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KRZYSZTOF KUBIAK 1

STRAŻ WYBRZEŻA (KUSTBEVAKNINGEN) 
KRÓLESTWA SZWECJI 

ORGANIZACJA — WYPOSAŻENIE — ROLA 
W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Celem niniejszego artykułu jest omówienie organizacji i wyposażenia 
szwedzkiej Straży Wybrzeża, a także nakreślenie jej roli w systemie bez-
pieczeństwa państwa. Zamierzenie to zostanie osiągnięte poprzez analizę 
ewolucji podporządkowania tej formacji (szczególnie ważny jest przy tym 
okres po zakończeniu zimnej wojny) oraz prześledzenie zmiany charakteru 
realizowanych przez nią zadań. Drugi z wymienionych elementów rozpa-
trzony będzie w kontekście prowadzonej polityki zakupów sprzętu, która 
wskazuje przesuwanie się środka ciężkości zadań z przedsięwzięć o cha-
rakterze policyjnym na ratownictwo ekologiczne, a zwłaszcza — ogranicze-
nie skali i likwidację skutków rozlewów olejowych.

Uwarunkowania geografi czne

Szwecja to duże państwo położone w Europie Północnej, we wschodniej 
części Półwyspu Skandynawskiego. Powierzchnia kraju wynosi 449 964 
km² (144,2% terytorium Polski). Szwecja jest krajem arktycznym — około 
15% powierzchni państwa leży za kołem podbiegunowym. Trzymając się 
siatki pojęciowej, używanej we współczesnej geografi i, Szwecja jest krajem 
jednego morza (Bałtyku), ale czterech wyraźnie wyodrębnionych akwenów: 

1  Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak — absolwent Akademii Marynarki Wojennej 
i Uniwersytetu Gdańskiego. Rozprawę doktorską obronił przed Radą Wydziału 
Dowódczo-Sztabowego AMW, tytuł doktora habilitowanego nadała Rada Wydzia-
łu Strategiczno-Obronnego AON. Przez ponad dwie dekady związany z wyższym 
szkolnictwem wojskowym. Następnie pracował w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, 
obecnie jest kierownikiem Katedry Krajów Europy Północnej na Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania naukowe obejmują bezpie-
czeństwo państwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów morskich, zagad-
nienia piractwa i terroryzmu morskiego, problematykę bezpieczeństwa obszarów 
polarnych, konfl ikty zbrojne po 1945 r. 

   Adres do korespondencji: <kkubiak@ujk.edu.pl>.
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 — Skagerraku (nad którym leżą porty Uddevalla i Strömstad) i Kattegat 
(z wielkim portem w Göteborgu), 
 — Cieśnin Bałtyckich (wybrzeże Szwecji z portami w Helsingborg i Malmö 
ogranicza od północy Cieśninę Sund),
 — Bałtyku właściwego (z portami w Trelleborgu, Karlskronie, Kalamrze, 
Norrköpping, Sztokholmie),
 — Zatoki Botnickiej (z portami Gavle, Sundwall, Umeå i Luleå). 
 — Linia brzegowa Szwecji, mierzona według linii podstawowej 2 (czyli linii wy-
brzeża  w stanie najdalszego odpływu lub granicy zewnętrznej morskich 
wód wewnętrznych), ma długość 3218 km. W skład państwa wchodzi 
około 222 000 wysp i wysepek o łącznej powierzchni 10 574 km² (2,6% 
powierzchni kraju). Największe z nich to Gotlandia (2 994 km², linia brze-
gowa 686 km) i Olandia (1 347 km², linia brzegowa 496 km). Gotlandia 
leży w pewnym oddaleniu od brzegu — około 95 km, w środkowej części 
Bałtyku, zaś Olandia ciągnie się wzdłuż wybrzeża w południowej części 
Szwecji oddzielona od kontynentu cieśniną Kalmar Sund o najmniejszej 
szerokości 5 km (w tym miejscu przecięta jest mostem). Sześć kolejnych 
wysp jest już nieco mniejszych — ich powierzchnia nie przekracza 350 
km². Są to: Orust (zachodnie wybrzeże, w region Västra Götaland, po-
wierzchnia 345,6 km², linia brzegowa 216 km), Hisingen ( rejon Göte-
borga, powierzchnia 198,84 km², linia brzegowa 139 km), Värmdö (Ar-
chipelag Sztokholmski, powierzchnia 181,4 km², długość linii brzegowej 
236 km), Tjörn ( nad cieśniną Skagerrak na zachodnim wybrzeżu Szwecji, 
powierzchnia 147,54 km², długość linii brzegowej 191 km), Väddö i Björkö 
(zachodnie wybrzeże, powierzchnia 127,9 km², długość linii brzegowej 
204 km), Fårö (na północ od Gotlandii, 113,3 km², linia brzegowa 
97 km). Uwzględniając wyspy, rzeczywista długość linii brzegowej wzrasta 
do 60 800 km 3.
Przez akweny morskie Szwecja sąsiaduje z: Finlandią (przez Zatokę Bot-

