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Materiały techniki kryminalistycznej

Spółka TRANSFARM jest polskim przedsiębiorstwem istniejącym nieprzerwanie od stycznia
1990 r. Siedzibą Spółki jest Warszawa. Działalność TRANSFARM Sp. z o.o. polega
na zaopatrywaniu w materiały i sprzęt kryminalistyczny specjalistycznych państwowych
służb zajmujących się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. TRANSFARM
jest dostawcą materiałów i sprzętu kryminalistycznego m.in. dla Komendy Głównej Policji,
komend wojewódzkich Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i innych służb
mundurowych w Polsce oraz zagranicą. Firma współpracuje również z ośrodkami akademickimi,
specjalistycznymi szkołami oraz firmami zainteresowanymi ofertą TRANSFARM.
Specjalistyczne przygotowanie pracowników TRANSFARM umożliwia realizację szkoleń
w określonej tematyce dla uczestników konferencji, seminariów, sympozjów oraz innych form
wymiany wiedzy i doświadczeń. Osobnym działem naszej działalności są usługi związane
wykrywaniem urządzeń inwigilacyjnych, zabezpieczaniem pomieszczeń oraz wykrywaniem
oprogramowania szpiegowskiego na nośnikach danych i w telefonach.
Naszym klientom oferujemy:
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ PRODUKTÓW renomowanych firm amerykańskich, izraelskich
i europejskich, w tym polskich. Jakość oferowanych produktów została potwierdzona wieloletnim
ich wykorzystaniem przez struktury kryminalistyczne oraz służby odpowiedzialne za ochronę
informacji wrażliwych na całym świecie.
RZETELNOŚĆ DOSTAW realizowanych w 100% zgodnie z zamówieniem i oczekiwaniami
odbiorców.
PROFESJONALNE DORADZTWO TECHNICZNE w doborze produktów najlepiej
spełniających oczekiwania odbiorców. Jest ono realizowane przez wyspecjalizowany zespół
TRANSFARM posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu stosowania
oferowanych produktów i usług. Naszą misję w biznesie rozumiemy bowiem w ten sposób,
że „drożej” nie musi oznaczać „lepiej”, a „lepiej” nie zawsze znaczy „więcej”.
OBSŁUGĘ KLIENTA realizowaną przez wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników
TRANSFARM. Działalność zespołu jest wspomagana przez ekspertów różnych specjalności,
w tym byłych funkcjonariuszy policji posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
BIEŻĄCE MONITOROWANIE JAKOŚCI OFEROWANYCH PRODUKTÓW poprzez
okresowe badanie zadowolenia klientów z otrzymanych produktów. Wyniki badań służą
do utrzymania w ofercie określonych produktów lub decyzji o ich wycofaniu, a tym samym
do profilowania polityki handlowej TRANSFARM.
STAŁY DOSTĘP KLIENTÓW DO NOWOŚCI Z DZIEDZINY KRYMINALISTYKI dzięki
bieżącemu monitoringowi nowości pojawiających się na rynku kryminalistycznym na całym
świecie. Przed rekomendacją tych produktów dla klientów zostają one przebadane
przez specjalistów TRANSFARM i współpracujących ekspertów kryminalistyki.
W załączeniu mamy przyjemność przedłożyć Państwu szczegółową ofertę środków technicznych
służących do przygotowywania pułapek kryminalistycznych.
Pozostajemy w nadziei, że prezentowana oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Zespół Transfarm Sp. z o.o.
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„POLICJANCI I ZŁODZIEJE”
Eugène-François Vidocq
200 lat później
Eugene-François
Vidocq
to
postać
autentyczna. Żył w latach 1775-1857.
Początkowo
nie
był
stróżem
prawa,
lecz złodziejem. Schwytany, trafił do więzienia,
z którego uciekł. Następnie został informatorem
i szpiegiem, pracował dla Policji. Dzięki
licznym sukcesom, został detektywem i założył
Sureté - rządową agencję detektywistyczną.
Jego brygada składała się z dawnych
przestępców, którzy doskonale znali obyczaje
i stosunki podziemnego świata. Ta wiedza,
a także niezwykła zdolność dedukcji
i mistrzostwo w sztuce charakteryzacji
pomagały mu w osiąganiu znakomitych
efektów. Jego barwny życiorys i związane
z nim legendy inspirowały pisarzy tej miary,
co Wiktor Hugo czy Honoriusz Balzak.
W przypadku zaistnienia zdarzenia noszącego znamiona czynu przestępnego, zadaniem techników
i ekspertów kryminalistyki jest dostarczenie dowodów wskazujących na związki sprawcy
z tym czynem. Koncentrują się oni na rutynowych czynnościach, które polegają głównie na analizie
zastanej na miejscu zdarzenia sytuacji w celu wytypowania potencjalnych miejsc występowania
śladów kryminalistycznych mających związek z badanym zdarzeniem, ich ujawnieniu
i zabezpieczeniu, a finalnie na badaniach identyfikacyjno-porównawczych.
W ten sposób technika kryminalistyczna uczestniczy w realizacji celów postępowania
przygotowawczego. Przedstawiony wyżej zakres czynności realizowanych przez funkcjonariuszy
techniki kryminalistycznej należy zaliczyć do czynności standardowych, występujących najczęściej,
ale nie wyczerpujących w pełni możliwości techniki kryminalistycznej. Do sporadycznie
stosowanych przez służby kryminalne taktycznych metod działania zaliczyć należy stosowanie
środków kryminalistycznych, określanych wspólnym mianem „pułapek kryminalistycznych”.
Pułapki kryminalistyczne są to wytworzone albo też dobrane środki chemiczne, jak również
specjalnie wytworzone lub przystosowane urządzenia techniczne służące uniemożliwieniu
popełnienia przestępstwa, lub ucieczki jego sprawcy, albo zatrzymaniu sprawcy w dogodnym
miejscu lub jego oznaczeniu w celach dowodowych. Innymi słowy celem zastosowania pułapki
kryminalistycznej jest zapobieganie bądź udowadnianie popełnienia przestępstwa.
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Pułapki kryminalistyczne obejmują szerokie spektrum materiałów i urządzeń stosowanych
w celu realizacji między innymi funkcji zapobiegawczej, wykrywczej i dowodowej. Najczęstszymi
celami zastosowania pułapek kryminalistycznych jest:
1)
aktywowanie się alarmu podczas próby pokonywania przez sprawcę zastosowanych
zabezpieczeń. Uruchomiony alarm może zmusić sprawcę do odstąpienia od zamiaru
