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Kryminalistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Opracowywane 
są i wdrażane do codziennej praktyki coraz nowocześniejsze metody ujawniania i zabez-
pieczania śladów kryminalistycznych. Są to metody zaadaptowane z innych dyscyplin 
nauki, jak np.: chemii, biotechnologii, jak i metody opracowane wyłącznie na potrzeby 
kryminalistyki. 

Na rynku wydawniczym można znaleźć wiele publikacji z zakresu kryminalistyki, 
szeroko i w sposób wyczerpujący opisujących zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne 
techniki kryminalistyczne. Jednak większość z tych pozycji adresowana jest do prawni-
ków, studentów i biegłych sądowych. Ich autorzy skupiają się na metodach laboratoryj-
nych ujawniania i zabezpieczania śladów dowodowych oraz na możliwości ich później-
szego wykorzystania w procesie karnym. 

Brakuje natomiast literatury przedmiotu ukierunkowanej na metodyki postępowa-
nia podczas śledczych oględzin miejsca zdarzenia, a więc adresowanej przede wszystkim 
do policyjnych techników kryminalistyki. Tą lukę starają się wypełnić wydawnictwa szkół 
policyjnych, ale ich publikacje są trudno dostępne na rynku.

Autorami Vademecum technika kryminalistyki są doświadczeni technicy kryminalisty-
ki oraz eksperci kryminalistyki z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Vademe-
cum ma służyć pomocą ich koleżankom i kolegom z terenowych komend Policji.

Rola techników kryminalistyki jest nie do przecenienia. Codziennie dokonują oni 
oględzin miejsc zdarzeń, m.in. ujawniając i zabezpieczając ślady kryminalistyczne. Czyn-
ności przez nich wykonywane są zazwyczaj czynnościami niepowtarzalnymi. Błędy i za-
niechania popełnione podczas oględzin mogą skutkować utratą możliwości wykrycia 
sprawcy zdarzenia przestępczego, a w przypadku jego ustalenia – brakiem możliwości 
udowodnienia winy przed sądem. Od poziomu wiedzy i przygotowania praktycznego 
technika kryminalistyki zależy jakość i liczba śladów zabezpieczonych na miejscu zda-
rzenia, a następnie możliwość przetworzenia ich w procesowy materiał dowodowy. Jed-
nocześnie należy pamiętać, że technik kryminalistyki na miejscu zdarzenia dysponuje 
ograniczonymi środkami i metodami. Celem autorów Vademecum technika kryminalistyki 
jest dostarczenie takiej wiedzy technikom, która pozwoliłaby zminimalizować błędy po-
pełniane podczas oględzin oraz uniknąć zachowań rutynowych, które mogą okazać się 
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zabójcze dla śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia. Decydując się na realizację 
nowego podręcznika, autorzy skoncentrowali się na sprawdzonych metodach i środkach 
wykorzystywanych przez techników na miejscu zdarzenia, dodając własne pomysły, rady 
i spostrzeżenia zebrane podczas własnej pracy w terenie. Wszystkie trudne problemy sta-
rali się przedstawić możliwie przystępnie i przejrzyście, zachowując przy tym wysoki 
merytoryczny poziom rozważań.

Pamiętajmy, że do każdej sprawy i problemu należy podchodzić indywidualnie, 
z zachowaniem największej rozwagi, korzystając przy tym z szerokiego wachlarza umie-
jętności i sprzętu.
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