nicką, około  725 km długości, szerokość waha się od 80 km w cieśninie 
Kvarken Północny do 240 km oraz przez Morze Alandzkie, odległość mię-
dzy Wyspami Alandzkimi a Szwecją to około 40 km), Estonią (przez Bałtyk 

2  Linia podstawowa (baseline) — linia, od której mierzy się szerokość mo-
rza terytorialnego i innych stref morskich danego państwa. Jest nią linia wy-
brzeża w stanie najdalszego odpływu lub granica zewnętrzna morskich wód 
wewnętrznych. W państwach archipelagowych jest to zewnętrzna granica wód 
archipelagowych. W przypadku mocno urozmaiconej linii brzegowej linię podsta-
wową wytycza się z użyciem, tak zwanych, prostych podstawowych, łączących 
najdalej wysunięte punkty wybrzeża lub wysp przybrzeżnych. Długość pojedyn-
czej prostej podstawowej nie powinna przekraczać 12 mil morskich (ograniczenie 
to nie dotyczy zatok historycznych danego państwa), a w przypadku wód archi-
pelagowych 100 mil morskich. Por. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie 
morza, sporządzona w Montego Bay 10 grudnia 1982 r. (DzU z 1998 r., nr 98, 
poz. 609), art. 3, art. 5.

3  M. Jacobsson, Sweden and the Law of the Sea [w:] T. Treves, L. Pineschi (eds.), 
The Law of the Sea: The European Union and Its Member States), The Hague–Bos-
ton–London 1997, s. 495–496.
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Północny, około 250 km od wybrzeży estońskich do szwedzkich, około 
200 km między wyspami Archipelagu Zachodnioestońskiego a wybrzeżem 
Szwecji), Łotwą (przez Bałtyk Środkowy, około 270 km między wybrze-
żami łotewskimi a szwedzkimi, około 200 km między wybrzeżami łotew-
skimi a Gotlandią), Litwą (przez Bałtyk Środkowy, około 280 km między 
wybrzeżami litewskimi a szwedzkimi), Federacją Rosyjską (przez Bałtyk 
Środkowy, około 270 km między wybrzeżami Obwodu Kaliningradzkiego 
a szwedzkimi), Polską (przez Bałtyk Południowy, około 180 km między 
Rozewiem a wybrzeżami szwedzkimi, Niemcami (przez Bałtyk Południowy, 
około 140 km między wybrzeżami niemieckimi a szwedzkimi, około 100 
km między północnym wybrzeżem Rugii, a wybrzeżami szwedzkimi), Danią 
(przez Cieśninę Sund, minimalna szerokość 4,4 km, przecięta mostem). 
Powierzchnia szwedzkiego morza terytorialnego to około 70 000 km2, 
60 000 km2 wynosi powierzchnia Wyłącznej Strefy Ekonomicznej 4.