kontynuacji czynu lub też powiadomić stosowne służby o naruszeniu zabezpieczeń
pozwalając na podjęcia stosownych działań zapobiegawczych;
2)
obezwładnienie sprawcy przez środki zastosowane w pułapce;
3)
utrwalenie wyglądu sprawcy przez zastosowane w pułapce środki techniczne;
4)
oznakowanie ciała lub odzieży sprawcy;
5)
oznakowanie przedmiotów pozostających w zainteresowaniu sprawcy.
Uzasadnienia przyczyn sporadycznego stosowania pułapek kryminalistycznych można upatrywać
w wielu czynnikach, a w szczególności w braku odpowiednich środków i sprzętu oraz
ograniczonego przygotowania teoretycznego i praktycznego w tym zakresie. Nie bez znaczenia
są też inne czynniki, w tym subiektywne, z których najczęściej występuje brak wiary w skuteczność
stosowania pułapek kryminalistycznych. Należy jednocześnie zauważyć wzrost zainteresowania
pułapkami kryminalistycznymi innych podmiotów, w tym głównie służb odpowiedzialnych
za ochronę osób i mienia.
Na przestrzeni lat kryminalistyka wypracowała wiele typów pułapek i proces ten nadal odznacza
się dynamicznym rozwojem. Do grupy pułapek kryminalistycznych adoptowane
są nowe osiągnięcia techniczne tworzone do innych celów powodując tym samym
rozszerzenie możliwości zapobiegania przestępczości i wykrywania ich sprawców.
Środki wykorzystywane w charakterze pułapek kryminalistycznych mogą być podzielone na:
1)
sygnalizujące fakt naruszenia zabezpieczeń lub wejścia na chroniony teren,
2)
znakujące osoby lub ich odzież oraz przedmioty przeciwko którym skierowane
jest działanie sprawcy,
3)
obezwładniające,
4)
rejestrujące wygląd lub głos sprawcy,
5)
tzw. „kombinowane”.
Wykorzystanie określonego typu pułapki zależy głównie od celu jaki należy osiągnąć i miejsca
ich instalacji oraz posiadanych możliwości. Jednocześnie, zastosowanie niektórych typów
pułapek wymaga złożonych środków technicznych oraz zabiegów taktycznych. Z tego też względu
do najchętniej stosowanych pułapek kryminalistycznych należą pułapki znakujące. Popularność
ich wynika z niewielkich kosztów ich przygotowania przy jednoczesnej dużej skuteczności.
W zakresie stosowania pułapek kryminalistycznych można odnotować zróżnicowane opinie
co do ich skuteczności. Zarówno pozytywne jak i negatywne opinie powinno poprzedzać pytanie,
czy zastosowanie pułapki było poprzedzone właściwą analizą wszystkich czynników?
Praktyka wykazuje, że nawet niewłaściwie przygotowana pułapka przy pozytywnym zbiegu
okoliczności może przynieść oczekiwany wynik, może również wystąpić sytuacja odwrotna.
Przygotowując instalację pułapki nie należy kierować się ani euforią ani zniechęceniem,
wynikającymi z wcześniejszych doświadczeń. Realizowane czynności instalacji pułapki powinny
wynikać z racjonalnych przesłanek oraz odpowiedniego rozpoznania sytuacji.
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Mając na względzie złożoność taktycznych czynności poprzedzających instalację pułapki
kryminalistycznej należy dokonać analizy występującej sytuacji w celu określenia,
czy oczekiwany rezultat może zostać osiągnięty prostszymi metodami. Jeżeli z analizy wynika,
że instalacja pułapki jest celowa, dalsze działania należy ukierunkować na:
1)
wszechstronne rozpoznanie miejsca instalacji pułapki;
2)
rozpoznanie osób przebywających w miejscu instalacji pułapki;
3)
zawężenie grupy osób, przeciwko którym pułapka jest instalowana;
4)
wytypowanie środków przewidzianych do wykorzystania w przygotowaniu pułapki;
5)
określenie sposobu instalacji pułapki i jej neutralizacji (zdjęcia);
6)
zaplanowanie sposobu udokumentowania wyników i ich dalszego wykorzystania.
Zagadnienie stosowania pułapek kryminalistycznych i ich skuteczności jest szeroko opisywane
w literaturze kryminalistycznej. Z uwagi na powyższe, w dalszej części zasygnalizowane
zostaną jedynie wybrane, chemiczne środki znakujące.
Wiodącym dostawcą w zakresie ilości i jakości oferowanych chemicznych środków znakujących
jest Sirchie Finger Print Laboratories Inc. ze Stanów Zjednoczonych.
Środki znakujące oraz wyposażenie Sirchie Finger Print Laboratories można podzielić
w następujący sposób:
1)
proszki do wykrywania osób mających kontakt z oznaczonymi obiektami, aktywowane
przez kontakt z potem ludzkim, w kolorach:
zielonym, barwiącym na purpurowo;
mahoniowym, barwiącym na niebiesko;
brązowym, barwiącym na czerwono;
srebrnym, barwiącym na purpurowo;
czarnym, barwiącym na purpurowo;
miedzianym, barwiącym na pomarańczowo;
2)
proszki do wykrywania osób mających kontakt z oznaczonymi obiektami, ujawniające
się w świetle ultrafioletowym poniżej standardowego „długiego” zakresu światła
ultrafioletowego (tzw. „blacklight” - długości fali 365 nanometrów), do stosowania na:
banknotach, papierze, ubraniu, powierzchniach jasnych, w kolorze bladozielonym,
kolor fluorescencji - zielony;
dokumentach, książkach, ubraniach i innych białych powierzchniach, w kolorze
białym, kolor fluorescencji - niebiesko-biały;
kopertach, papierze listowym i ubraniach, w kolorze bladożółtym, kolor
fluorescencji - żółty;
podłogach, telefonach i innych ciemnych powierzchniach, w kolorze czarnym,
kolor fluorescencji - zielony;
powierzchniach niebieskich, w kolorze bladoniebieskim, kolor fluorescencji - zielony;
tekturze, drewnie, skrzynkach ppoż. i tym podobnych podłożach, w kolorze
łososiowym, kolor fluorescencji - czerwono-pomarańczowy;
puszkach, monetach i innych szarych powierzchniach, w kolorze szarym,
kolor fluorescencji - zielony;
proszek w aerozolu „Clue Spray™”, kolor fluorescencji - zielony;
3)
pasty do wykrywania osób mających kontakt z oznaczonymi obiektami, aktywowane
przez kontakt z potem ludzkim, w kolorach:
mahoniowym, barwiącym na niebiesko;
brązowym, barwiącym na czerwono;
zielonym, barwiącym na purpurowo;
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4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)

