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– Polska kryminalistyka policyjna ma 95 lat. Jak wyglądały jej początki? 

– Kryminalistyka policyjna w Europie zaczęła się rozwijać w XIX wieku, a w Polsce w 1919 roku, 

gdy powstała Policja Państwowa.  

Wtedy komendant główny wydał rozkaz, żeby gromadzić ślady daktyloskopijne i przesyłać je 

do Komendy Głównej PP.  

Ten moment przyjmujemy za początek policyjnej kryminalistyki w naszym kraju. 

– Jakie osiągnięcia były przełomowe w jej historii? 

– W polskiej kryminalistyce było ich kilka. Na przykład w daktyloskopii, która jest najstarszą 

dziedziną polskiej kryminalistyki, przełomem było utworzenie Centralnej Registratury 

Daktyloskopijnej, która powstała przed II wojną światową.  

Zawierała ona odciski palców osób, które popełniły przestępstwa albo były podejrzane o ich 

popełnienie. W roku 1937 posiadała zbiór 635 000 kart daktyloskopijnych.  

–  A od 2007 r. działa baza danych DNA, prawda? 

– Tak. W tej chwili w bazie danych mamy ponad 42 tysiące profili DNA: osób oskarżonych i 

podejrzanych, śladów zabezpieczonych na miejscach zdarzeń, N.N. zwłok, osób o nieznanej 

tożsamości lub ukrywających swoją tożsamość, a także stwarzających zagrożenie.   

Od października 2014 roku dostaliśmy możliwość prawną wprowadzania do niej DNA rodzin 

osób zaginionych. To może być przełom w ich poszukiwaniu i identyfikacji.  

Warto podkreślić, że bazy danych DNA i odcisków palców mają połączenie z ich 

odpowiednikami w kilkunastu państwach. Daje to nam większe możliwości. 

–  W 2013 r. w ramach badań biologicznych powstała nowa specjalność ,,analiza śladów 

krwawych”. Do czego jest wykorzystywana? 
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– Jest to specjalność, która stanowi uzupełnienie badań genetycznych identyfikujących osobę. 

Metoda ta umożliwia dynamiczne odtworzenie przebiegu zdarzenia.  

Wykorzystuje się do tego oprogramowanie pracujące w technice 3D. To badanie jest bardzo 

istotne dla wyjaśnienia okoliczności sprawy.  

–  Czy o którejś z dziedzin kryminalistyki możemy powiedzieć, że jest najważniejsza? 

– Każda jest ważna, ale żadna z nich nie wskazuje osoby, z wyjątkiem daktyloskopii i badań 

DNA. One są o tyle istotne, że identyfikują sprawcę.  

W przypadku innych dyscyplin identyfikacja jest grupowa lub identyfikujemy przedmioty. na 

przykład badania łusek zabezpieczonych na miejscu zdarzenia umożliwiają zidentyfikowanie 

broni, z której strzelano, ale nie sprawcy. 

Źródło tekstu:  https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/12850,95-lat-polskiej-kryminalistyki.html 


