
Kryminalistyczne badania dokumentów – wybrane zagadnienia badawcze  
 
 

 
Kryminalistyczne badania dokumentów to szerokie zag adnienie badawcze 
obejmuj ące tzw. klasyczne badania dokumentów w skład, który ch wchodz ą 
badania pisma r ęcznego, zapisów, podpisów, paraf, itp. oraz badania  
techniczne dokumentów. Aby maksymalnie wykorzysta ć wiedzę z tego zakresu 
w prowadzonym post ępowaniu, bezcenn ą jest pomoc eksperta, który wska że 
ograniczenia, ale i mo żliwo ści badawcze w tym zakresie. Niniejsze informacje 
przeznaczone s ą głównie dla S ędziów, Prokuratorów, Funkcjonariuszy Policji, 
Funkcjonariuszy ABW oraz wszystkim tych, którzy w s wojej pracy spotykaj ą 
się z konieczno ścią uzyskania dowodu z opinii biegłego z zakresu 
kryminalistycznych bada ń dokumentów. 
 
 
1. Zasady pobierania materiału porównawczego do bad ań pisma r ęcznego, 
źródła materiału bezwpływowego 

� pobranie materiału porównawczego do badań pisma może wykonać osoba 
prowadząca postępowanie lub biegły; 

� czynność tę powinien poprzedzić, krótki wywiad dotyczący: przebytych 
chorób osoby składającej wzory pisma (urazy kończyn górnych, choroby o 
podłożu neurologicznym, choroby oczu), należy zwrócić uwagę na tzw. rękę 
wiodąca czyli rękę, którą osoba posługuje się na co dzień, informacje te 
powinny znaleźć się w Protokole pobrania materiału porównawczego; 

� pobranie prób pisma rozpoczynamy od nakreślenia przez osobę składającą 
wzory pisma, tekstu o treści obojętnej może to być życiorys, opis zdarzenia 
w związku z którym toczy się postępowanie lub np. przebytych chorób. Ten 
etap w pobraniu materiału porównawczego jest bardzo ważny, ponieważ po 
pierwsze pozwala się „rozpisać”, a po drugie ma na celu skierowanie uwagi 
piszącego na treść, ponadto ogranicza stosowanie zabiegów maskowania 
pisma; 

� kolejnym etapem pobrania materiału porównawczego, powinno być 
odebranie zapisów/podpisów o kwestionowanej treści i co bardzo istotne z 
zachowaniem adekwatnego typu pisma, tzn. jeśli zapis kwestionowany 
wykonany jest tzw. pismem zwykłym, to takim samym pismem powinny 
zostać wykonane porównawcze wzory. Jeśli natomiast zapisy 
kwestionowane wykonane są pismem na wzór druku (DRUKOWANYMI 
LITERAMI) – to materiał porównawczy, także powinien być nakreślony w 
ten sposób; 

� nie ma wymogu kreślenia podpisów na pojedynczych kartach, natomiast 
wykorzystanie pojedynczych kartek do składania podpisów, zmniejsza 
prawdopodobieństwo stosowania zabiegów autofałszerskich, a więc taki 
sposób pobrania podpisów jest zalecany; 

� w przypadku kiedy zapisy kwestionowane są w pełni czytelne, staranne, a 
osoba, od której pobieramy materiał porównawczy kreśli zapisy bardzo 
szybko, niedbale, nieczytelnie, w celu obniżenia tempa kreślenia, należy 
podyktować takiej osobie tekst z dyscypliny, z którą może mieć trudności 
np. trudny tekst medyczny, techniczny, z elementami obcojęzycznymi; 
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przykład: „Zadania związane z kursorami INSERT. DECLARE – tylko kursor 
sekwencyjny, zdanie INSERT nie może zawierać zanurzonego zdania SELECT. 
DECLARE ins-kurs CURSORS FOR INSERT INTO pracownik VALUES (prac*). 
OPEN – inicjuje bufor dla kursora INSERT. PUT – zapamiętuje wiersze  w buforze 
kursora INSERT, po wypełnieniu bufora INFORMIX-4GL automatycznie zapisuje 
dane do tablicy jako blok PUT ins-kurs. FLUSH – wymusza na maszynie bd 
wstawienie buforowanych wierszy do tablicy bez zamykania kursora INSERT.” 