czarnym, barwiącym na purpurowo;
srebrnym, barwiącym na purpurowo;
miedzianym, barwiącym na pomarańczowo;
pasty do wykrywania osób mających kontakt z oznaczonymi obiektami, ujawniające
się w świetle ultrafioletowym poniżej standardowego „długiego” zakresu światła
ultrafioletowego (tzw. „blacklight” - długości fali 365 nanometrów):
pasta biała, kolor fluorescencji - niebieski;
pasta bladożółta, kolor fluorescencji - żółty;
pasta szara, kolor fluorescencji - zielony;
płyn „trzydniowy”, aktywowany przez kontakt z potem ludzkim, barwiący przez okres
trzy dni skórę pod wpływem światła słonecznego na kolor od brązowego do czarnego;
szybkoschnący, nieścieralny atrament do znakowania powierzchni papierowych
(dokumentów, banknotów, itp.), który fluoryzuje po naświetleniu promieniowaniem
UV 365 lub 254 nm;
szybkoschnący, nieścieralny atrament do znakowania powierzchni metalowych,
który fluoryzuje na niebiesko po naświetleniu promieniowaniem UV 365 lub 254 nm;
szybkoschnący, nie pozostawiający śladów atrament do znakowania skóry ludzkiej,
który fluoryzuje na niebiesko po naświetleniu promieniowaniem UV 365 nm.
Lakier polecany do stosowania w miejscach gdzie potrzebna jest szybka i pewna
kontrola tożsamości ludzi (odwiedzający w więzieniach, itp.);
lakier do znakowania monet, który fluoryzuje na zielono po naświetleniu promieniowaniem
UV 365 lub 254 nm;
pióro wielokrotnego napełniania atramentem UV do znakowania każdego rodzaju
powierzchni. Atrament fluoryzuje na niebiesko;
marker do znakowania powierzchni, fluoryzujący na niebiesko po naświetleniu
promieniowaniem UV 365 lub 254 nm. Znaki zrobione mazakiem dadzą się łatwo
usunąć z powierzchni gładkich (metal, szkło, plastik) a pozostaną na stałe na powierzchniach
porowatych (papier, karton, drewno, etc.).

