawienia moździerza oraz Hummera,
z którego prowadzony był ostrzał wioski oraz sprawdzenia możliwości obserwacji wioski z tych miejsc. Czynności te powinny zostać przeprowadzone z udziałem wszystkich
osób przebywających we wskazanych miejscach. Niezbędne jest też ponowne dokonanie
pomiarów odległości od miejsca ostrzału do wioski i odzwierciedlenie tego w szczegółowym szkicu topograficznym. Zdaniem Sądu, wyniki ponownych czynności procesowych powinny być przedmiotem uzupełniającej opinii balistycznej. Wynika z tego, że
protokół oględzin jest obiektywnym źródłem informacji o zdarzeniu i celem jego jest
utrwalenie dowodów dla ewentualnego dalszego postępowania karnego.
Protokół oględzin stanowi dowód zastępczy, który zgodnie z zasadą bezpośredniości może zwolnić sąd z obowiązku oględzin danego dowodu w toku rozprawy.
Sporządzając protokół oględzin należy przestrzegać następujących zasad:
1. Protokół oględzin stanowi podstawową formę utrwalania czynności dowodowych.
2. Protokół powinien być sporządzony na formularzu o ustalonym wzorze.
W policji protokół oględzin ma symbol Ms-6.
3. Protokół oględzin sporządza się na miejscu zdarzenia.
4. Miejsce zdarzenia, przedmioty i ujawnione ślady opisuje się w takim stanie,
w jakim je faktycznie zastano.
5. W protokole należy opisać fakty i ślady istotne dla postępowania i mające związek ze zdarzeniem, unikając jednak niepotrzebnych opisów.
6. W treści protokółów nie powinno się używać określeń niezrozumiałych oraz
zamieszczać wniosków, wersji oraz przypuszczeń.
7. Sporządzając protokół oględzin należy używać zunifikowanego nazewnictwa,
korzystać z obecności na miejscu specjalistów, biegłych, ekspertów.
8. Nie wolno podawać nazw substancji w przypadku braku pewności co do jej
nazwy, pochodzenia czy składu chemicznego.
9. Protokół oględzin należy sporządzać czytelnie, używając formy bezosobowej
w pierwszym przypadku liczby pojedynczej czasu teraźniejszego.
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W opisanej wyżej sprawie również zwrócono uwagę na czytelność protokółu oględzin. Protokół oględzin aktualnie stosowany przez Policję składa się z sześciu części2.
I. Część wstępna, która określa:
• rodzaj i adres miejsca, nazwę rzeczy, imię nazwisko osoby (w zależności od
tego, czego oględziny dotyczą);
• podstawy prawne dokonania czynności, stopień oraz imię i nazwisko policjanta dokonującego oględzin, a także nazwę jednostki Policji;
• przedmiot oględzin (opisuje się szczegółowo przedmiot oględzin, adres zdarzenia lub lokalizację przedmiotu poddanego oględzinom);
• osoby uczestniczące w czynności (charakter udziału, stopień – dotyczy policjanta; imię i nazwisko osoby uczestniczącej w czynności – jeżeli w czynności
biorą udział specjaliści, należy wskazać ich imiona i nazwiska, specjalność,
miejsce zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko oraz rodzaj i zakres czynności wykonanych przez każdego z nich);
• biegłego (jego stopień – jeżeli jest policjantem, jego specjalność, adres lub
miejsce pracy – jeżeli był powołany w charakterze biegłego).
Zawiera także:
• oświadczenie biegłego o uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za wydanie
fałszywej opinii oraz powołanie się na przyrzeczenie złożone przy ustanowieniu w charakterze biegłego;
• zapis informujący uczestników oględzin, że przebieg czynności oględzinowych będzie utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub
dźwięk (rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzenia nośnika oraz technika rejestracji) oraz imię, nazwisko i adres oraz stanowisko służbowe – w przypadku policjanta obsługującego urządzenie – adres jednostki policji.
(Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego3, obowiązek dołączenia zapisu
obrazu i dźwięku, a także przekładu zapisu dźwięku, do protokółu spisanego
z czynności wymienionych w art. 143 § 1 k.p.k. istnieje wówczas, gdy protokół został sporządzony w formie uproszczonej.)
II. Przebieg oględzin, który uwzględnia warunki atmosferyczne i okoliczności,
w jakich są prowadzone oględziny, mające wpływ na spostrzeganie i ewentualne
możliwości ujawnienia śladów kryminalistycznych. W części tej uwzględnia się
takie elementy, jak:
• pora dnia (dzienna, nocna, zmierzch, świt) i temperatura,
• oświetlenie (naturalne, sztuczne, dobre, złe),
• warunki pogodowe (słonecznie, zachmurzenie niewielkie, zachmurzenie
całkowite, deszcz, śnieg, mgła).
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Wzór protokółu oględzin miejsca, osoby, rzeczy druk Ms-6.
OSNKW 2009/5/39.
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W części tej ważny jest zapis dotyczący śladów wskazujących na zmianę warunków atmosferycznych bezpośrednio przed rozpoczęciem oględzin. Istotne
znaczenie mają też oświadczenia osób co do widocznych zmian stanu, mających związek z zaistniałym zdarzeniem, dokonanych przed rozpoczęciem
oględzin. W tym miejscu bardzo ważne są informacje o śladach po zabiegach
lekarskich podczas ratowania życia lub zdrowia, lub też śladach po działaniach
ratowniczo-gaśniczych.
Kolejną częścią protokołu oględzin jest opis przebiegu oględzin, w którym
należy uwzględnić rodzaj czynności, czas ich rozpoczęcia i zakończenia, czynności wykonane przez specjalistę i biegłego biorącego udział w oględzinach,
numer zabezpieczonego śladu lub przedmiotu, informację o jego sfotografowaniu.
W kolejnej części umieszczony jest zbiorczy wykaz zabezpieczonych śladów
oraz przedmiotów, w tym przekazanych biegłemu/specjaliście w celu przygotowania i zabezpieczenia lub utrwalenia śladów do dalszych badań. W części
tej, oprócz enumeratywnego wyliczenia śladów, znajduje się ich opis oraz podpis osoby przyjmującej ślad lub przedmiot.
Następna część dotyczy wykonanej dokumentacji technicznej, z której wynika,
że wykonano zdjęcia fotograficzne (liczba naświetlonych klatek negatywu),
wykonano nagranie, wykonano szkice, plany.
Ostatnim elementem protokołu oględzin jest omówienie poprawek i uzupełnień
w treści protokołu oraz oświadczenia, wnioski, żądania, zarzuty osób biorących
udział w oględzinach, a także, w przypadku wykonania załączników do protokółu, ich ilość. Protokół oględzin kończy się podpisami uczestników oględzin.

Spełnienie wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych oraz staranność
w sporządzaniu protokołu daje gwarancję, że podczas procesu karnego żadna ze stron
nie będzie podważała wiarygodności materiału dowodowego.
Dokumentowanie przebiegu oględzin nie ogranicza się tylko do sporządzenia
protokołu, który, w zależności od przedmiotu oględzin, może zawierać dodatkowe
informacje istotne dla rodzaju zdarzenia. Opisując protokół oględzin wymieniłem,
że w skład jego wchodzi informacja o wykonaniu dokumentacji fotograficznej oraz
szkicach i planach.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Dokumentacja fotograficzna pozwala na utrwalenie istniejącego w danym momencie stanu faktycznego miejsca, przedmiotów i śladów, które ze względu na towarzyszące im okoliczności mogą stać się przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Fotografia dokumentacyjna jest specyficznym rodzajem fotografii i odgrywa
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istotną rolę w oględzinach miejsca zdarzenia, stanowiąc jednocześnie materiał poglądowy w toku dalszego postępowania. Pozwala ona na obiektywne zarejestrowanie zaistniałej sytuacji, przez co ma niezaprzeczalne wartości poglądowe,
a w niektórych sytuacjach może stanowić dokument o pełnej wartości technicznej,
ponieważ jako rzut przestrzeni na płaszczyznę podlega ścisłym prawom geometrycznym 4 .Wykorzystanie metod fotogrametrycznych pozwala na odtworzenie
istotnych wymiarów, a czasem całego obrazu miejsca zdarzenia, w prawdziwych
proporcjach.
