
 

Techniki fotografowania z uwzględnieniem fotografii kryminalistycznej 

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto interesuje się fotografią, a jego ambicja wyrasta 
wyżej niż zrobienie na wycieczce za miasto stu zdjęć z nadzieją, że może dwa z nich będą 
udane. 

Zakres tematyczny szkolenia: 
1. Budowa aparatu fotograficznego i funkcje poszczególnych jego elementów (lustrzanki). 
2. Poprawna ekspozycja. 
3. Głębia ostrości. 
4. Zdjęcia z użyciem filtra polaryzacyjnego. 
5. Wykonanie zdjęć techniką panoramy obrotowej. 
6. Wykonanie zdjęć techniką panoramy liniowej. 
7. Fotografia w pomieszczeniach niedoświetlonych z użyciem lampy błyskowej oraz przy 

długim czasie naświetlania w oparciu o wskazania światłomierza zewnętrznego. 
8. Fotografia nocna. 
9. Makrofotografia i reprodukcja. 
10. Fotografia w świetle UV. 
 

Przykładowe zdjęcia wykonane przez uczestników szkolenia dotychczasowych edycji. 

 

Zdjęcie konkursowe "Moje miasto nocą" - Mateusz Radecki 



 

Zdjęcie konkursowe "Moje miasto nocą" - Grzegorz Łapeta 

 

Zdjęcie konkursowe "Moje miasto nocą” - Małgorzata Smarowska 

Realizacja Szkolenia 
• Szkolenie obejmować będzie 6 spotkań realizowanych po 8 godzin lekcyjnych. 
• Zajęcia odbywać się będą w soboty, dwa razy w miesiącu w odstępach 

dwutygodniowych. 



• Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych w terenie oraz 
w specjalnie dostosowanych do tego salach. 

Osoby prowadzące szkolenie 
Specjaliści z zakresu fotografii kryminalistycznej Zespołu Techniki Kryminalistycznej 
Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie: 
• nadkom. Sławomir Ronowicz, tel. 22 605-31-09 
• podkom. Iwona Bogusz, tel. 22 605-36-94 
• Mariusz Mazewski, tel. 22 605-34-11 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu 
 Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia. 
 Liczba osób w grupie szkoleniowej – do 10 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). 
 Organizatorzy kursu zapewniają sprzęt fotograficzny, obróbkę fotochemiczną zdjęć. 

 

Identyfikacja osób i zwłok ludzkich na podstawie odwzorowań linii papilarnych oraz 
profili DNA 

Szkolenie dedykowane jest przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości (prokuratorom, 
adwokatom, sędziom). Ukierunkowane ono jest na zapoznanie uczestników z teoretycznymi 
i praktycznymi aspektami identyfikacji osób i zwłok w oparciu o zbiory kryminalistyczne 
i policyjne bazy danych odwzorowań linii papilarnych (AFIS) oraz profili DNA (GENOM). 

Zakres tematyczny szkolenia: 
1. Właściwości skóry ludzkiej umożliwiające identyfikację człowieka. 
2. Podstawy prawne funkcjonowania zbiorów kryminalistycznych odwzorowań linii 

papilarnych i profili DNA. 
3. Metodyka pobierania materiału porównawczego do badań daktyloskopijnych. 
4. Urządzenia umożliwiające przeprowadzenie wywiadu daktyloskopijnego. 
5. Zasady funkcjonowania systemu AFIS. 

 

6. Podstawy budowy kwasu dezoksyrybonukleinowego. 



7. Prawidłowe odczytywanie wniosków zawartych w opinii kryminalistycznej z zakresu 
badań biologicznych. 

8. Czynniki wpływające na siłę dyskryminacji ekspertyzy z badań biologicznych. 
9. Zasady funkcjonowania bazy danych profili genetycznych GENOM. 

 

Realizacja Szkolenia 
• Szkolenie obejmować będzie 9 godzin lekcyjnych. 
• Zajęcia odbywać się będą w dwóch panelach (pięć i cztery godziny lekcyjne) 

w terminach uzgodnionych z podmiotem zamawiającym. 
• Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i pokazu w specjalnie dostosowanych do 

tego salach. 