Przedstawiony wyżej opis chemicznych środków znakujących jest dobitnym przykładem
aktualnych możliwości stosowania pułapek kryminalistycznych. Sam fakt posiadania niezbędnego
wyposażenia nie wystarcza jednak do osiągnięcia pozytywnych efektów. Niemniej ważna
od środków - i to w każdym przypadku - jest umiejętność stosowania pułapek kryminalistycznych.
Kwestię taktyki zakładania pułapek kryminalistycznych możemy prześledzić na podstawie
dowolnego zdarzenia np. „kradzieży biurowych”. Projektowanie każdej pułapki należy poprzedzić
analizą okoliczności zdarzenia. Należy więc na wstępie ustalić:
1)
czas, w którym dokonywane są kradzieże. Z ustaleń tych wynikać będzie, czy kradzieże
dokonywane są w czasie godzin pracy, czy też po ich zakończeniu. W ten sposób uzyskana
zostanie wiedza np. o ilości osób mogących być sprawcami;
2)
w jaki sposób pomieszczenia chronione są po zakończeniu pracy (czy pomieszczenia
te są zamykane czy też pozostają otwarte)?, kto dysponuje kluczami w sposób uprawniony?,
czy klucze po zakończeniu pracy deponowane są w określonych, bezpiecznych miejscach?,
kto może posiadać klucze w sposób nieformalny?;
3)
kto po zakończeniu pracy posiada naturalny dostęp do miejsca w którym znajduje
się przedmiot zaboru (np. sprzątaczki, konserwatorzy, itp.)?
Wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, w tym też dyskretne zapoznanie
się z miejscem, typowanie grona „osób podejrzanych”, typowanie osób zaufanych
jest przesłanką opracowania planu instalacji pułapki kryminalistycznej. Nawet podczas
projektowania najprostszych pułapek kryminalistycznych pojawia się szereg problemów
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wymagających podjęcia właściwych decyzji. Jednym z nich jest dobór rodzaju środka znakującego,
czyli ogólne określenie czy zostanie wykorzystany proszek znakujący, pasta, czy też płyn
(lakier lub atrament). W dalszej kolejności należy zdecydować czy należy zastosować
środki znakujące aktywowane potem ludzkim widzialne w świetle białym, czy też środki
znakujące odzież lub skórę człowieka ujawniane w świetle UV bądź też środki znakujące
tylko przedmioty podlegające zaborowi. Wszystkie decyzje podejmowane na etapie planowania
instalacji pułapki kryminalistycznej uzależnione są od posiadanego wyposażenia,
sytuacji występującej w miejscu instalacji planowanej pułapki (możliwość dyskretnego
założenia pułapki i jej demontażu, panujące tam warunki atmosferyczne, czas jakim dysponujemy
na założenie i demontaż pułapki, ilość osób wykluczonych jako potencjalni sprawcy
oraz występowanie osób zaufanych możliwych do wykorzystania podczas instalacji pułapki itp.),
czasu jaki może upłynąć od chwili kontaktu ze środkami znakującymi do momentu
obserwacji skutków zastosowania pułapki, celu jaki chcemy osiągnąć (jawne bądź utajnione
stwierdzenie skutków zastosowanej pułapki). Powyższy fragment zakresu decyzji,
jakie muszą być podjęte w czasie instalacji pułapki wskazuje na złożoność problemu.
Z tego też względu skuteczność wykorzystania środków chemicznych do instalacji pułapek
kryminalistycznych zostanie poniżej zilustrowana kilkoma wybranymi przykładami.
1.

