


Transfarm Sp. z o.o. dzia a na rynku kryminalistycznym od 1992 roku. Od tego czasu dzia alno
handlowa polegaj ca na dystrybucji istniej cych na rynku materia ów i sprz tu kryminalistycznego
by a stopniowo rozszerzana o ofert :

kryminalistycznego sprz tu konfigurowanego na yczenie odbiorców,
specjalistycznych urz dze produkowanych w oparciu o rozwi zania w asne,
budowy specjalistycznych urz dze  badawczych,
remontu i modernizacji urz dze  b d cych w posiadaniu laboratoriów kryminalistycznych, 
prezentacji i popularyzacji nietypowych metod ujawniania i zabezpieczania ladów kryminalistycznych.

Maj c na celu w a ciwe rozpoznanie potrzeb techniki kryminalistycznej Policji i innych pokrewnych
s u b, Transfarm Sp. z o.o. ponosi znaczne nak ady finansowe na realizacj  bada  w asnych,
uczestnictwo w spotkaniach rodowisk kryminalistycznych, propagowanie pozytywnego wizerunku Policji
w wiadomo ci spo ecznej, dzia alno  informacyjn  oraz szkoleniow . W swej polityce Spó ka
kieruje si  przyj tymi przez siebie zasadami „TRANSFARM”: 
T erminowo ci realizacji zawartych umów i przyj tych zamówie ,
R zetelno ci wobec klienta przy doborze w a ciwego wyrobu,
A ktywnego marketingu i skutecznego pozyskiwania zamówie ,
N ieustannego doskonalenia systemu zarz dzania,
S pójno ci interesu klienta z interesem Spó ki,
F achowo ci, inicjatywy, lojalno ci i rzetelno ci pracowników Spó ki,
A nalizowania przyczyn i skutków stwierdzonych odst pstw i szybkiego ich eliminowania,
R ozumienia potrzeb i oczekiwa  partnerów,
M obilno ci i elastyczno ci oraz umiej tno ci dostosowywania si  do zachodz cych zmian. 

Realizuj c zasady polityki „Transfarm”, Spó ka wyposa y a technik  kryminalistyczn  w znaczn
ilo  zestawów ogl dzinowych o konfiguracji zgodnej z wytycznymi Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego, zestawów traseologicznych oraz ogl dzinowo-traseologicznych. Zestawy powy sze,
zamawiane przez indywidualnych odbiorców, konfigurowane by y zgodnie z zasad  „na yczenie”. Za o eniem
Transfarm Sp. z o.o. by o zarówno obni anie kosztów dzia alno ci struktur kryminalistyki jak i promocja 
produktów polskich. Wyrazem tego by o wprowadzenie do oferty:

mas silikonowych serii „Silipol” i „Siloksan”,
gipsów IV kl. twardo ci,
mas odlewniczych serii „Algipol”,
rodka do wzmacniania ladów odwzorowanych w pod o u sypkim serii „Fiksotrop”,

folii pozytywowych typu „Filmolux”, 
roztworu roboczego ninhydryny,
roztworu roboczego DFO,
roztworu roboczego 1,2 Ind. 

Masy silikonowe SILIPOL charakteryzuj  si  nisk
lepko ci  oraz wyd u onym czasem sieciowania (polimeryzacji)
Masa SILIPOL zapewnia ca kowit  wierno  odwzorowania
przy jednoczesnym braku zniekszta ce  wymiarów po usieciowaniu
(zmiany w granicach b du pomiaru, tj. +/- 0,1%).

SILOKSAN jest dwusk adnikow  mas  wyciskow .
Zalet  jego jest bardzo precyzyjne dozowanie sk adników
oraz ich idealne mieszanie (do ich u ywania jest specjalny
pistolet z dedykowanymi ko cówkami mieszaj cymi). Masy
silikonowe s  niezwyk e skuteczne do ujawniania ladów
traseologicznych odwzorowanych w pod o ach, których cechy
nie pozwalaj  na wykorzystanie gipsów oraz do zabezpieczania
ladów pozostawionych na szczególnie trudnych pod o ach

(np. przew enie szyjki butelki) oraz w po czeniu
z fluorescencyjnymi proszkami daktyloskopijnymi.



Gipsy odlewowe IV klasy twardo ci (kamie  dentystyczny)
od wielu lat z powodzeniem zast puj  inne stosowane wcze niej gatunki
gipsów. Dost pne one s  w hermetycznych opakowaniach gotowych
do u ycia na miejscu zdarzenia oraz w ilo ciach magazynowych
(od 1 do 25 kg). Pozwalaj  na wykonywanie odlewów traseologicznych
odwzorowanych w gruncie oraz niegu. W przypadku utrwalania
ladów traseologicznych odwzorowanych w pod o ach sypkich celowym

jest stosowanie utrwalaczy serii „Fiksotrop”. Wykonywanie odlewów
ladów traseologicznych w niegu wymaga wcze niejszego zastosowania

wosku w areozolu np. „Snow Print Wax”

Prezentowane wy ej produkty s  ta sze od ich zachodnich odpowiedników, posiadaj  porównywalne
w a ciwo ci a cz sto s  wr cz lepiej s  dostosowane do potrzeb wyst puj cych na miejscu zdarzenia.