Osoby prowadzące szkolenie 
Wieloletni biegli sądowi z zakresu biologii i daktyloskopii, starsi wykładowcy w Zespole 
Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie: 
• podinsp. Marek Bogusz, tel. 22 605-31-45 
• podinsp. Jarosław Piotrowski, tel. 22 605-31-45 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu 
 Uczestnikiem szkolenia może być osoba posiadająca podstawy wiedzy z zakresu szeroko 

pojętej kryminalistyki. 
 Liczba osób w grupie szkoleniowej – do 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). 

 

Oględziny miejsca zdarzenia złożone pod względem organizacyjnym 

Szkolenie dedykowane jest prokuratorom dokonującym wspólnie z funkcjonariuszami policji 
oględzin miejsc zdarzeń, które wymagają wykorzystania do przeprowadzenia rozbudowanych 
zespołów oględzinowych. Program szkolenia dopasowany jest do rozwiązań zawartych 
w wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15. lutego 2012 roku w sprawie 
wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów. 

Zakres tematyczny szkolenia: 
1. Modele organizacyjne oględzin przewidziane w Procedurach postępowania Policji 

podczas organizowania i przeprowadzania oględzin miejsca przestępstwa stanowiących 



załącznik do pisma Komendanta Głównego Policji nr Ad1078/ 2001 z dnia 7. sierpnia 
2001 r. 

2. Wyznaczanie sektorów na miejscu oględzin. 
3. Zasady prowadzenia oględzin w poszczególnych sektorach. 
4. Zadania kierującego zespołem oględzinowym. 
5. Dokumentowanie przebiegu oględzin. 

Realizacja Szkolenia 
• Szkolenie obejmować będzie 5 godzin lekcyjnych. 
• Zajęcia odbywać się będą w ramach jednego spotkania w terminie uzgodnionym 

z podmiotem zamawiającym. 
• Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu i ćwiczeń terenowych z zakresu 

wyznaczania sektorów oraz dyskusji. 

Osoby prowadzące szkolenie 
Współautorzy publikacji Oględziny miejsca zdarzenia złożone pod względem organizacyjnym, 
wykładowcy w Zespole Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum 
Szkolenia Policji w Legionowie: 
• podinsp. Marek Bogusz, tel. 22 605-31-45 
• podkom. Iwona Bogusz, tel. 22 605-36-94 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu 
 Uczestnikiem szkolenia może być osoba posiadająca podstawy wiedzy z zakresu szeroko 

pojętej kryminalistyki oraz doświadczenie w prowadzeniu oględzin miejsc zdarzeń. 
 Liczba osób w grupie szkoleniowej – do 14 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). 

 
 

Oględziny miejsca znalezienia zwłok 

Szkolenie dedykowane jest prokuratorom dokonującym wspólnie z funkcjonariuszami policji 
oględzin miejsc znalezienia zwłok. Program szkolenia dopasowany jest do rozwiązań 
zawartych w wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15. lutego 2012 roku 
w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów oraz 
w Metodyce oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz 
identyfikacji ciał ofiar. 

Zakres tematyczny szkolenia: 
1. Zasady prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem 

oględzin miejsca znalezienia zwłok. 
2. Oględziny zwłok na miejscu ich znalezienia. 
3. Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi podczas oględzin miejsc przestępstw 

o charakterze terrorystycznym lub katastrof w celu identyfikacji ciał ofiar. 



 

Realizacja Szkolenia 
• Szkolenie obejmować będzie 4 godziny lekcyjne. 
• Zajęcia odbywać się będą w ramach jednego spotkania w terminie uzgodnionym 

z podmiotem zamawiającym. 
• Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu i pokazu w specjalnie dostosowanej do tego 

sali. 

Osoby prowadzące szkolenie 
Wieloletni biegły sądowy z zakresu badań biologicznych, starszy wykładowca specjalizujący 
się w problematyce oględzin miejsc zdarzeń Zespołu Techniki Kryminalistycznej Zakładu 
Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie: 
• podinsp. Marek Bogusz, tel. 22 605-31-45 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu 
 Uczestnikiem szkolenia może być osoba posiadająca podstawy wiedzy z zakresu szeroko 

pojętej kryminalistyki. 
 Liczba osób w grupie szkoleniowej – do 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). 

