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ZASTOSOWANIE BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH  

W KRYMINALISTYCE ROZPOZNAWCZEJ I WYKRYWCZEJ 

 

Z analiz policyjnych statystyk w Polsce co raku dochodzi do około 20 tysięcy zaginięć i niestety liczba ta, z roku na rok, 

ciągle wzrasta. Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) może być pomocny w prowadzeniu poszukiwań oraz oględzin miejsc 

zbrodni. Dodatkową zaletą zastosowania BSP w tego typu akcjach jest możliwość wykonania, potrzebnej w dalszych działaniach, 

dokumentacji fotograficznej miejsc, gdzie zaistniało dane zdarzenie. Poprzez wszechstronne zastosowanie BSP możliwe będzie 

w przyszłości zdecydowanie szybsze i bardziej precyzyjne rozwiązywanie spraw kryminalnych. Wzrost udziału bezzałogowych 

statków powietrznych w działaniach służb umożliwi także wzrost poziomu bezpieczeństwa w danym państwie. 

 

WSTĘP 

Lotnictwo bezzałogowe rozwija się w zaskakującym tempie. 
Dzięki rosnącej popularności, bezzałogowe statki powietrzne wyko-
rzystywane są w różnych dziedzinach życia. Wspomagają przedsię-
biorców, ekologów, służby ratownicze, różnego typu instytucje i inne 
działania na całym świecie. Dzięki możliwości wszechstronnego wy-
korzystania dronów, zaczęto używać ich w celach szeroko pojętej 
kryminalistyki.  

Podczas akcji poszukiwawczych kluczową rolę odgrywa czas 
w jakim służby docierają do osób zaginionych. Do zaginięcia może 
dojść w różny sposób, np. podczas utraty orientacji przestrzennej, 
nagłej choroby lub wypadku, a także podczas prób popełnienia sa-
mobójstwa lub przy udziale osób trzecich. Osoby pragnące targnąć 
się na swoje życie, zazwyczaj wybierają miejsca dość trudno do-
stępne, często znajdujące się z dala od ludzkich siedlisk. W fazie po-
szukiwań prowadzonych na rozległych terenach leśnych, akwenach 
wodnych czy polach, odnalezienie osoby zaginionej jest bardzo 
trudne, a liczba osób w służbach włączonych w poszukiwania, nie 
zawsze jest wystarczająca. W związku z tym, użycie bezzałogowych 
statków powietrznych może wspomóc akcje poszukiwawcze, jak 
i znacząco zmniejszyć czas poszukiwań, a nawet uratować osobę za-
ginioną. 

1. KRYMINALISTYKA 

1.1. Ogólne pojęcie kryminalistyki 

Definiując kryminalistykę można powiedzieć, że jest to nauka 
określająca metody ustalania faktu przestępstwa, sposobu w jaki zo-
stało ono popełnione, wykrywania sprawców i zapobieganiu prze-
stępstwom i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Termin ten 
posiada bardzo wiele definicji. Według T. Hanauksa: „… jest to nauka 
o taktycznych zasadach i sposobach oraz technicznych metodach, 
środkach rozpoznawania i wykrywania prawnie określonych, ujem-
nych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich 
sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku pomiędzy 
osobami i zdarzeniami; a także zapobiegania przestępstwom i innym 
niekorzystnym, lecz prawnie istotnym zjawiskom. Nauka ta zajmuje 
się również strategią przewidywania i przyszłego rozpoznawania 
oraz zwalczania tych zjawisk, zwłaszcza poprzez zapobieganie ich 
powstawaniu i rozwojowi” [5]. 

Jest to jedna z nauk stosowanych, gdzie dane osiągnięcia mogą 
być zastosowane w praktycznej działalności człowieka. Poprzez ko-
rzystanie z doświadczeń, odkryć i metod badawczych oraz dziedzin 
wiedzy takich jak: psychologia, kryminologia, socjologia, biologia, fi-
zyka, chemia i nauk technicznych, kryminalistyka stała się nauką in-
terdyscyplinarną [1]. Nauka ta zajmuje się podstawowymi funkcjami 
działań nastawionych na zwalczanie przestępczości i innych zjawisk 
negatywnych występujących w naszym środowisku. Do funkcji tych 
zaliczamy: 
– funkcję rozpoznawczą, 
– funkcję wykrywczą, 
– funkcję dowodową, 
– funkcję zapobiegawczą. 