Równie  w zakresie wyspecjalizowanego sprz tu Transfarm Sp. z o.o. podejmuje aktywne dzia ania
zmierzaj ce do podniesienia poziomu pracy techników i ekspertów kryminalistyki. Polegaj  one na wykorzystaniu
pomys ów racjonalizatorskich osób posiadaj cych odpowiedni  do wiadczenie i praktyk  w zakresie
kryminalistyki i wdro enie ich do produkcji. W taki sposób powsta y:

„Otometr”,
„Elektrostat”,
uniwersalny przeno ny stolik daktyloskopijny.

„Otometr” umo liwia mierzalno  i powtarzalno
pobierania materia u porównawczego ladu ma owiny
usznej, czerwieni wargowej oraz r kawiczek. Urz dzenie
zawiera uniwersaln  prowadnic  do mocowania pod o y
do pobierania materia u (od folii daktyloskopijnej
do szyby). Dzi ki takiej konstrukcji ekspert mo e
pobiera  materia  porównawczy na foli , szyb , drewno
blach , szk o, itp. Praktyczna konstrukcja, niewielkie
gabaryty oraz ma a masa umo liwiaj atwy transport.
Wygodny uchwyt oraz czytelny wska nik nacisku
powoduj e urz dzenie jest proste i atwe w obs udze.

„Elektrostat” s u y do zabezpieczania ladów naniesionych
na pod o e substancj  drobnocz steczkow . Prezentowane
urz dzenie jest produkcji polskiej i posiada parametry pracy
wy sze od parametrów wyst puj cych w analogicznych
urz dzeniach produkcji zagranicznej, w tym szczególnie
w zakresie generowanego napi cia oraz czasu pracy
bez konieczno ci adowania akumulatorów. Ponadto
konstrukcja jest bardzo ergonomiczna, posiada czytelne
oznaczenia sterowników oraz zapewnia bezpiecze stwo pracy. 



Przedstawiony ni ej stolik daktyloskopijny jest najnowszym produktem Transfarm Sp. z o.o.
Z uwagi na niewielkie gabaryty, ma  wag  oraz mo liwo  mocowania na ró norodnych pod o ach,
stolik pozwala na daktyloskopowanie osób w miejscu ich zamieszkania, szpitalach, zak adach karnych i aresztach
ledczych. Równie  niewielki wp yw na uzyskany obraz odbitek palców ma pozycja, w jakiej znajduje si  osoba

daktyloskopowana.
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Zdj cie nr 1 przedstawia stolik daktyloskopijny zamocowany do sto u o standardowej wysoko ci.
W przypadku pod o a o mniejszej wysoko ci, podwy szenie blatu stolika daktyloskopijnego umo liwia
regulowany statyw. Zdj cie nr 2 przedstawia przebieg standardowego daktyloskopowania osoby w pozycji
stoj cej. Sytuacj  odmienn  ilustruje zdj cie nr 3, które pokazuje proces daktyloskopowania osoby znajduj cej
si  w pozycji le cej (np. daktyloskopowanie osoby hospitalizowanej). Mo liwo ci regulacji po o enia
p aszczyzny blatu stolika w stosunku do poziomu umo liwia skuteczniejsze daktyloskopowanie osób
ze zmianami patologicznymi palców i d oni (niedow ad lub przykurcz palców).

Rozumiej c potrzeby ekspertów kryminalistyki Transfarm Sp. z o.o. realizuje zlecenia nietypowe,
polegaj ce na poszukiwaniu rozwi za  tworz cych odpowiednie warunki ich pracy. Na koncie osi gni
Spó ki znajduje si  np. budowa stanowiska do szlifowania drewna.

Wykonanie wspomnianego stanowiska pozwoli o ekspertom mechanoskopii uzyskiwa  odpowiedniej
jako ci materia  badawczy niezb dny do wykonania ekspertyz w sprawach zwi zanych z kradzie  drewna, 
przy jednoczesnym zachowaniu w a ciwych warunków bezpiecze stwa i higieny pracy.
Innym przyk adem nietypowej wspó pracy z ekspertami Policji jest remont i modernizacja sto u do reprodukcji
zdj . Zakres prac obejmowa nie tylko wykonanie remontu urz dzenia, ale równie  uzupe nienie sto u
o specjalistyczne o wietlenie oparte o arówki typu HPR oraz instalacj  urz dze  umo liwiaj cych p ynn
regulacj  nat enia wiat a ka dego z zainstalowanych punktów.

Do sprz tu wysokospecjalistycznego zaliczy  mo na znajduj ce si w ofercie Spó ki cyfrowe stanowisko
do rejestracji i analizy obrazu. W podstawowym zakresie sk ada si  ono z kamery rodziny QICAM 
i oprogramowania typu ImagePro. Stanowisko to umo liwia monochromatyczn  rejestracj  obrazów
lub - poprzez filtr RGB - rejestracj  barwn  bez obni enia jako ci uzyskanego obrazu.

kamery QICAM z ch odzon  fotomozaik (zdj cie górne)
i bez ch odzonej fotomozaiki (zdj cie dolne).

filtry RGB z modu em przesuwnym (z lewej strony)
i bez modu u przesuwnego (z prawej strony).