Przykład wykorzystania środków znakujących
powtarzających się kradzieży pieniędzy w biurze.

w

celu

identyfikacji

sprawcy

Z uwagi na rodzaj podłoży (metalowa klamka, uchwyt szuflady biurka, lakierowana powierzchnia
portfela - podłoża niechłonne) do instalacji pułapki kryminalistycznej wykorzystana zastała
pasta UV, natomiast do oznaczenia banknotów (podłoże chłonne) zastosowano marker UV.

Możliwym jest naniesienia środka znakującego
np. na klamkę, ale w przypadku, gdy do
korytarza ma dostęp wiele osób czynność
ta jest niecelowa ponieważ może prowadzić
to do przeniesienia środka znakującego
na skórę wielu osób postronnych, nie będących
sprawcami wcześniejszych kradzieży.

Wewnątrz pomieszczenia
magazynowego na metalową
klamkę w kolorze złotym
naniesiono pastę UV w kolorze
żółtym świecącą w kolorze
żółto-zielonym. Ponieważ,
drzwi zaopatrzone są w automat
zamykający, sprawca podczas
wyjścia będzie musiał
chwycić klamkę.
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Uchwyt szuflady biurka
w którym znajduje
się portfel jest podłożem
z którym sprawca
powinien mieć kontakt.
Z uwagi na kolor
podłoża zastosowana
została pasta UV
Lakierowana
powierzchnia portfela
z uwagi na jej czarny
kolor, stanowiła
problem ponieważ
nie występują pasty
w kolorze czarnym.
Próby wykazały,
że dopuszczalnymi
są pasty w kolorach
„neutralnym” i żółtym;
Oznakowanie banknotu
markerem nie stanowiło
problemu, ponieważ
nie pozostawia
on żadnego znaku
widzialnego w świetle
białym.
Przedstawione rozwiązanie znakowania
skóry osoby jest jednym z możliwych
do zastosowania rozwiązań. Można z równym
powodzeniem zastosować pasty barwiące skórę,
wchodzące w reakcję ze składnikami potu
ludzkiego, a nawet proszki zarówno UV
jak też reagujące ze składnikami potu.

Proszki z uwagi na ich lekkość (pylistość) w tej sytuacji tworzyłyby duże problemy
przy ich nanoszeniu a następnie usuwaniu. Zwrócić też należy uwagę na pewne niekorzystne
rozwiązania zastosowane w powyższej prezentacji. Pasta znakująca była nanoszona na klamkę
oraz uchwyt szuflady biurka. Powoduje to konieczność starannego usunięcia jej w ramach
demontażu pułapki i powtarzania tej czynności wielokrotnie w sytuacji, gdy instalacja pułapki
nie przyniesie pozytywnego efektu za pierwszym razem (zdarza się to bardzo często).
Dla osiągnięcia celów instalacji pułapki wystarczającym byłoby w przedstawionej sytuacji
wykorzystanie tylko oznakowanego portfela i banknotu – daje to komfort kolejnych montaży
i demontaży pułapki kryminalistycznej.
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2.

Przykład wykorzystania środków
sprawcy kradzieży w magazynie.