� w sytuacji kiedy natomiast chcemy przyspieszyć tempo, w jakim składane 
są wzorce pisma, zwiększamy tempo dyktowanej treści; 

� jeśli pozycja pisarska lub inne okoliczności mogły odgrywać rolę podczas 
składania kwestionowanego zapisu/podpisu, należy dążyć do stworzenia 
zbliżonych warunków w czasie składania wzorów pisma, uwzględniających 
np. zmianę pozycji pisarskiej (pozycja siedząca, stojąca); 

� w czasie pobierania materiału porównawczego, należy zwracać uwagę na 
zachowanie osoby piszącej, spostrzeżenia i uwagi powinny znaleźć się w 
Protokole…; 

� dobrym sposobem zakończenia czynności pobrania materiału 
porównawczego jest podyktowanie tekstu, który jako rękopis swobodny 
został na początku czynności, nakreślony przez osobę, od której zostały 
poddane wzory pisma. Podyktowanie tekstu o identycznej treści, ma hacelu 
zdemaskowanie stosowania ewentualnych cech maskowania pisma; 

� każda z kart na których zostały złożone wzory pisma powinna zostać 
podpisana przez osobę składającą swoje rękopisy. 

źródła materiału bezwpływowego 
» najczęściej do tego celu wykorzystywane są WNIOSKI o wydanie dowodu 

osobistego znajdujące się w UM, oprócz tego typu dokumentów w UM 
można wykorzystać dokumenty znajdujące się w Wydziale Komunikacji, 
Wydziale Paszportowym, Wydziale dot. działalności gospodarczej; 

» dokumenty z teczki osobowej z kadr w miejscach pracy; 
» dokumenty z teczki osoby zarejestrowanej jako bezrobotny (obecnie 

najlepsze źródło materiału porównawczego bezpwływowego); 
» jako materiał bezwpływowy można wykorzystać także rękopisy z ZUS, 

MOPS oraz innych instytucji i organizacji z pomocy, których mogła 
korzystać osoba, której wzory pisma będą wykorzystane jako materiał 
porównawczy; 

» rękopisy dostarczone przez osobę lub jej rodzinę (otoczenie); 
» rękopisy znajdujące się w aktach sprawy (innych postępowań, których 

uczestnikiem była typowana osoba); 
» dokumentacja znajdująca się z zakładach karnych, aresztach śledczych. 

 
2. zagadnienie bada ń dokumentów przekazanych do bada ń w postaci 
kserokopii 
Ograniczenia badawcze w przypadku badań kserokopii wynikają z samej jakości 
obrazu kserokopii, brak możliwości kategorycznego wnioskowania w kierunku 
wskazania wykonawcy wynika z braku wiarygodnego zespołu informacji na temat 
powstania samego dokumentu. Badania identyfikacyjne dokumentów przekazanych 
w postaci kserokopii nastręczają wielu utrudnień badawczych, niemożliwych do 
pokonania, co zwykle rzutuje na sposób wnioskowania. W przypadku badań 
kserokopii  podpisów lub zapisów ręcznych ograniczenia badawcze wynikają z braku 
możliwości obserwacji a poprzez to i oceny m.in.:  
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� rozkładu środka kryjącego tworzącego linię kreacji; 
� sposobu cieniowania linii graficznej; 
� nacisku narzędzia pisarskiego na podłoże; 
� zatrzymań, zwolnienia lub przyspieszenia tempa kreślarskiego; 
� kierunku linii graficznej. 

Brak możliwości oceny ww. zjawisk graficznych, wynika z technologii powstania kopii. 
Bardzo istotnym elementem ograniczającym możliwość wypowiedzenia się w sposób 
kategoryczny w przypadku badania kserokopii jest możliwość powstania kserokopii 
poprzez kompilację dokumentu dowodowego z różnych dokumentów autentycznych 
(w tego typu fałszerstwach wykorzystuje się komputerowe techniki obróbki i 
powielania obrazu). Już chociażby tylko z tego powodu wnioskowanie o 
autentyczności lub wykonawstwie np. zapisu ręcznego czy podpisu nie może być 
zakończone ustaleniami pozytywnymi. Kategoryczne wskazanie wykonawcy, w 
przypadku badań kserokopii, pozbawione jest zasad racjonalnie przyjętej i 
obowiązującej metodyki badawczej. 
 