Transport morskie odgrywa kluczową rolę w szwedzkim handlu zagra-
nicznym. Przeładunki w portach utrzymują się w ostatnich pięciu latach 
na poziomie około 180 mln ton, z czego 90 mln ton przypada na eks-
port 5. Intensywność ruchu towarowego (statków) i ruchu pasażerskiego 
w szwedzkich portach ilustruje tabela 1. 

Tabela 1 
Intensywność ruchu statków i ruchu osobowego w szwedzkich portach
Rok 2015 2016 2017

Statki towarowe 
i promy 76 456 76 786 78 736

Statki wycieczkowe 371 323 376
Ruch osobowy (w mln 

obsłużonych pasażerów) 29,5 29,8 30,2

Źródło: opracowanie własne według: Antal fartygsanlöp i svenska hamnar 
2003–2017, ankommande fartyg, Antal passagerare i svenska hamnar 2003–2017, 
<https://www.trafa.se/en/maritime-transport/shipping-goods/>, 29 lutego 2019 r. 

Wzdłuż wybrzeży Szwecji odbywa się bardzo intensywny ruch statków. 
Akweny te przecinają szlaki żeglugowe prowadzące zarówno do portów 
samej Szwecji, jak i pozostałych państw bałtyckich. Równoleżnikowo, 
na północ od Bornholmu (przez tak zwany Bornholmsgat) i dalej wzdłuż 
południowych i wschodnich wybrzeży Gotlandii wiodą trasy prowadzące 
do Zatoki Ryskiej i Fińskiej, w tym do Rygi, Helsinek, Tallina, St. Peters-
burga i arcyważnego rosyjskiego portu w Ust Łudze (z terminalem naf-
towym). Przez obszar Skagerrak i Kattegat oraz Cieśniny Bałtyckie oraz 
wschodni obszar przycieśninowy żeglują również jednostki zmierzające 

4  Marine Spatial Planning Programme, Sweden, <http://msp.ioc-unesco.org/
world-applications/europe/sweden/>, 12 marca 2019 r. 

5  Eurostat, Maritime ports freight and passenger statistics, March 2018, 
<https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/6652.pdf>, 
22 lutego 2019 r. 
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do bałtyckich portów niemieckich, w tym zbiornikowce, których portem 
przeznaczenia jest Gdańsk i gazowce zmierzające do terminalu rozładun-
kowego w Świnoujściu. Z kolei w układzie południkowym porty szwedzkie 
to północne punkty końcowe kilkudziesięciu serwisów promowych tworzą-
cych prawdziwą „via Baltica” 6.

Sytuacja powyższa, wynikająca zarówno z uwarunkowań geografi cz-
nych, jak i wzrastającej wielkości strumieni transportowych przecinają-
cych akweny przyległe do szwedzkich wybrzeży, wymaga posiadania silnej, 
licznej i efektywnej morskiej formacji policyjnej, zdolnej do skutecznego 
wymuszenia przestrzegania prawa w obrębie wód pozostających pod jurys-
dykcją państwa (morze terytorialne) oraz w Wyłącznej Strefi e Ekonomicz-
nej, gdzie uprawnienia państwa mają charakter funkcjonalny. W Szwecji 
zadania te, rozbudowane dodatkowo o zwalczanie skutków katastrof i wy-
padków technicznych, realizuje formacja nosząca nazwę Kustbevaknin-
gen, tłumaczona jako Straż Przybrzeżna lub Straż Wybrzeża. 