W zale no ci od przewidywanych zastosowa , zestaw mo na uzupe nia  o dodatkowe elementy, 
dzi ki którym stanowisko mo na wykorzystywa  do: 

bada  biologicznych i chemicznych, poprzez zainstalowanie kamery na mikroskopie w celu rejestracji 
obrazu i poddania dalszej obróbce; 
daktyloskopii, szczególnie je eli uzupe nione ono zostanie o urz dzenie emituj ce wiat o o okre lonych
d ugo ciach fali. Powstaje w ten sposób stanowisko badawcze, które w CLK wyst puje pod nazw
„Poliview”;
bada  dokumentów, szczególnie gdy stanowisko uzupe nione zostanie o ród o promieni UV i IR; 
badaniach mechanoskopijnych, traseologicznych i pokrewnych. 

Wysoka czu o , du a rozdzielczo , niewielkie gabaryty i waga kamery oraz mo liwo ci oprogramowania 
przes dzaj  o szerokim spektrum zastosowa  oferowanego stanowiska. Mo e ono stanowi  atrakcyjne narz dzie
pracy eksperta wykonywanej w warunkach stacjonarnych jak równie  na miejscu zdarzenia. 

Utrzymywanie sta ych i aktywnych kontaktów z polskim rodowiskiem kryminalistycznym jest jedn
z podstawowych zasad polityki Spó ki. Ma ono na celu rozumienie i zaspokojenie zmieniaj cych 
si , specyficznych potrzeb i oczekiwa  tego rodowiska. Z tego wzgl du przedstawiciele Transfarm Sp. z o.o. 
uczestnicz  w licznych sympozjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach kryminalistycznych. W ramach 
powy szych form spotka rodowiska kryminalistycznego przedstawiciele Spó ki nie tylko prezentuj
swoj  ofert , ale uczestnicz  równie  w dzia alno ci szkoleniowej. Aby zapewni  odpowiedni poziom 
realizowanych szkole  i wiadczonych us ug, Transfarm Sp. z o.o. zatrudnia profesjonalnie przygotowan  kadr
oraz wspó pracuje z szerokim gronem ekspertów i specjalistów z ró nych dziedzin. W okresie ostatniego 
roku prezentacje wybranych metod ujawniania i zabezpieczania ladów kryminalistycznych zosta y
przygotowane na: 

Sympozjum Ekspertów Traseologii w Sielpii – 19-22 wrze nia 2004 r.(tekst przygotowanego wyst pienia 
na za czonej p ycie CD). Przygotowane na sympozjum prezentacje obejmowa y nietypowe metody 
zabezpieczania ladów traseologicznych w tym du y nacisk po o ono na wykazanie wysokiej skuteczno ci 
elektrostatycznej metody zabezpieczania ladów.
Seminarium Ekspertów Daktyloskopii w Legionowie – 08-10 listopada 2004 r. (tekst przygotowanego 
wyst pienia na za czonej p ycie CD),
Szkolenie Techników Kryminalistyki woj lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim – 16 luty 2005 r., 
Szkolenie Ekspertów  oraz Techników Kryminalistyki woj. lubuskiego w Niesulicach – 12-15 maja 2005 r., 
Warsztaty Szkoleniowe Techników Kryminalistyki w Janowie Lubelskim – 19-21 maja 2005 r 

Stanowisko do cyfrowej rejestracji i analizy obrazu by o prezentowane na Sympozjum Daktyloskopijnym 
w Legionowie, Szkoleniu Ekspertów i Techników Kryminalistyki w Niesulicach oraz podczas Warsztatów 
Szkoleniowych Techników Kryminalistyki w Janowie Lubelskim. Powy sze prezentacje spotka y si  z du ym
zainteresowaniem uczestników spotka  i ocen  o przydatno ci stanowiska w kryminalistyce.  

Niezale nie od aktywnego uczestnictwa przedstawicieli Transfarm Sp. z o.o. w wy ej przedstawionych 
zorganizowanych formach szkole  kryminalistycznych, pracownicy Spó ki pomoc  w rozwi zywaniu 
indywidualnych problemów zg aszanych drog  telefoniczn , za pomoc  poczty elektronicznej lub w czasie 
kontaktów osobistych. ród em bie cych informacji z zakresu techniki kryminalistycznej b dzie
przygotowywana nowa strona internetowa Transfarm Sp. z o.o. Obok ofert z zakresu wyposa enia techniki 
kryminalistycznej strona b dzie miejscem zamieszczania artyku ów o tematyce kryminalistycznej autorstwa 
pracowników Spó ki oraz innych osób ze rodowiska kryminalistycznego. 

wi ty Krzy , czerwiec 2005. 

Jan Stefanowicz 
Dyrektor Dzia u Sprzeda y Specjalnej 
Transfarm Sp. z o.o. 
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