W niniejszym artykule zajmiemy się głównie funkcją rozpoznaw-
czą, jak i wykrywczą. 

1.2. Funkcja rozpoznawcza 

Jest funkcja polegająca na opracowywaniu metod i środków, 
które pozwolą na uzyskanie możliwie jak największej ilości informacji 
na temat: terenu, środowiska, problemu i osób. Dzięki rozpoznaniu 
możliwe jest podjęcie działań mających na celu jak najszybsze pod-
jęcie decyzji odnośnie aktualnych, jak i przyszłych działań związa-
nych ze zwalczaniem przestępczości. Do funkcji rozpoznawczej na-
leży [3]: 
a) rozpoznanie terenowe – skierowane jest na pozyskanie wiedzy 

o terenie aktualnego, bądź przyszłego działania, m.in. zastawie-
nia zasadzki na przestępców. Istotne jest również uzyskanie 
możliwie szerokiej i pełnej wiedzy o takich elementach, jak: wy-
stępujące zabudowania, topografia terenu, rozplanowanie i loka-
lizacja istniejących mieszkań, ogrody znajdujące się na danym 
terenie, lokalizacja wejść do domów i mieszkań, a także lokali-
zacja bram, itp.  

b) rozpoznanie środowiskowe – rozpoznanie dostarczające in-
formacji na temat struktury i składu określonego środowiska, np.: 
narkomanów, homoseksualistów, różnych odmian sekt i ich wza-
jemnych powiązań, zainteresowań, sposobu spędzania czasu, 
przypadków kolizji z prawem, skłonności, występującej hierarchii 
w danej grupie, kontaktów i powiązań pozaśrodowiskowych.  

c) rozpoznanie problemowe – polega na próbie uzyskania możli-
wie pełnej orientacji w zakresie danego problemu będącego 
przedmiotem zainteresowania organu ścigania. Podczas, gdy 
dotyczy narkomanii powinno dostarczyć informacji o środkach 
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odurzających i lekach psychotropowych, mechanizmach ich 
działania, objawach ich zażywania oraz wynikających z tego 
konsekwencjach. Podczas uprowadzenia powinno dostarczyć 
informacji na temat motywu bądź motywów porwania, powiązań 
osoby uprowadzonej z przestępcą, możliwym kierunku uprowa-
dzenia i działań sprawcy wobec osoby poszkodowanej.  

d) rozpoznanie osobowe – dotyczy konkretnych osób, które zna-
lazły się na oku prawnie uzasadnionego zainteresowania orga-
nów ścigania. Dzięki rozpoznaniu osobowemu powinno się osią-
gnąć informacje na temat wyglądu danej osoby, miejscu jej za-
mieszkania, kontaktach, nawykach i nałogach, zainteresowa-
niach, postawie życiowej, stosunkach rodzinnych oraz środowi-
skowych, konfliktach i przyjaźniach, trybie życia, wykonywanej 
pracy, ambicjach, osiągnięciach, światopoglądzie, itp. Na pod-
stawie powyższych informacji, które uzasadniają przeprowadze-
nie postępowania karnego, można wszcząć postępowanie wo-
bec danej osoby.  
Zarówno rozpoznanie środowiskowe i osobowe musi mieć zaw-

sze pełne uzasadnienie prawne, tzn. działania muszą być przepro-
wadzone na podstawie określonych norm prawnych (Kodeks postę-
powania karnego) oraz przez kompetentny organ działający w ra-
mach postępowania określonego prawem. Działając bez takiego uza-
sadnienia łatwo może dojść do naruszenia dóbr osobistych, co w kon-
sekwencji może doprowadzić do dochodzenia odpowiedzialności na 
drodze cywilnej lub karnej. 