Przed przystąpieniem do fotografowania miejsca zdarzenia niezbędne jest wykonanie wstępnych czynności, polegających na oznaczeniu słabo widocznych
szczegółów, a w przypadku zdarzenia na rozległym obszarze – ustanowieniu punktów, które będą stanowiły bazę do pomiarów lub zdjęć fragmentarycznych bądź
szczegółowych. W fotografii kryminalistycznej najczęściej stosowane jest kryterium
podziału na podstawie wielkości planu, jaki obejmuje zdjęcie. Są to więc zdjęcia:
• orientacyjne,
• sytuacyjne,
• fragmentaryczne,
• szczegółowe.
Wykonując zdjęcia na miejscu zdarzenia należy stosować metodę „od ogółu do
szczegółu”, w której najbardziej ogólnymi ujęciami będą widoki sytuacyjne, mające
walor poglądowy. Pozwalają one późniejszemu obserwatorowi na zorientowanie się
w obszarze, na którym wystąpiło zdarzenie. Celem ich jest ukazanie rejonu zdarzenia w ujęciu topograficznym oraz jego otoczenia. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku oględzin zdarzeń drogowych, lotniczych oraz katastrof budowlanych.
Aby zdjęcie ogólnoorientacyjne było wartościowe, poza ustanowieniem stałych
punktów odniesienia konieczne jest zachowanie odpowiednich kierunków fotografowania i właściwy dobór położenia i kąta aparatu lub kamery5.
Celem wykonywania zdjęć sytuacyjnych jest przedstawienie możliwie pełnego obrazu sytuacji zastanej na miejscu zdarzenia poprzez utrwalenie ujawnionych śladów
i przedmiotów mających istotny związek ze zdarzeniem, ich wzajemnego usytuowania
oraz obrazu podłoża, na którym występują6. Wykonanie tego rodzaju zdjęć poprzedzone powinno zostać oznaczeniem wszelkich ujawnionych śladów i przedmiotów za
pomocą numerków kryminalistycznych lub strzałek wskazujących, w którym miejscu
dany ślad lub przedmiot się znajduje. Można przyjąć, że zdjęcia sytuacyjne ze względu
na swój charakter spełniają funkcję kontrolną w stosunku do zapisu w protokole,
dlatego celowe jest ich wykonanie przy zastosowaniu techniki metrycznej lub stereo-

4
L. Prochowski, J. Unarski, W. Wach, J. Wicher, Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych, Warszawa 2008.
5
Ibidem, s. 117.
6
B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2004.
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skopowej7. Użycie takiej techniki pozwala na uzyskanie danych dotyczących wymiarów, kształtów i wzajemnego usytuowania śladów i przedmiotów.
Zdjęcia fragmentaryczne wykonuje się zarówno w fazie statycznej, jak i w fazie
dynamicznej oględzin szczegółowych. Celem wykonywania ich jest utrwalenie wyglądu istotnych elementów miejsca zdarzenia, w zależności od jego rodzaju. Można
uznać, że zdjęcia fragmentaryczne przybliżają nas do zdjęć szczegółowych i wykonując je trzeba mieć na uwadze, żeby stosować już oznaczenia w postaci numerków,
strzałek, skalówek, przymiarów itp. Z punktu widzenia chronologii wykonywanych
zdjęć najbardziej cenne są zdjęcia szczegółowe.