Innego spojrzenia od przeprowadzającego badania wymagają badania typu 
eliminacyjnego , w przypadku badań kserokopii. Możliwość kategorycznego 
wykluczenia osoby jako wykonawcy rękopisu w przypadku, kiedy badający dysponuje 
wyłącznie kserokopią, choć dotyczy to bardzo szczególnych przypadków, jest 
dopuszczalna. Aby możliwe było kategoryczne wykluczenie osoby jako wykonawcy 
kserokopii dowodowego rękopisu spełnione muszą być następujące warunki: 

� bardzo dobra jakość kopii; 
� ilość i wartość cech identyfikacyjnych z poziomu cech:  
- syntetycznych,  
- konstrukcyjnych,  
- topograficznych  

stanowiących różnice pomiędzy konfrontowanymi grupami materiałów badawczych, 
jest tak wysoko oceniana, że zezwala na zajęcie jednoznacznego stanowiska. Innymi 
słowy, w przypadku stwierdzenia pomiędzy konfrontowanymi grupami materiałów 
znacznych rozbieżności w sytuacji, kiedy wyznaczone różnice, są na tyle wysoko 
ocenione, że możemy odstąpić podczas badań, od analizy pozostałych zespołów 
cech, takich jak właściwości motoryczne czy szeroko rozumiane wyróżniki i detale 
konstrukcyjne – wnioskowanie w kierunku eliminacyjnym, może być zakończone 
jednoznacznie. Oczywiście nadal nie możemy się wypowiedzieć, co do 
autentyczności samego dokumentu. Tego typu przypadki dotyczą zwykle obszernych 
tekstów ciągłych, którym towarzyszy obszerny katalog cech o wysokich walorach 
identyfikacyjnych, a w szczególności, którym towarzyszy obecność form 
powtarzalnych graficznie, obecność elementów nawykowych, silnie utrwalonych, 
mających charakter pozawolicjoinalny. Sprzyjającą okolicznością jest także 
usytuowanie dowodowych zapisów względem szczególnych parametrów podłoża 
(np. tabela, skład akcydensowy, wyszczególnione pozycje, itp.) Oczywiście, 
nieuprawnionym byłoby stwierdzenie a priori, iż zawsze w przypadku badań 
kserokopii, można sformułować wnioski kategoryczne typu eliminacyjnego, 
uzależnione jest to, bowiem od bardzo wielu różnorodnych, indywidualnych 
parametrów danej sprawy. Analizy tego typu należy przeprowadzać z najwyższą 
ostrożnością, wymagają one dużego doświadczenia eksperta przeprowadzającego 
badania, a u ich podstawy leży brak możliwości wypowiedzenia się, co do 
autentyczności samego dokumentu. 
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Podsumowując, w przypadku badań kserokopii istnieje możliwość zajęcia stanowiska 
kategorycznego, o charakterze eliminacyjnym, uzależnione jest to jednak od szeregu 
czynników, za których prawidłową ocenę odpowiada przeprowadzający badania. 
Podkreślić należy, że powyższe rozważania nie mogą służyć do budowy ogólnych 
kierunków postępowania, a podstawą ewentualnej eliminacji osoby jako wykonawcy 
rękopisu, na podstawie badań kserokopii dokumentu, zawsze są uwarunkowania 
konkretnego materiału badawczego (kwestionowanego i porównawczego). 
 
3. badania kopii kalkowych 
Szczególnym rodzajem badań kopii dokumentów są badania kopii kalkowych 
wykonanych na tzw. papierze samokopiującym. Mechanizm powstania kopii podpisu 
na papierze samokopijującym polega na mechanicznym „uszkodzeniu” kapsuł 
(nośników) substancji kryjącej znajdującej się w podłożu poprzez końcówkę 
narzędzia pisarskiego (długopisu, ołówka, itp.). Badania kopii wykonanych na 
papierze samokopiującym mogą zakończyć się pozytywnymi, kategorycznymi 
wnioskami (wskazaniami osoby/-ób), co w znacznym stopniu uzależnione jest od 
jakości kopii oraz wartości identyfikacyjnej wyznaczonych cech. 
 
4. możliwo ści badawcze wydruków komputerowych barwne kopiarki i drukarki 
laserowe/drukarki atramentowe 

� cechy indywidualne nanoszone na kopie i wydruki przez uszkodzone lub 
nieprawidłowo pracujące części składowe mają charakter nietrwały, 
zarówno w urządzeniach laserowych jak i wykorzystujących atramentowe 
techniki druku. Cechy indywidualne uszkodzonej głowicy ulegają usunięciu 
wraz z jej wymianą, która we współczesnych drukarkach atramentowych 
jest sprzężona z cardridgem. 

� w tej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają cechy grupowe 
umożliwiające określenie producenta sprzętu, w pewnych przypadkach 
grupy urządzeń lub wręcz konkretnego modelu. Wydruki wykonane przy 
użyciu laserowych , barwnych  urządzeń kopiujących (drukarki i 
kserokopiarki) są oznaczone utajnionym kodem. W przypadku, gdy na kopii 
ujawniono kod indywidualny urządzenia, można określić producenta 
kopiarki na podstawie układu kropek kodujących. 