1.3. Funkcja wykrywcza 

Jest to jedna z ważniejszych funkcji kryminalistyki, która polega 
na wykryciu danego zdarzenia, jego sprawców oraz mechanizmów 
powstania danych zjawisk oraz zmian. Jest ona w dużym stopniu 
związana z funkcją rozpoznawczą. Obejmuje trzy podstawowe fazy: 
a) faza poszukiwania – przedmiotu lub osoby, a także informacji 

na temat zajścia danego zdarzenia; 
b) faza ujawnienia – powyższych informacji oraz osób lub przed-

miotów związanych ze zdarzeniem; 
c) faza stwierdzenia – że dany przedmiot lub osoba uczestniczył 

z danym zdarzeniu. 
Działania opierają się na zebraniu, ocenie i analizie informacji, 

przy pomocy wiedzy metod technik opracowanych przez funkcję roz-
poznawczą kryminalistyki. T. Hanausek definiuje wykrywanie jako 
„…ogół działań organów ścigania nastawionych na ujawnianie zda-
rzenia określonego jako przestępstwo oraz na uzyskanie informacji 
pozwalających postawić hipotezę dotyczącą osoby pozostającej 
w prawnie relewantnej relacji przyczynowej z tym zdarzeniem, a na-
stępnie na ustalenie takich danych odnoszących się do tej osoby, 
które pozwalają na jej zabezpieczenie oraz zebranie wstępnych ma-
teriałów uprawdopodabniających hipotezę sprawstwa tej osoby 
w stopniu uzasadniającym rozpoczęcie udowadniania” [2]. Dlatego 
też, funkcja wykrywcza powinna być ściśle powiązana z funkcją roz-
poznawczą. W ramach realizacji funkcji wykrywczej powinna nastę-
pować aktywizacja i konkretne ukierunkowanie wiedzy uzyskanej 
w ramach funkcji rozpoznawczej. Z funkcją wykrywczą wiąże się sie-
dem podstawowych pytań: co, gdzie, kiedy, w jaki sposób, jakimi 
środkami, dlaczego i kto – dzięki temu możliwe jest wykreślenie od-
powiedniego kierunku działań i zebranie najważniejszych informacji 
na temat zaistniałego zdarzenia.  

W praktyce poszczególne funkcje kryminalistyki przeplatają się 
wzajemnie, dzięki czemu możliwe jest szersze spojrzenie na zaist-
niały problem i wytyczenie odpowiednich działań w celu wykrycia 
sprawcy bądź ofiary przestępstwa [4].  
 

2. BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE  
W KRYMINALISTYCE 

2.1. Definicja bezzałogowego statku powietrznego 

Najogólniej ujmując bezzałogowy statek powietrzny (BSP) jest 
to statek bez pilota/ operatora na pokładzie, który jest zdolny do lotu 
autonomicznego programowanego lub zdalnie sterowanego. Okre-
ślany często jako UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Do utrzymywania 
się w powietrzu może wykorzystywać siłę nośną wytwarzaną wskutek 
działania praw aerodynamiki: na skrzydłach [rys. 1] lub ruchomych 
powierzchniach nośnych (wirniki) [rys. 2] albo za pomocą siły wyporu 
aerostatycznego [rys. 3]. Może być sterowany za pomocą systemów 
autonomicznych lub zdalnie przez operatora (z ziemi lub z powietrza). 
Został zaprojektowany tak, aby mógł powrócić i być ponownie wyko-
rzystany. Istnieją również typy BSP jednorazowego użycia.  