Celem wykonywania zdjęć szczegółowych jest utrwalenie wyglądu poszczególnych ujawnionych śladów i przedmiotów w zbliżeniu. Ma to niezwykle ważne znaczenie dla późniejszych badań identyfikacyjnych lub opinii biegłych. Zdjęcia takie są
wykonywane w fazie dynamicznej oględzin szczegółowych i wykonanie ich wymaga
zastosowania techniki skalowej oraz odpowiedniego sprzętu, zapewniającego doskonałą jakość i czytelność zdjęcia. Zdjęcia szczegółowe należy wykonywać przed
przystąpieniem do zabezpieczenia śladów innymi metodami ingerującymi w strukturę
śladu oraz jego podłoże. Przy zachowaniu takiej kolejności mamy pewność, że na
zdjęciu został utrwalony ślad lub przedmiot o pierwotnym wyglądzie. W swojej praktyce zawodowej spotkałem się z sytuacją, kiedy na balustradzie balkonu IX piętra
widoczne były ślady linii papilarnych odwzorowane w zakrzepłej substancji koloru
brunatnoczerwonego. Nie przeprowadzano wówczas badań DNA i problem polegał
na tym, który ślad jest bardziej wartościowy w odniesieniu do zdarzenia. Ślad linii
papilarnych został sfotografowany i badania daktyloskopijne potwierdziły tożsamość
denatki. Dowodzi to tezy, że zdjęcie szczegółowe ujawnionego śladu lub przedmiotu
może w postępowaniu karnym pełnić niezwykle istotną funkcję, a mianowicie pozwala na kontrolę i odtworzenie materiału dowodowego w przypadku jego zniszczenia,
w wyniku przestępnego działania lub przeprowadzonych badań. Opisany przykład
wyjaśnia, że w przypadku próby zabezpieczenia śladu biologicznego, zniszczeniu
uległby ślad daktyloskopijny, a przypadku zabezpieczenia śladu daktyloskopijnego,
ślad biologiczny mógłby nie nadawać się do dalszych badań.
Dokumentacja fotograficzna dołączana jest do akt sprawy w różnej formie, ale
najczęściej materiał taki jest eksponowany w formie tablicy poglądowej. Żadna procedura nie określa formatu zdjęć umieszczonych w materiale poglądowym do protokołu oględzin, jednak praktyka wskazuje, że zdjęcia orientacyjne powinny mieć
format 13x18 cm. Był okres, w którym do materiałów sprawy dołączano zdjęcia
bindowane w kopertach, jednak uważam, że tablica poglądowa jest najlepszym rozwiązaniem. Sposób rozmieszczenia zdjęć na tablicy poglądowej można porównać do
opowiadania, które zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie8. Wykonując tablicę
poglądową należy kierować się zasadą, o której już wspominałem, a mianowicie „od

7
8

Ibidem, s. 549.
Ibidem, s. 551.
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ogółu do szczegółu”. Każde zdjęcie powinno być opatrzone kolejnym numerem
i odpowiednio opisane. Opis powinien wskazywać cechy przedmiotu lub śladu,
które nie wynikają bezpośrednio ze zdjęcia. W celu uniemożliwienia zamiany zdjęć,
powinny one zostać odpowiednio opieczętowane, w taki jednak sposób, aby nie
zasłaniały żadnej jego istotnej części.
Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca zdarzenia jest bardzo cennym
materiałem gdyż9:
• Stanowi ilustrację miejsca zdarzenia oraz jest nośnikiem dodatkowych informacji o samym miejscu i zastanej tam sytuacji.
• Uzupełnia protokół oględzin.
• Jako materiał poglądowy stanowi cenne źródło informacji dla uczestników
procesu karnego, którzy nie mieli bezpośrednio kontaktu z miejscem zdarzenia.
• Pomaga prowadzącemu postępowanie w trakcie przesłuchania świadków,
podejrzanych, okazania osób lub rzeczy.
• Pomaga w rekonstrukcji miejsca zdarzenia, eksperymencie procesowo-kryminalistycznym.