znakujących

w

celu

oznakowania

odzieży

W pewnych sytuacjach korzystniejszym jest zastąpienie znakowania części ciała osoby
znakowaniem odzieży. Rozwiązanie to może być w sytuacji, gdy naniesienie środków znakujących
jest niecelowe, niemożliwe lub nieskuteczne (np. sprawca działał w rękawiczkach). Typując
miejsca naniesienia środka znakującego należy przyjmować takie miejsca, z którymi sprawca
będzie miał kontakt (np. wąskie przejścia). Problem, jaki może wystąpić podczas znakowania
odzieży wiąże się często z brakiem miejsc z którymi odzież sprawcy będzie miała kontakt
(np. przestronne pomieszczenie biurowe ze sprzętem ustawionym pod ścianami). Tak niekorzystne
okoliczności mogą stanowić przesłankę do aranżacji nowego wyposażenia pomieszczenia.
Dokonywane zmiany powinny być odpowiednio uzasadnione, aby nie budziły one podejrzeń
osoby, przeciwko której instalowana jest pułapka. Do znakowania odzieży, z uwagi
na jej chłonność, dużą przydatnością odznaczają się zarówno pasty jak i proszki fluorescencyjne.
Mniejszą przydatnością odznaczają się natomiast proszki oraz pasty barwiące podłoże
ponieważ niektóre z nich przyjmują czarną barwę pod wpływem światła słonecznego.
W opisywanym poniżej przypadku ze wstępnego rozpoznania wynikało, że sprawcą kradzieży
były osoby sprzątające pomieszczenia magazynowe. Osoby te z uwagi na rodzaj wykonywanej
pracy (sprzątanie z użyciem środków myjących i często w rękawicach ochronnych) nawet
w przypadku naniesienia środków znakujących skórę szybko je usuną. Z tego też względu
- jak i z uwagi na rodzaj podłoży (lakierowany metalowy stelaż regału magazynowego
oraz metalowo-plastikowa konstrukcja wózka) - do instalacji pułapki kryminalistycznej
wykorzystana zastała pasta UV, która zostanie przeniesiona na odzież sprawcy.
Pomieszczenie magazynowe
wyposażone jest w dwa rzędy
regałów ustawionych po obu
stronach. Pośrodku
pomieszczenia występuje
szerokie przejście dające
swobodny dostęp do regałów.
W celu zwężenia przejścia,
wymuszającego kontakt osoby
z wyposażeniem, dokonano
zmiany w ustawieniu
wyposażenia magazynu
(zdjęcie z prawej strony).

Środek znakujący naniesiono na lakierowany
metalowy element stelażu regału stojącego
po lewej stronie magazynu w przewężeniu
przejścia. Naniesienia środka dokonano
na wysokości barku i przedramienia
(próby wykazały, że kontakt z podłożem
najczęściej następuje tymi właśnie
częściami ciała).
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Środek znakujący naniesiono
na elementy plastikowe
oraz metalowe wózka,
który ustawiono celowo
powodując przewężenie
przejścia. Naniesienia środka
dokonano na wystających
na zewnątrz elementach.

Zgodnie z założeniem,
w oparciu o które
naniesiono środek
znakujący, został
on przeniesiony
na rękaw lewej ręki
oraz spodnie prawej nogi.
Ponieważ tkanina
intensywnie wchłania
pastę znaki widoczne
pozostaną do czasu
uprania poszczególnych
części garderoby.

3.

Przykład wykorzystania środków znakujących w celu identyfikacji obuwia osoby
naruszającej przestrzeń chronioną.

Znakowanie obuwia w celu poznania typu obuwia i rodzaju wzoru jest utajnioną metodą
poznania związków osoby ze sprawą. Osoba nie jest świadoma faktu, że przechodząc
przez podłoże z naniesioną substancją znakującą pozostawiła wielokrotne ślady swoich butów.
Posiadając tą wiedzę wykonawca pułapki kryminalistycznej może podejmować dalsze działania.
Do identyfikacji obuwia
osoby wykorzystano
pastę UV. Ponieważ,
podłoże jest pokryte
wykładziną dywanową
środek znakujący
(pastę) naniesiono
na wycieraczkę
znajdującą się w miejscu
przejścia do kolejnego
pomieszczenia.
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W wyniku przejścia osoby
przez wycieraczkę następuje
pojawienie się na niej śladu
odwarstwionego i w drugim
pomieszczeniu kolejnych
śladów nawarstwionych.
Wszystkie ślady są bardzo
wyraźne w zakresie
cech indywidualnych
i grupowych.