 
Rys. 1. Bezzałogowy statek powietrzny ze skrzydłami [6] 
 

 
Rys. 2. Bezzałogowy statek powietrzny z wirnikami [7] 
 

 
Rys. 3. Bezzałogowy statek powietrzny typu aerostat [8] 

 
Na rysunkach powyżej przedstawione zostały główne typy bez-

załogowych statków powietrznych na podstawie klasyfikacji wzglę-
dem budowy. Dzięki temu zastosowanie dronów jest coraz po-
wszechniejsze i coraz bardziej efektywne.  
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3. BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE 
W KRYMINALISTYCE 

3.1. Wykorzystanie dronów w akcjach poszukiwawczych 

Bezzałogowe statki powietrzne z racji swojej wielozadaniowości 
z powodzeniem można wykorzystywać do wszelkiego rodzaju dzia-
łań. Można do nich zaliczyć, m.in: 
– rozpoznanie terenu, na którym toczone jest śledztwo, bądź inne 

akcje poszukiwawczo- ratownicze, 
– wsparcie w akcjach identyfikacyjnych, 
– wsparcie dla służb takich jak: policja, straż pożarna, służba celna, 

pogotowie ratunkowe, itp., 
– wsparcie podczas pościgów za sprawcami, 
– pomoc przy oględzinach terenu i wiele innych. 

Obecnie kryminalistyka wykorzystuje najnowsze nowinki techno-
logiczne. Drony mogą okazać się bardzo przydatne w różnego typu 
czynnościach operacyjnych prowadzonych na danym terenie. Ich 
wsparcie z powietrza może być przydatne przy obserwacji i ustaleniu 
zasięgu popełnionego przestępstwa. Dzięki dronom możliwe jest pa-
trolowanie trudnych terenów, gdzie liczy się to, aby ślady zostały 
w stanie nienaruszonym. Jest to wykonanie wstępnych oględzin te-
renu i wykonanie zdjęć jeszcze przed wejściem ekipy oględzionowej. 
Drony są zdecydowanie lepszą i tańszą opcją niż śmigłowce. Możli-
wość obejrzenia danego terenu z kamery dziennej, noktowizyjnej 
i termowizyjnej [rys. 4], daje o wiele szersze możliwości w znalezieniu 
potrzebnych materiałów i poszlak, niż standardowe działania podej-
mowane w tym kierunku.  
 

 
Rys. 3. Widok z kamery termowizyjnej i dziennej [9] 

 
Na rysunkach powyżej przedstawione zostały możliwe do prze-

kazania widoki z kamery termowizyjnej i kamery dziennej. Jak widać, 
kamera termowizyjna dostarcza do operatora zdecydowanie więcej 
szczegółów, niż kamera dzienna. Można zobaczyć rzeczy, które wi-
dziane zwykłym okiem byłyby nie do dostrzeżenia. Wspomóc to może 
akcje poszukiwawcze w trudnym terenie [rys. 4]] i podczas nieko-
rzystnych warunków pogodowych. Tego typu akcje, z powodzeniem 
mogą być prowadzone również w nocy.  

Możliwości odpowiedniego zaprogramowania lotu bezzałogo-
wego statku powietrznego, pozwalają na odbycie lotu według ściśle 
określonego schematu działania. Pozwala to na obserwację terenu 
od przewidywanego miejsca początkowego do końcowego, a przy 
okazji daje możliwość rozszerzenia zakresu działań, poprzez odna-
lezienie dodatkowych poszlak i śladów. 
 

 
Rys. 4. Poszukiwanie osób i dowodów rzeczowych w trudnym terenie 
przy zastosowaniu BSP [10] 

 
Działania prowadzone podczas akcji poszukiwawczych często 

trwają bardzo długo, co wpływa niekorzystnie na podejmowane przez 
służby decyzje. Warto również wspomnieć o tym, że ludzki mózg pod-
czas obserwacji może zniekształcać obraz i powodować nieprawidło-
wości w odczycie pamięciowym, tzn. człowiek może zapamiętać coś 
czego w rzeczywistości nie widział. Dlatego też wsparcie bezzałogo-
wych statków powietrznych jest jak najbardziej wskazane w tego typu 
operacjach. Widok z drona pozwoli spojrzeć na całość z innej per-
spektywy. Materiał dowodowy zebrany w postaci zdjęć i filmów może 
posłużyć podczas czynności procesowych.  