Zarys historii

 Szwedzi wywodzą swoją morską formację policyjną od patroli nadbrzeż-
nych, które po raz pierwszy zorganizowano jeszcze za panowania królowej 
Krystyny Wazówny w roku 1638. Ich zadaniem było zwalczanie przemytu 
i nadzorowanie, by wrakowe (czyli mienie z rozbitych statków) nie było 
rozgrabiane, lecz trafi ało — zgodnie z prawem — do koronnego skarbca. 
Przez większość swojej historii Straż Wybrzeża była zatem, choć w wielu 
mutacjach organizacyjnych, ściśle związana z administracją celną. Tak 
było również po roku 1833, kiedy to służba otrzymała swoje pierwsze jed-
nostki pływające — żaglowe kutry i wiosłowe łodzie. Rozwiązanie takie 
funkcjonowało do 1939 r., kiedy to w ramach przygotowań wojennych 
formację podporządkowano marynarce wojennej, rozbudowując jedno-
cześnie jej zadania o nadzór ruchu statków, zorganizowanie i utrzymanie 
sieci posterunków obserwacyjnych, prowadzenie kontroli ruchu osobowe-
go i nadzorowanie dyscypliny komunikacji radiowej na statkach obcych 
bander zachodzących do szwedzkich portów (co w większości przypadków 
sprowadzało się do plombowania radiostacji) 7. Po wojnie, działając już 
jako cywilna agenda podporządkowana ministrowi skarbu, straż otrzy-
mała kolejne zadania związane z prowadzeniem działalności inspekcyjnej 
wobec rybołówstwa (w tym zwalczanie kłusownictwa), organizacją i koor-
dynacją ratownictwa życia na morzu, a także nadzorowaniem przestrze-
gania przepisów z zakresu bezpieczeństwa nautycznego. Wobec pojawie-
nia się nowych zagrożeń związanych z masowym transportem ropy i pro-
duktów ropopochodnych morzem formację obarczono kolejnym obszarem 

6  Por. European MSP Platform, Baltic Sea Shipping Traffi c Intensity, <https://
www.msp-platform.eu/practices/baltic-sea-shipping-traffi c-intensity>, 3 marca 
2019 r. 

7  Å. Olsson, Kustbevakningen genom 350 år — Historia, händelser och djärve 
män, Malmö 1990, s. 37–42. 
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zadań — zwalczaniem rozlewów olejowych i chemicznych. Miało to miej-
sce w 1971 r. W 1982 r. rozszerzono uprawnienia straży na obszary wód 
wewnętrznych, a konkretnie dwóch wielkich szwedzkich jezior: Wener 
(5650 km2 powierzchni) i Mälaren (1140 km2 powierzchni) 8.

W latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku szwedzki parlament za-
aprobował, na wniosek socjaldemokratycznego premiera Ingvara Carls-
sona, przeniesienie morskiej formacji porządkowej w podległość ministra 
obrony. W 1988 r. Straż Wybrzeża otrzymała więc status odrębnej agendy 
cywilnej, a rozwiązanie takie (częściowo wzorowane na norweskim) mia-
ło zapewnić osiągnięcie maksymalnej synergii między różnymi pionami 
państwowymi odpowiedzialnymi za utrzymanie, szeroko rozumianego, bez-
pieczeństwa morskiego. Dość szybko okazało się, że było to małżeństwo 
raczej z przymusu, a nie z rozsądku, natomiast po zakończeniu zimnej 
wojny szwedzki establishment był przekonany, że siły zbrojne w swym do-
tychczasowym (stricte „bojowym” kształcie) rychło okażą się niepotrzebne, 
a ich miejsce zajmie policyjno-porządkowa formacja uzbrojona dedyko-
wana przede wszystkim działaniom ekspedycyjnym, rozumianym głównie 
jako akcje humanitarne, stabilizujące i podobne. W tym ujęciu Straż Wy-
brzeża jako cywilny komponent marynarki wojennej, prezentowała się zna-
komicie. Niestety tylko w teorii. Zarówno funkcjonariusze, jak i personel 
fl oty dostrzegali obciążenia wynikające z owego mariażu (przede wszyst-
kim odrębność i rozdzielność zadań, a co za tym idzie nieprzystawalność 
szkolenia, stosowanych procedur, a także sprzętu), ale politycy nie brali 
tych zastrzeżeń pod uwagę. Sytuacja zmieniła się dopiero w roku 2015, 
kiedy stwierdzono, że wizja końca historii okazała się ułudą i fl ota wrócić 
musi do realizacji swoich zasadniczych bojowych funkcji. W takiej sytuacji 
„podwieszona” pod marynarkę agenda cywilna stała się obciążeniem. Dyle-
mat rozwiązano przenosząc całą formację w organizacyjne i funkcjonalne 
podporządkowanie Ministerstwa Sprawiedliwości (Justitiedepartementet) 9. 