KRYMINALISTYCZNY SZKIC MIEJSCA ZDARZENIA
Szkic miejsca zdarzenia jest bardzo ważnym środkiem umożliwiającym porozumienie się między organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze a sądem
oraz między uczestnikami procesu karnego. Powinien on być obiektywny, komunikatywny i przemawiający do wyobraźni. W polskiej literaturze kryminalistycznej
zaproponowano stosowanie nazwy „plan” dla graficznego obrazu miejsca zdarzenia,
sporządzonego w ściśle określonej skali, w odróżnieniu od „szkicu”, rozumianego
jako rysunek mniej dokładny10. Nazwy szkic i plan są także nieco odmiennie od
siebie definiowane w słownikach języka polskiego11.
W publikacjach kryminalistycznych i procesowych nazwa szkicu jest różnie stosowana, często używana zamiennie z określeniem plan. Tę drugą formę można zauważyć np. w publikacji „Znaczenie planu miejsca zdarzenia dla ustalenia przyczyn
wypadków drogowych”12. Również Włodzimierz Gutekunst pisał, że plan miejsca

9

Ibidem, s. 552.
A. Kaczkowski, R. Zelwiański, Współczesna technika w walce z naruszeniami ruchu drogowego, „Problemy Kryminalistyki” nr 35/1962, s. 25.
11
Technika Kryminalistyczna cz. I, red. W. Kędzierski, Szczytno 1993, s. 92.
12
J. Gryglewski, K. Krajewska, Znaczenie planu miejsca zdarzenia dla ustalenia przyczyn wypadków drogowych, „Problemy Kryminalistyki”, nr 67-68/1967, s. 371.
10
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zdarzenia można określić jako schematyczny rysunek uwidaczniający rozmiar miejsca
objętego badaniem i odległości między poszczególnymi przedmiotami i śladami13.
Można zatem przyjąć, że kryminalistyczny szkic miejsca zdarzenia jest czymś pośrednim między rysunkiem technicznym a planem14. Kryminalistyczny szkic miejsca
zdarzenia jest graficznym przedstawieniem za pomocą umownych znaków topograficznych i kryminalistycznych miejsca zdarzenia, jego właściwości, obrazujących wzajemne rozmieszczenie poszczególnych śladów i przedmiotów mających istotne znaczenie w postępowaniu karnym15. W takim przypadku szkic spełnia funkcję utrwalającą
zaistniałą sytuację. Wykonując szkic należy wykorzystać wiedzę i umiejętności z dziedziny rysunku technicznego i pisma technicznego. Prawidłowo sporządzony szkic
przedstawia precyzyjnie szczegóły, które mogą mieć znaczenie w sprawie i odgrywa
ważną rolę w postępowaniu przygotowawczym. Ponieważ na szkicach kryminalistycznych przedstawia się konkretną sytuację, która w przyszłości ma być przydatna w dalszym postępowaniu, szkic powinien być sporządzony w następujących wypadkach16:
1. Jeżeli są potrzebne dokładne wymiary określonego miejsca oraz przedmiotów
i śladów (ich wzajemne położenie, odległość między nimi itp.).
2. Jeżeli za pomocą opisu słownego i zdjęć nie można w sposób przejrzysty przedstawić sytuacji na miejscu zdarzenia.
3. Jeżeli z różnych przyczyn nie można wykonać dokumentacji fotograficznej.
Kryminalistyczny szkic miejsca zdarzenia jest materiałem ilustracyjnym uzupełniającym opis zawarty w protokole i tego opisu nie może zastępować. Jest on dobrym
środkiem poglądowym, przemawiającym do wyobraźni osoby, która się z nim zapoznaje. Powinien być zrozumiały i czytelny nawet dla osób nie posiadających kwalifikacji w tej dziedzinie. W przypadku braku typowych znaków graficznych niezbędne jest
umieszczenie tzw. legendy, określającej znaczenie użytych symboli. Szkic musi być
sporządzony rzetelnie, sumiennie i obiektywnie oddawać stan faktyczny.