3.2. Wykorzystanie dronów w innych czynnościach operacyj-
nych 

Bezzałogowe statki powietrzne mogą również posłużyć jako 
transport materiałów do ekipy badawczej znajdującej się na drugim 
końcu terenu poszukiwań. Służby zajmujące się zbieraniem dowo-
dów popełnionego przestępstwa często borykają się z problemem 
dużych odległości i rozległych obszarów, z którymi związane jest 
dane zdarzenie. Dzięki wsparciu dronów przemieszczanie materia-
łów byłoby zdecydowanie szybsze.  

Oprócz poszukiwań osób zaginionych, prowadzone są często 
operacje związane z ujęciem przestępcy. Osoby te często są uzbro-
jone, a bezpośredni ich kontakt ze służbami może zakończyć się nie-
bezpieczną dla obu stron potyczką. Podczas poszukiwań sprawców 
przestępstwa, drony mogą wspomóc i zabezpieczać ekipę poszuku-
jącą. Obserwacja terenu z powietrza może nie tylko przynieść korzy-
ści w postaci znalezionych śladów, ale może również doprowadzić do 
odnalezienia miejsca ukrywania się potencjalnych przestępców.  

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do akcji 
poszukiwawczych niesie a sobą niezwykle dużo korzyści, np. pod-
czas planowanego zatrzymania operator BSP może za pomocą ka-
mery zamontowanej na dronie, zlokalizować miejsce przebywania 
przestępcy, zobaczyć czy teren, na który mają wkroczyć funkcjona-
riusze jest bezpieczny. Dodatkowo w sytuacjach dość nietypowych, 
gdzie możliwe jest wystąpienie skażenia powietrza i otoczenia, dron 
z zamontowanym odpowiednim czujnikiem, może sprawdzić teren 
tuż przed wejściem odpowiednich służb. Na podstawie uzyskanych 
informacji o skażeniu bądź innych ważnych dla zdrowia i życia czyn-
nikach, do działań mogą zostać włączone odpowiednie służby epide-
miologiczne i badawcze [rys. 5]. 
 
 
 



I 
Bezpieczeństwo i ekologia 

 

 

   

300 AUTOBUSY 6/2016 
 

 
Rys. 5. Widok z kamery termowizyjnej i dziennej [11] 

 
Na powyższym rysunku przedstawione zostały działania Biura 

Badań Kryminalistycznych, które jest wyodrębnioną jednostką Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Działania zespołu skierowane 
są, m.in. na prowadzenie prac naukowo- badawczych, jak i wykony-
wanie ekspertyz techniczno- kryminalistycznych, niezbędnych przy 
czynnościach dochodzeniowo- śledczych.  

Kolejną ważną rolą jaką mogą spełniać bezzałogowe statki po-
wietrzne jest wsparcie służb podczas manifestacji bądź innych im-
prez zbiorowych. Patrolujące ulice drony mogą bezpośrednio przeka-
zywać obraz z miejsca zdarzenia do bądź Centrum Zarządzania Kry-
zysowego. Dzięki takiemu wsparciu, podczas niebezpiecznych sytu-
acji, możliwe jest błyskawiczne podjęcie działań przez służby.  

Bezzałogowe statki powietrzne mogą prowadzić akcje poszuki-
wawcze i obserwacyjne na granicach państwa, a tym samym mogą 
znacząco wspomóc Straż Graniczną przy walce z nielegalnymi imi-
grantami czy przemytnikami. 