Na czele szwedzkiej Straży Wybrzeża stoi funkcjonariusz noszący tytuł 
dyrektora generalnego. Podlega on ministrowi sprawiedliwości i spraw we-
wnętrznych za pośrednictwem szefa ministerialnego Wydziału Gotowości 
Kryzysowej. Dyrektora generalnego wspierają Rada Doradcza i Rada Do-
radcza ds. Nadzoru Obszarów Morskich. W jego bezpośrednim podporząd-
kowaniu pozostają (prócz zastępcy) 10: 

 — Biuro Dyrektora Generalnego, 
 — departament operacyjny, 
 — departament wsparcia logistycznego, 
 — departament rozwoju (z pionem kontroli wewnętrznej), 
 — departament kadr i fi nansów, 
 — departament informatyczny. 

8  Kustbevakningen, Historik, <https://www.kustbevakningen.se/om-oss/hi-
storik/>, 27 lutego 2019 r.

9  Tamże. 
10  Kustbevakningen, Organisation, <https://www.kustbevakningen.se/en/

about-us/organisation/>, 28 lutego 2019 r.
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W codziennej, statutowej działalności kluczową rolę odgrywa departa-
ment operacyjny. W jego skład wchodzą: grupa kierowania i dowodzenia, 
grupa planowania operacyjnego, grupa wsparcia operacyjnego, jednostka 
lotnicza Straży Wybrzeża (z jedną stacją zorganizowaną na gruncie pod-
sztokholmskiego lotniska Skavsta w Nyköping) oraz za pośrednictwem 
czterech regionalnych ośrodków koordynacyjnych 20 stacji Straży Wybrze-
ża (tabela 2). Kierownictwo Straży Wybrzeża dyslokowane jest w Karlskro-
nie. Łącznie personel formacji to około 700 funkcjonariuszy 11. 

Fotografi a 1
Weksylia Kustbevakningen eksponowane przed siedzibą kierownictwa formacji 

w Karlskronie

Autor: Krzysztof Kubiak

Tabela 2
Stacje szwedzkiej Straży Wybrzeża

Region Północny (Ośrodek koordynacyjny w Härnösand)
Luleå (stacja manewrowa)
Umeå (stacja manewrowa)

Örnsköldsvik (stacja manewrowa)
Härnösand (stacja manewrowa)
Hudiksvall (stacja manewrowa)

Gävle (stacja manewrowa)

11  Tamże. 
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Region Wschodni (Ośrodek koordynacyjny w Sztokholmie)
Vaxholm (stacja manewrowa)

Djurö (stacja główna)
Oxelöund (stacja manewrowa)

Södertälje (stacja główna odpowiedzialna za jezioro Mälaren)
Region Południowy (Ośrodek koordynacyjny w Karlskronie)

Vastervik (stacja manewrowa)
Oskarshamn (stacja manewrowa)

Slite (Gotlandia, stacja manewrowa)*
Karlskrona (stacja główna)

Region Zachodni (Ośrodek koordynacyjny w Göteborgu)
Malmö (stacja manewrowa)

Falkenberg (stacja manewrowa)
Göteborgu (stacja główna)

Lusekil (stacja manewrowa)
Strömstad (stacja manewrowa)

Vänersborg (nad jeziorem Wener, stacja manewrowa)
*w latach 2009–2010 w związku z wykorzystywaniem nabrzeży w Slite podczas 
budowy rurociągu North Stream stację Kustbevakningen czasowo przeniesiono 

do Visby na zachodnim wybrzeżu Gotlandii

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kustbevakningen, Coastal Stations, 
<https://www.kustbevakningen.se/en/about-us/organisation/operations-depart-
ment/local-stations/>, 12 marca 2019 r.