Szkice ułatwiają odtworzenie przebiegu czynu, ułatwiają przesłuchanie świadków i osób podejrzanych, zezwalają na demonstrowanie różnych okoliczności zdarzenia podczas jego rekonstrukcji, umożliwiają przeprowadzenie eksperymentu lub
innych czynności procesowych i operacyjnych. W zależności od rodzaju zdarzenia
i potrzeb sporządza się następujące rodzaje szkiców, a wybór zależy od17:
• rodzaju zdarzenia,
• miejsca, w którym zdarzenie nastąpiło (teren, przestrzeń otwarta, pomieszczenie, pojazd),
• skutku zdarzenia, rodzaju śladów i ich umiejscowienia.
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W. Gutekunst, Kryminalistyka, Warszawa 1974, s. 116.
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W praktyce kryminalistycznej stosuje się trzy rodzaje szkiców:
• szkice ogólne,
• szkice szczegółowe,
• szkice fragmentaryczne (wycinkowe, specjalne).
Szkice ogólne powinny przedstawiać obraz dużej przestrzeni otaczającej właściwe miejsce zdarzenia i sporządza się je w celu pokazania położenia miejsca zdarzenia w stosunku do otoczenia (terenu przyległego) lub miejsca zdarzenia z fragmentami otaczającej miejscowości lub obiektami, w których wykryto również ślady
czynu zabronionego lub ślady działania sprawcy (np. miejsce porzucenia lub ukrycia łupu, narzędzi itp.). Szkic ogólny nie powinien uwzględniać drobnych szczegółów, które mogłyby zamazywać jego przejrzystość. Powinien jednak wyraźnie
wskazywać położenie właściwego miejsca zdarzenia. Wykonując szkic ogólny, nazywany też szkicem ogólnoorientacyjnym, można sporządzać go bez ściśle określonej skali. Szkic ogólny przestrzeni otwartej obejmujący większy teren najłatwiej
stworzyć na podstawie mapy lub planu danej okolicy.
Szkice szczegółowe powinny być wykonywane w określonej skali, ponieważ mają
odzwierciedlać właściwe miejsce zdarzenia bądź części przestrzeni oraz ujawnione
na nich ślady lub przedmioty stanowiące środki dowodowe, przy uwzględnieniu ich
wzajemnego położenia. Szkice szczegółowe sporządza się najczęściej w skali 1:100,
1:50, 1:25.
Szkice fragmentaryczne wykonuje się w celu dokładnego i precyzyjnego zobrazowania najbardziej istotnych fragmentów zdarzenia, położenia przedmiotów, wzajemnego rozmieszczenia śladów i innych ważnych z punktu widzenia kryminalistyki
informacji.
Przed przystąpieniem do wykonywania szkicu miejsca zdarzenia należy uświadomić sobie dokładnie, co umieścić na szkicu, w jakim celu to chcemy pokazać i jaki
rodzaj szkicu chcemy wykonać. Sporządzając taki dokument warto kierować się
następującymi zasadami:
1. Szkic powinien być wykonany na papierze milimetrowym, ponieważ zdecydowanie ułatwia to przedstawienie szkicowanego obszaru w odpowiedniej skali.
2. Szkic powinien zawierać następujące dane:
• w lewym górnym rogu nazwę jednostki i nr sprawy;
• w środku u góry oznaczenie rodzaju szkicu, określenie miejsca zdarzenia oraz
skalę, w jakiej wykonano szkic;
• w prawym górnym rogu strzałkę oznaczającą kierunek północny;
• w dolnej części po prawej stronie objaśnienia znaków topograficznych, kryminalistycznych oraz poszczególnych śladów i przedmiotów;
• poniżej datę oraz nazwisko i imię osoby sporządzającej szkic oraz nazwiska
świadków obecnych podczas kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia.