3.3. Wykorzystanie dronów przy badaniu „zbrodni doskona-
łych” 

Zdarzają się sytuacje, gdy śledczy i kryminolodzy mają do czy-
nienia z przestępstwami określanymi przez laików mianem „zbrodni 
doskonałych”. Czyli zbrodni, gdzie nie ma żadnych znaczących śla-
dów, nie ma również dokładnego rozpoznania, co do miejsca znajdo-
wania się ofiary, jak i przestępcy. Rozwój techniki i nauki pozwala na 
stosowanie przez przestępców szeregu metod mających na celu 
zmylenie pościgu czy też odpowiednie zaretuszowanie dowodów za-
istniałej zbrodni. Co prawda kryminolodzy nie pozostają dłużni i rów-
nież wykorzystują wszelkiego typu nowinki technologiczne, aby ta-
kich przestępców jak najszybciej ujawnić i zatrzymać. Dynamiczny 
rozwój kryminalistyki pozwala w dzisiejszych czasach podążać za 
niewidocznymi śladami, które wcześniej były nie do wykrycia. Jed-
nostki takie jak, m.in. Instytut Ekspertyz Sądowych, dzięki wykorzy-
staniu najnowszych odkryć technologicznych jest w stanie zebrać do-
wody zbrodni niemal z niczego. Do wsparcia potrzebne są odpo-
wiedni eksperci z dziedzin takich jak: toksykologia, daktyloskopia, ge-
netyka, informatyka, mikroślady, analiza mowy i nagrań, psychologia 
czy badania wypadków. Dzięki pracy przy najnowocześniejszym 
sprzęcie laboratoryjnym są oni w stanie odnaleźć sprawcę, jak 
i osobę poszukiwaną – nawet jeżeli do zbrodni doszło kilka lat wcze-
śniej.  

Z analiz niektórych notatek dotyczących przestępców można 
wywnioskować, że jednymi są ludzie, którzy zadziałali impulsywnie 
stając się oprawcami dla swojej ofiary. Drugą grupę tworzą ludzie, 
którzy starannie zaplanowali dane morderstwo. Opracowywali każdy 
szczegół zbrodni tak, aby stała się ona narzędziem doskonałym, a 
więc i niewykrywalnym dla służb. Życie jednak pokazuje, że nawet 
najlepiej zaplanowana zbrodnia, ma swoje słabe strony – przestępcy 

są tylko ludźmi, a jest to gatunek, który może popełniać błędy. W mo-
mencie, gdy już wiadomo, że dokonano na danym terenie zbrodni, 
najważniejsze jest jak najszybsze jego zabezpieczenie, np. przed 
osobami trzecimi, które mogłyby zatrzeć potrzebne do rozwiązania 
zagadki ślady. W momencie określenia przykładowego obszaru, 
gdzie mogła wystąpić wyżej opisana sytuacja, użycie bezzałogowych 
statków powietrznych może okazać się kluczowe w dokładnym okre-
śleniu miejsca ukrycia zwłok. Można w tym celu wykorzystać kamerę 
dzienną, która pozwoli na obserwację terenu z powietrza, tak jakby 
operator przemierzał teren samodzielnie, bądź wykorzystać kamerę 
termowizyjną, dzięki której możliwe jest zobrazowanie wszystkich 
szczegółów. W przypadku, gdy mamy do czynienia z brakiem śladów 
na powierzchni ziemi, można posłużyć się georadarem (GPR – gro-
und penetrating radar). Jest to urządzenie pozwalające na „wejrzenie 
w głąb ziemi”. Jest ona wykorzystywana, m.in. przy:  
– badaniach inżynieryjnych infrastruktury liniowej, np. rur przebie-

gających pod powierzchnią ziemi, 
– badaniach geologicznych w celu odnalezienia złóż znajdujących 

się tuż pod powierzchnią ziemi, 
– badaniach dróg i mostów w celu wzmocnienia, i dobrego zapro-

jektowania infrastruktury oraz odnalezienia dawnych fundamen-
tów znajdujących się przy drogach, 

– ochronie środowiska, np. podczas poszukiwań zakopanych wy-
sypisk śmieci bądź występowania mogilników, 

– archeologii, tj. odnalezieniu materiałów z drewna, gliny, metalu i 
kamienia, 

– badaniach wałów przeciwpowodziowych, 
– lokalizacji pustek, szczelin, rozwarstwień i innych nieciągłości, 
– wsparciu operacji kryminalistycznych. 

Sama metoda georadarowa jest jedną z najbardziej zaawanso-
wanych, a za razem najskuteczniejszych metod pomiarowych, jakie 
udało się do tej pory stworzyć. Jest to mobilna metoda geofizyczna 
oparta na emitowaniu fal elektromagnetycznych o częstotliwości z za-
kresu krótkich do ultrakrótkich fal radiowych i rejestracji fal odbitych 
od warstw charakteryzujących się zmianami własności dielektrycz-
nych. Przetwarzanie takich danych pomiarowych odbywa się z wyko-
rzystaniem oprogramowania, które pozwala na uzyskanie obrazu 
przypominającego przekrój przez badany ośrodek. Jest ona sku-
teczna przy poszukiwaniu zakopanych w ziemi zwłok [rys. 6].  
 

