
Wskazówki dotyczące zabezpieczania dowodów i informacji 
  
Być może widziałeś(-łaś) lub znasz kogoś, kto mógłby być pomocny w trakcie 
dochodzenia lub postępowania wyjaśniającego.  
  
Jeśli to możliwe, póki wszystko jeszcze dobrze pamiętasz, spróbuj zanotować fakty, 
które Twoim zdaniem mogą mieć związek z tą sprawą.  
  
Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek odnośnie rejestrowania informacji, które 
mogą być przydatne pod kątem prawnym. 
  
Istnieje możliwość, że każdy dokument sporządzony przez świadka, ocalałą osobę lub 
pogrążonego w żałobie członka rodziny zostanie ujawniony w postępowaniu karnym 
lub cywilnym w trakcie dochodzenia lub postępowania wyjaśniającego. 
  
Biorąc to pod uwagę, przed przygotowaniem takiego dokumentu dobrze jest zwrócić 
się o pomoc prawną. 
  
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy w znalezieniu prawnika 
prosimy o kontakt z organizacją charytatywną INQUEST (020 7263 1111) lub centrum 
prawnym North Kensington Law Centre (020 8969 7473). 
  
Sposób rejestracji dowodów.  

1. W swoim ojczystym języku zapisz datę i godzinę tego, co widziałeś(-łaś)/słyszałeś(-
łaś), zapisując jednocześnie, czy widziałeś(-łaś) to na własne oczy czy też informacje 
te zostały Ci przekazane przez osobę trzecią. Jeśli źródłem informacji była osoba 
trzecia, podaj dane identyfikacyjne tej osoby.  
2. Zanotuj imię, nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe wszystkich osób, z 
którymi o tym rozmawiałeś(-łaś), np. oficera policji, osoby prowadzącej sprawę, 
wolontariusza, przyjaciół lub znajomych oraz odnotuj, czy osoba taka sporządziła 
notatkę z tego, co jej powiedziałeś(-łaś).  
3. Staraj się nie dopisywać informacji uzyskanych od innych ludzi, którzy twierdzą, że 
je widzieli lub słyszeli. Poproś ich o spisanie tego samemu lub sporządź z tego osobną 
notatkę.     
4. Jeśli masz jakieś obawy związane z ujawnieniem niektórych lub wszystkich 
informacji na temat tego co widziałeś(-łaś) lub słyszałeś(-łaś) innej osobie, opisz swoje 
obawy.  
5. Pod adnotacją dodaj godzinę i datę sporządzenia notatki – przechowuj ten 
dokument (w formie dokumentu odręcznego lub elektronicznego) w bezpiecznym 
miejscu.  
6. Możesz dopisać więcej informacji, jeśli Ci się przypomną, ale pamiętaj o dopisaniu 
daty dodania takich informacji. 



7. Jeśli posiadasz jakiekolwiek zdjęcia, nagrania itp., które mogą być istotne w 
sprawie, zapisz je na twardym dysku.   Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zwróć się o pomoc 
do odpowiedniej osoby.  
  
Nie martw się jeśli nie wiesz czy informacje są przydatne czy też nie.  Ważne jest, aby 
zebrać maksymalnie dużo informacji (włącznie z obawami związanymi z 
bezpieczeństwem) od osób, które coś widziały lub słyszały w dniu samego pożaru lub 
w dniach przed lub po tym zdarzeniu. 