Na
podkreślenie
zasługuje
wykorzystanie
środków
znakujących
w
traseologii.
Służą one do ujawnienia wzorów obuwia sprawcy. Dokonując typowania środka
znakującego należy uwzględnić pokrycie podłoża. Podłoże to musi z jednej strony umożliwiać
naniesienie środka znakującego na obuwie, a następnie jego odwzorowanie na drodze
przejścia. Mogą oczywiście występować okoliczności uniemożliwiające instalację pułapki
lub minimalizujące jej skuteczność. W takiej sytuacji należy rozważyć „wypracowanie
odpowiednich okoliczności”. Jeżeli więc podłoże na drodze dojścia jest pokryte np. wykładziną
dywanową lub jest innego rodzaju podłożem (np. posadzka betonowa), na które naniesienie
środka znakującego jest niemożliwe lub nieskuteczne, należy w tym przypadku zastosować
zabiegi „poprawiające sytuację”. Należy przy tym pamiętać, że z uwagi na konieczność
demontażu pułapki niekorzystne jest nanoszenie środka znakującego bezpośrednio na podłoże.
Najczęściej stosowaną metodą nanoszenia środka znakującego na podłoże jest przygotowanie
odpowiedniego „dywanika” – np. wycieraczki. Ponieważ „dywanik” ten musi być wielokrotnie
usuwany, należy również pamiętać o przygotowaniu identycznego, który będzie układany
przed drzwiami w ciągu dnia.
Zasygnalizowana problematyka wykorzystania środków znakujących do wykrycia sprawcy
czynu
przestępczego
stanowi
bardzo
drobny
fragment
złożonych
czynności
techniczno-taktycznych. Optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie pułapek złożonych
rodzajowo np. pułapek wykorzystujących chemiczne środki znakujące i równocześnie
pułapek technicznych (np. rejestrujących głos lub obraz). Z uwagi na duży stopień złożoności
realizowanych czynności techniczno-taktycznych instalacja pułapki powinna być poprzedzona
wszechstronnym rozpoznaniem oraz sporządzeniem planu instalacji oraz neutralizacji
pułapki, a także udokumentowania wyników zastosowania pułapki.
ZESTAW ŚRODKÓW TECHNICZNYCH
DO PRZYGOTOWYWANIA PUŁAPEK KRYMINALISTYCZNYCH
Poniżej przedstawiamy podstawowy zestaw oferowany przez Transfarm Sp. z o.o. służący
do przygotowywania pułapek kryminalistycznych.
Zestaw jest dostarczany w walizce transportowej wykonanej z wytrzymałego tworzywa
(kopolimer polipropylenowy), dzięki czemu obudowa spełnia normę IP67, gwarantując
pełną ochronę przed wodą przy zanurzeniu do 1 metra oraz zabezpiecza zawartość
walizki przed pyłem i kurzem.
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Dane techniczne walizki transportowej:
-

kolor: czarny;
3 rączki transportowe;
walizka wyposażona w kółka i uchwyt do toczenia walizki;
średnica kółek: 60 mm;
ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa;
wodoszczelna uszczelka pokrywy;
pokrywa zamykana na cztery wzmocnione zapięcia;
wymiary zewnętrzne: 604 mm x 473 mm x 283 mm;
wymiary wewnętrzne: 538 mm x 405 mm x 245 mm;
pojemność: 53,38 l.;
waga: 6,84 kg.

W celu zapewnienia szybkiego i łatwego dostępu do poszczególnych elementów wyposażenia
zestawu, wszystkie elementy zostały rozmieszczone zostały:
na palecie w wieku;
na dodatkowej palecie uchylnej;
w dedykowanych organizerach pyłoszczelnych;
w piance formowalnej na dnie walizki.
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Konfiguracja (wyposażenie) zestawu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

proszek w kolorze zielonym do podłoży chłonnych i niechłonnych, barwiący na purpurowo,
60 ml, VS301
proszek w kolorze mahoniowym do podłoży chłonnych i niechłonnych, barwiący
na niebiesko, 60 ml, VS302
proszek w kolorze brązowym do podłoży chłonnych i niechłonnych, barwiący na czerwono,
60 ml, VS303
proszek w kolorze srebrnym do podłoży chłonnych i niechłonnych, barwiący na purpurowo,
60 ml, VS304
proszek w kolorze czarnym do podłoży chłonnych i niechłonnych, barwiący na purpurowo,
60 ml,VS305
proszek w kolorze miedzianym do podłoży chłonnych i niechłonnych, barwiący
na pomarańczowo, 60 ml,VS306
proszek UV w kolorze bladozielonym stosowany na banknotach, papierze,
ubraniu, powierzchniach jasnych, kolor fluorescencji - zielony, 60 ml, UV201
proszek UV w kolorze białym stosowany na dokumentach, książkach, ubraniach
i innych białych powierzchniach, kolor fluorescencji - niebiesko-biały, 60 ml,UV202
proszek UV w kolorze bladożółtym stosowany na kopertach, papierze listowym
i ubraniach, kolor fluorescencji - żółty, 60 ml, UV203
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