 
Rys. 6. Profil georadarowy z terenu dawnego cmentarza [12] 

 
Na rysunku powyżej widoczne jest odwzorowanie terenu daw-

nego cmentarza. Widoczne są odbicia w kształcie paraboli (widoczne 
przeszkody), które wskazywać mogą na występowanie w tych miej-
scach grobowców. Tak samo można wykorzystać drona, najlepiej 
wielowirnikowca, który przy pomocy georadaru, może wykonać prze-
szukanie danego terenu. Podczas tego typu poszukiwań pomocne 
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także stają się zdjęcia terenu, na którym wykryto wcześniej „prze-
szkody” pod powierzchnią ziemi. Przydatne staje się również szcze-
gółowe rozpoznanie przez ekspertów, np. w sprawie określenia 
zmian występujących na danym terenie, tj. zmiany w wyglądzie i we-
getacji roślin, wysokości roślin, zniekształcenia czy obniżenia terenu 
spowodowanego ukryciem zwłok. Należy pamiętać o tym, że zmiany 
wyglądu terenu są zazwyczaj spowodowane działalnością ludzką 
[rys. 7]. Bez przeszkód można rozpoznać działalność zwierząt, które 
pozostawiają swoiste ślady (np. buchtowanie terenu przez dziki). Na 
podstawie analizy otrzymanych wyników badań można szybciej i do-
kładniej zlokalizować ciało osoby poszukiwanej. 
 

 
 Rys. 7. Oględziny terenu z pokładu drona [13] 

 
Bezzałogowe statki powietrzne mogą również przyczynić się do 

sprawniejszego odnajdywania poszlak i innych śladów. Dzięki ta-
kiemu wsparciu następuje zdecydowane przyspieszenie czasu roz-
wikłania zagadek „zbrodni doskonałych”. 

PODSUMOWANIE 

W niniejszej pracy przedstawiono możliwości wykorzystania 
bezzałogowych statków powietrznych przy prowadzeniu operacji kry-
minalistycznych. Dzięki temu, że drony można wykorzystywać w co-
raz szerszym zakresie, są one idealnym rozwiązaniem w ramach ak-
cji poszukiwawczych i pościgowych. Szczególnie przydatne okazują 
się podczas wszelkiego typu działań służb ratowniczych, poszuki-
wawczych i kryminalistycznych. Mogą one być wykorzystywane za 
dnia, jak i podczas działań nocnych. Dzięki możliwości montażu od-
powiednich urządzeń, np. kamery dziennej, kamery termowizyjnej, 
georadaru, czujnika skażenia i wielu innych, bezzałogowe statki po-
wietrzne stają się nieocenionym środkiem dającym szansę na bez-
pieczne i precyzyjne działania.  

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, można stwierdzić, że 
wciąż rozwijający się rynek dronów, w przyszłości może skutecznie 
wspomóc działania wszelkich służb. Co za tym idzie, zwiększyć po-
ziom bezpieczeństwa w danym państwie.  
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Risk estimation and risk evaluation on examination flight  
Unmanned Aerial Vehicle Operator on Visual Line of Sight 

From the analysis of police statistics in Poland every year 

there are about 20,000 missing. Unfortunately this number 

from year to year, is still increasing. Unmanned aerial vehicle 

(UAV) may be helpful in conducting search and inspection of 

crime scenes. An additional advantage of using BSP in such 

campaigns is the ability to perform, photographic documenta-

tion of the places where the event occurred. Through extensive 

use of unmanned aircraft in the future it will be possible much 

faster and more accurate resolution of criminal cases. The in-

crease in the share of unmanned aircraft in service activities 

also enables an increase in the level of security in the country. 
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