Od czerwca 2018 r. dyrektorem generalnym Straży Wybrzeża jest The-
rese Mattsson (rocznik 1958). Warto zaprezentować jej biografi ę zawodo-
wą, gdyż stanowi ona ciekawy przykład rozwoju szwedzkiego urzędnika 
(funkcjonariusza) związanego ze sferą bezpieczeństwa publicznego. Dy-
rektor ukończyła prawo, a po ukończenia studiów podjęła pracę w sądzie 
w Skaraborgu. Z wymiaru sprawiedliwości przeszła najpierw do Szwedz-
kiej Agencji Podatkowej (Skatteverket), a następnie do policji. Szefowała 
policji w Hagfors i Säffl e. W 1996 r. przeszła do Policji Bezpieczeństwa 
(Säkerhetspolisen Säpo) 12. W służbie tej pełniła od 2000 r. obowiązki za-
stępcy szefa pionu kontrwywiadu. W latach 2004-2010 kierowała Policją 
Kryminalną (Rikskriminalpolisen), następnie stała na czele Biura Zarzą-
dzania Kryzysowego w Kancelarii Premiera (Kansliet för krishantering vid 
Statsrådsberedningen), a w latach 2011–2018 kierowała Administracją 
Celną (Tullverket ) 13. 

12  Służba specjalna odpowiedzialna za bezpieczeństwo wewnętrzne (w tym 
ochronę najwyższych osobistości w państwie) i kontrwywiad. 

13  Kustbevakningen, Therese Mattsson blir ny generaldirektör för Kustbevak-
ningen, <https://www.kustbevakningen.se/om-oss/nyhetsarkiv/therese-matts-
son-blir-ny-generaldirektor-for-kustbevakningen/>, 11 marca 2019 r. 



12 Krzysztof Kubiak Nr 2(134)

Mimo rozmaitych turbulencji związanych z podporządkowaniem 
szwedzka Straż Wybrzeża rozwijała się stosunkowo stabilnie i obecnie 
posiada nowoczesną, adekwatną do stawianych przed nią zadań, fl otyllę 
jednostek pływających (z formalnego punktu widzenia „statków w służbie 
państwowej”) i statków powietrznych. W przypadku jednostek pływających 
znajdujących się w dyspozycji formacji wyróżnia się, zgodnie ze szwedzką 
nomenklaturą: 

 — jednostki interwencyjne i ochrony środowiska, 
 — jednostki interwencyjne, 
 — jednostki ochrony środowiska, 
 — poduszkowce,
 — barki,
 — łodzie i skutery wodne.

Jednostki interwencyjne i ochrony środowiska

Jednostki interwencyjne i ochrony środowiska łączą dwie podstawowe 
zdolności kluczowe dla funkcji i zadań szwedzkiej Straży Wybrzeża. Grupa 
ta liczy obecnie 9 statków, w tym największe i najnowocześniejsze, będące 
dumą formacji KBV 001 „Poseidon”, KBV 002 „Triton” (fotografi a 2) i KBV 
003 „Amfi trite” (fotografi a 3).