� w celu stwierdzenia „Czy kwestionowany wydruk został wykonany przy 
pomocy urządzenia, które przekazano do badań jako materiał 
porównawczy?” można wykorzystać chemiczne badania środka kryjącego, 
badania tego typu wykonuje się wyłącznie w placówkach dysponujących 
odpowiednim sprzętem i odczynnikami do badań fizykochemicznych. 

 
5. badania wieku dokumentów 
Metodą, którą posługują się dzisiaj w Polsce laboratoria kryminalistyczne, mającą 
określić wiek dokumentu jest adaptowana (ciągle rozwijana i modyfikowana) metoda 
Walerego N.Agińskiego. Wartość opiniodawcza owej metody przy szeregu jej 
ograniczeń w oczach samego twórcy metody jest wysoka. Zdecydowanie bardziej 
krytycznie podchodzą do niej eksperci rodzimych laboratoriów, albowiem wnioski w 
takich opiniach maj ą charakter jedynie prawdopodobie ństwa . 
 
Założenia metody najogólniej rzecz ujmując polegają na określeniu ilości jednej z 
substancji składowych pasty długopisowej (2-fenoksyetanolu). Rozkład składników 
tuszu przeprowadza się z wykorzystaniem metod fizykochemicznych. Ilość substancji 
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w paście wraz z upływem czasu ulega zmniejszeniu. Istotą badań jest porównanie 
starzenia się dwóch próbek pochodzących z tego samego źródła (materiału 
dowodowego). Różnica pomiędzy wydajnością ekstrakcji rozpuszczalników 
atramentowych przed i po wprowadzeniu sztucznego starzenia fragmentu 
dowodowego zapisu, zostaje poddana konfrontacji z wartością progową uzyskaną 
doświadczalnie. 
 
Punktem granicznym dla możliwości określenia wieku dokumentu jest 18 miesięcy, 
tzn. wnioski formułowane są w ten sposób, że określa się, iż zapis jest starszy lub 
młodszy ni ż 18 miesi ęcy od momentu badania zapisu  (a nie od momentu 
datowania dokumentu). 
Należy podkre ślić, iż badania te obwarowane s ą szeregiem czynników: 

� mają charakter bada ń niszcz ących (nieodwracalnie); 
� wymagaj ą zgody od dysponenta dokumentu na przeprowadzenie 

badań niszcz ących; 
� nie daj ą możliwo ści wnioskowania kategorycznego, a jedynie 

graniczne wskazanie (punktem granicznym jest czasoo kres 18 m-cy); 
� badania nie pozwalaj ą kategorycznie potwierdzi ć datowania 

dokumentu zgodnie z widniej ącą na nim dat ą; 
� do ich przeprowadzenia niezb ędny jest wysokospecjalistyczny sprz ęt 

(np. chromatograf gazowy), którym dysponuj ą jedynie instytucje, 
instytuty badawcze, itp.; 

� wymagaj ą dużego do świadczenia i wiedzy od eksperta 
przeprowadzaj ącego badania. 

 
w przygotowaniu nast ępujące zagadnienia:  
*badania odwzorowań pieczątek/współczesne technologie ich powstania, *badanie 
paraf/pobranie materiału porównawczego do badań podpisów nieczytelnych, 
*zjawisko „grafizmów podobnych”, *sposoby maskowania pisma, *kategoryczność 
opinii, *pismo zdeformowane obarczone np. chorobą lub przyjmowaniem substancji 
odurzających, *kartoteka dokumentów anonimowych, *fałszerstwa dokumentów 
podróży i dokumentów tożsamości (np. PL ID, paszporty, prawa jazdy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
przygotowała i opracowała: mgr Katarzyna Wójtowicz - Garcarz, ekspert kryminalistycznych badań 
dokumentów z piętnastoletnim doświadczeniem praktycznym, ekspert Wydziału Badań Dokumentów i 
Technik audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w 
Warszawie, biegły z listy Sądu Okręgowego w Katowicach nr ustanowienia Prez. Adm. 0151-175/08 
Sądu Okręgowego w Katowicach, ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, posiadający 
liczne publikacje w literaturze specjalistycznej. Od 1997 roku prowadzi szkolenia dla aplikantów 
sędziowskich, prokuratorskich, dla sędziów sądów karnych, cywilnych, gospodarczych, policjantów 
różnych pionów, pracowników Izb Skarbowych. (kopiowanie i powielanie tekstu bez zgody autora, 
niedozwolone). 