Wszystkie szkice powinny być wykonane za pomocą środka kryjącego, którego
nie można usunąć z podłoża. Technika wykonania szkicu jest różna. Szkice pomieszczeń wykonuje się w rzucie poziomym, w przekroju poziomym lub pionowym
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oraz w rzucie krzyżowym. Rysując szkic kilku pomieszczeń należy najpierw nanieść
kontury zewnętrzne budynku, a następnie, uwzględniając grubość ścian zewnętrznych i działowych, szkicować pomieszczenia. Niekiedy bardzo przydatne jest stosowanie znanego w kryminalistyce prostego rysunku perspektywicznego, który
ułatwia wyobrażenie określonych szczegółów związanych z trójwymiarowością
przedmiotów. W praktyce organów procesowych spotkać można proste, odręczne
rysunki miejsc lub przedmiotów kreślone w sposób swobodny, niepodporządkowany zasadom sporządzania szkiców.

INNE DOKUMENTY
Z czynności dokonanych na miejscu zdarzenia osoby biorące w nich udział mogą
sporządzić notatkę urzędową. Fakultatywność tej czynności wynika z tego, że
w protokole nie można umieszczać żadnych spostrzeżeń, wstępnych wersji kryminalistycznych, oceny informacji uzyskanych w toku czynności operacyjnych. Informacje takie powinna zawierać notatka urzędowa, zwana potocznie notatką pooględzinową, która obejmuje:
• zwięzły opis dokonanych czynności i omówienie ich wyników,
• uzasadnione wnioski co do przebiegu zdarzenia, metod działania sprawcy
(modus operandi) i zebranych danych o jego osobie itp.
• ocenę informacji uzyskanych w toku czynności operacyjnych i ich konfrontację z faktami ustalonymi w czasie badania miejsca zdarzenia,
• wstępne wersje kryminalistyczne.
Innymi metodami dokumentowania przebiegu czynności oględzinowych będzie utrwalanie tych czynności za pomocą taśmy filmowej lub elektronicznych
nośników informacji w technice audio-video, jednak nie mogą one zastępować
sposobu dokumentowania określonego procedurami opisanymi w kodeksie postępowania karnego.
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Dokumentowanie czynności procesowych
Słowa kluczowe: czynności procesowe, oględziny, dokumentacja fotograficzna, kryminalistyczny szkic miejsca zdarzenia
Streszczenie: Artykuł opisuje sposoby dokumentowania czynności procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem oględzin. Zawiera szczegółowe informacje o tym, jakie informacje
powinny być zawarte w części opisowej protokołu oględzin i są wymagane przepisami postępowania karnego. Wywód teoretyczny jest poparty przykładem postanowienia Sądu Najwyższego, które poddaje krytyce oględziny i sposób ich dokumentowania w sprawie dotyczącej strzelaniny z udziałem polskich żołnierzy w Afganistanie. W dalszej części
przedstawione są zasady sporządzania dokumentacji technicznej, na którą składa się dokumentacja fotograficzna oraz szkice i plany. Fotografia bywa nośnikiem dodatkowych informacji o miejscu zdarzenia, utrwala także istotne dowody, które mogą ulec zniszczeniu w toku
postępowania. Szkic kryminalistyczny jest ważny szczególnie wtedy, gdy za pomocą innych
środków trudno przedstawić dokumentowaną sytuację, wzajemne położenie przedmiotów
i śladów.

Documenting law suit actions
Key words: procedural actions in law, scene examination, photo evidence, forensic incident
scene sketch
Summary: The article discusses methods for documenting procedural actions in law, with
a specific focus on incident scene examination. It provides details about what information
should be contained in the descriptive section of the scene examination report as required by
the provisions on the conduct of criminal procedures. The theoretical discussion is supported by an example of the Polish Supreme Court’s judgement on a shooting incident involving
Polish soldiers deployed to Afghanistan. Subsequently, rules on the drafting of technical
documentation are provided, including with respect to photo evidence, drawings and plans.
Photos are an additional carrier of information about the incident scene, helping to preserve
important evidence which can be destroyed in the course of the procedure. Incident scene
drawings are of particular importance where it is difficult to present the situation, location of
items and traces using other means.