proszek UV w kolorze czarnym stosowany na podłogach, telefonach i innych
ciemnych powierzchniach, kolor fluorescencji - zielony, 60 ml, UV204
proszek UV w kolorze bladoniebieskim stosowany na powierzchniach niebieskich,
kolor fluorescencji - zielony, 60 ml, UV205
proszek UV w kolorze łososiowym stosowany na tekturze, drewnie, skrzynkach ppoż.,
i tym podobnych podłożach, kolor fluorescencji - czerwono-pomarańczowy, 60 ml, UV206;
proszek UV w kolorze szarym stosowany na puszkach, monetach i innych
szarych powierzchniach, kolor fluorescencji - zielony, 60 ml, UV207;
proszek UV w aerozolu „Clue Spray™”, do podłoży porowatych i nieporowatych,
kolor fluorescencji - zielony, 118 ml, UVA201;
pasta UV neutralna do podłoży chłonnych i niechłonnych, kolor fluorescencji w 365 nm
- zielony, 60 ml, UVT208’
pasta UV płowa do podłoży chłonnych i niechłonnych, kolor fluorescencji w 365 nm
- żółty, UVT210;
pasta UV szara do podłoży chłonnych i niechłonnych, kolor fluorescencji w 365 nm
- zielony, UVT211;
pasta w kolorze mahoniowym do podłoży chłonnych i niechłonnych, barwiąca na niebiesko,
59 ml, VST308;
pasta w kolorze brązowym do podłoży chłonnych i niechłonnych, barwiąca na czerwono,
59 ml, VST309;
pasta w kolorze zielonym o podłoży chłonnych i niechłonnych, barwiąca na purpurowo,
59 ml, VST310;
pasta w kolorze czarnym do podłoży chłonnych i niechłonnych, barwiąca na purpurowo,
59 ml,VST311;
pasta w kolorze srebrnym do podłoży chłonnych i niechłonnych, barwiąca na purpurowo,
59 ml, VST312;
pasta w kolorze miedzianym do podłoży chłonnych i niechłonnych, barwiąca
na pomarańczowo, 59 ml, VST313;
płyn „trzydniowy”, barwiący na kolor od brązowego do czarnego, 15 ml, VS615;
szybkoschnący, nieścieralny atrament UV do powierzchni papierowych (dokumentów,
banknotów, itp.), fluorescencja w UV 365 lub 254 nm biało-niebieska; 59 ml, UV734;
kredka UV „bladożółta” do powierzchni chłonnych i niechłonnych, fluorescencja
w UV 365 lub 254 nm na żółto, UV738;
kredka UV bladozielona do powierzchni chłonnych i niechłonnych, fluorescencja
w UV 365 lub 254 nm na zielono, UV739;
szybkoschnący, nieścieralny atrament UV do znakowania powierzchni metalowych,
fluorescencja w UV 365 lub 254 nm na niebiesko, 30 ml, UV7311;
szybkoschnący, nie pozostawiający śladów atrament UV do znakowania skóry ludzkiej,
fluorescencja w UV 365 nm na niebiesko, 473 ml, UV743E;
lakier UV do znakowania monet, fluorescencja w UV 365 lub 254 nm na zielono,
30 ml, UV7321;
pióro UV z atramentem fluoryzującym na niebiesko, 473 ml, UVC100;
marker UV fluoryzujący na niebiesko w UV 365 lub 254 nm. Z powierzchni gładkich
(metal, szkło, plastik) usuwalny, a nieusuwalny z podłoży chłonnych, UV700;
marker do identyfikacji banknotów dolarowych, CDP101;
marker do znakowania podłoży niechłonnych typu metal, szkło, plastik, ceramika,
TDTUV100;
komplet 13 pędzelków do nanoszenia proszków pakowanych indywidualnie w szczelnych
tubach (każdy do innego rodzaju proszku), 118L;
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36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

tampony do czyszczenia suche, 80 szt.;
tampony do czyszczenia mokre, 100 szt.;
pałeczki higieniczne, 100 szt.;
rękawiczki jednorazowe lateksowe, rozmiar nr 8 - 9;
lampa UV dwuzakresowa 254 nm. i 365 nm. zasilana prądem 220 V lub baterią 16 x 1,5 V,
moc po 6 W, UVP120DW;
gogle ochronne UV, 798GV;
walizka transportowa.

Konfiguracja oferowanego zestawu może zostać każdorazowo zmodyfikowana zgodnie
z indywidualnymi specyficznymi potrzebami naszych klientów.
Jeżeli niniejsza oferta spotkała się z Państwa zainteresowaniem, to nasz zespół
jest do Państwa dyspozycji. W celu uzyskania dodatkowych szczegółów oraz informacji
o naszej firmie i warunkach współpracy prosimy o kontakt:

tel.: (+48) 22 550 47 11
fax: (+48) 22 550 47 90

e-mail 1: kryminalistyka@transfarm.pl
e-mail 2: biuro@transfarm.pl

Nasza strona internetowa: www.transfarm.pl

Copyright: Transfarm Sp. z o.o., ul. Puławska 370, 02-819 Warszawa, 2020
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