 
 

Oględziny miejsca katastrofy komunikacyjnej w ruchu lądowym – drogowym 

Szkolenie dedykowane jest prokuratorom dokonującym wspólnie z funkcjonariuszami policji 
oględzin miejsc katastrofy w ruchu drogowym. Program szkolenia dopasowany jest do 
rozwiązań zawartych w wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15. lutego 
2012 roku w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów 
oraz w Metodyce oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz 
identyfikacji ciał ofiar. Walorem szkolenia jest jego aspekt praktyczny – czynne uczestnictwo 
szkolonych osób na miejscu symulowanej katastrofy drogowej. Należy zaznaczyć, że jesienią 
2012 roku odbyły się dwie edycje szkolenia dla prokuratorów z Krajowej Szkoły 
Sadownictwa i Prokuratury. 

Zakres tematyczny szkolenia: 
1. Specyfika oględzin miejsc zdarzeń drogowych ze szczególnym uwzględnieniem drogi, 

infrastruktury drogowej, pojazdów jedno i wielośladowych osób. 
2. Określanie granic miejsca zdarzenia drogowego. 



3. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego. 
4. Lokalizacja sektorów oględzinowych. 
5. Rodzaje śladów kryminalistycznych mogących wystąpić na miejscu zdarzenia 

drogowego. 
6. Wstępne wnioskowanie ze śladów kryminalistycznych. 
7. Sprzęt techniki kryminalistycznej i inny niezbędny do przeprowadzenia oględzin miejsca 

zdarzenia drogowego. 
8. Powołanie biegłych określonych specjalności. 
9. Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy – postępowanie i zachowanie na miejscu 

zdarzenia drogowego. 

 

Realizacja Szkolenia 
• Szkolenie obejmować będzie 5 godzin lekcyjnych. 
• Zajęcia odbywać się będą w ramach jednego spotkania w terminie uzgodnionym 

z podmiotem zamawiającym. 
• Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu i ćwiczeń terenowych na miejscu 

symulowanej katastrofy w ruch lądowym (drogowym) oraz dyskusji. 

Osoby prowadzące szkolenie 
Długoletni wykładowcy specjalizujący się w problematyce oględzin miejsc zdarzeń oraz 
wypadków drogowych Zespołu Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych 
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie: 
• podinsp. Marek Bogusz, tel. 22 605-31-45 
• podinsp. Krzysztof Zaranek, tel. 22 605-36-20 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu 
 Uczestnikiem szkolenia może być osoba posiadająca podstawy wiedzy z zakresu szeroko 

pojętej kryminalistyki. 
 Liczba osób w grupie szkoleniowej – do 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). 

 

 

 



Podstawy wiedzy o śladach kryminalistycznych 

Szkolenie dedykowane jest przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości (prokuratorom, 
adwokatom, sędziom), ale może w nim brać udział każdy, kto interesuje się znaczeniem 
śladów kryminalistycznych w procesie wykrywczym sprawców przestępstw. 

Zakres tematyczny szkolenia: 
1. Pojęcie śladu kryminalistycznego. 
2. Rodzaje śladów kryminalistycznych. 
3. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych. 

 

 

 

 

Realizacja Szkolenia 
• Szkolenie obejmować będzie 6 godzin lekcyjnych. 
• Zajęcia odbywać się będą w ramach jednego spotkania w terminie uzgodnionym 

z podmiotem zamawiającym. 
• Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu oraz pokazu i ćwiczeń w specjalnie 

dostosowanej do tego sali. 

Osoby prowadzące szkolenie 
Wieloletni biegły sądowy z zakresu badań biologicznych, starszy wykładowca Zespołu 
Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie: 
• podinsp. Marek Bogusz, tel. 22 605-31-45 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu 
 Uczestnikiem szkolenia może być osoba pełnoletnia. 
 Liczba osób w grupie szkoleniowej – do 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). 

 