Genezy jednostek typu KBV 001 upatrywać należy w pozytywnych rezul-
tatach eksploatacji przez Szwedzką Administrację Morską trzech, wyczarte-
rowanych od właściciela prywatnego, zbudowanych w Norwegii serwisowców 
górnictwa naftowego (jednostki określano mianem typu Viking — Vidar Vi-
king, Tor Viking, Balder Viking, mają one 81,3 m długości, przy wyporno-
ści szacowanej na 5300 t). Statki te dysponujące wzmocnieniami lodowymi 
używane były przez administrację morską do wsparcia jej pięciu lodołama-
czy w czasie szczególnie srogich zim. Sprawowały się dobrze, dysponowa-
ły dużą dzielnością morską, sporym uciągiem, więc pojawiła się kwestia, 
czy nie zamienić czarteru wspólnym zakupem ze środków Straży Wybrze-
ża i Administracji Morskiej. Wspólna komisja obu agend poddała Vikingi 
starannej ocenie, ale Straż Wybrzeża, mimo ich generalnie wysokiej oceny, 
nie była zainteresowana proponowanym rozwiązaniem. W ocenie specjali-
stów na statkach projektowanych jako typowe jednostki robocze brakowało 
miejsca na urządzenie specjalistycznych laboratoriów do analizy zanieczysz-
czeń, czy też badania próbek pobieranych z inspekcjonowanych statków 
rybackich. Nie było też kubatury na dodatkowy sprzęt i instalacje do zwal-
czania zanieczyszczeń na morzu. Niewielką elastycznością wykazał się też 
norweski armator, fi rma Viking Supply Ships AS, która akceptowała czarter, 
tym niemniej nie chciała pozbywać się kilkuletnich, udanych statków. Dłu-
goletnie czarterowanie Szwedzi z kolei uznali za znacząco mniej korzystne 
fi nansowo od zakupu nowych statków.  Tym niemniej ocena norweskich 
statków wpłynęła bez wątpienia na specyfi kację przygotowaną przez Straż 
Wybrzeża, którą przedstawiono podczas negocjowania zamówienia specjali-
stycznych jednostek. Analiza ofert dostępnych na rynku skłoniła Szwedów 
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do podjęcia negocjacji z holenderską fi rmą Dutch Damen Shipyards, która 
oferowała zarówno przygotowanie projektu zgodnego z potrzebami przed-
stawionymi przez zamawiającego (siłami własnego biura Damen Schelde 
Naval Shipbuilding z Vlissingen), jak i zbudowanie jednostek w należącej 
do przedsiębiorstwa stoczni naddunajskiego rumuńskiego Gałacza (Damen 
Galaţi). Zawarty w 2005 r. kontrakt zakładał dostawę dwóch statków z op-
cją na trzeci. Z możliwości tej Szwedzi skorzystali jesienią 2007 r., kiedy już 
przesądzonym było, że w okresie 2008–2012 otrzymają 14,5 mln euro środ-
ków unijnych przeznaczonych na wzmocnienie możliwości inspekcyjnych 
w odniesieniu do rybołówstwa (co było elementem wspólnej polityki rolnej) 14.

Najnowsze jednostki szwedzkiej Straży Wybrzeża (tabela 3) uznać na-
leży za przykład znakomitego statku dla morskiej formacji policyjno-ra-
towniczej, łączącego w sposób zbalansowany możliwości w zakresie re-
alizacji zadań kontrolnych, inspekcyjnych (w tym dzięki pojazdowi bez-
załogowemu również obiektów podwodnych), interwencyjnych (w tym 
pościgowych przy wykorzystaniu szybkiej łodzi), związanych z ratowni-
ctwem życia na morzu, walką z pożarami na statkach i obiektach hy-
drotechnicznych, holowaniami interwencyjnymi, a nawet oddziaływaniem 
kadłubem na inną jednostkę pływającą w celu zmiany jej kursu (zwraca 
na to uwagę niezwykle solidne zabezpieczenie dziobu gumową opończą). 
Podkreślenia wymaga ostatni z wymienionych elementów, potencjalnie 
niezwykle użyteczny w przypadku nieogniowego oddziaływania na jednost-
kę uprowadzoną, na przykład, przez terrorystów. Dysponują one ponadto 
klasą lodową umożliwiającą ciągłą żeglugę w lodzie o grubości 0,8 m 15.   

Fotografi a 2
Szwedzki „krążownik” interwencyjny i ochrony środowiska KBV 002 „Triton”

Autor: Krzysztof Kubiak

14  KBV 001 Poseidon Multipurpose Vessel, <https://www.homelandsecurity-tech-
nology.com/projects/kbv-001-poseidon-multipurpose-vessel/>, 17 czerwca 2018 r.

15  Tamże. 
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Wyporność standardowa jednostek, które otrzymały podwójne dno 
i burty to 3760 t, wyporność pełna 5400 t przy długości 81,2 m, szeroko-
ści 16,1 m i zanurzeniu 6,5 m. Zbiorniki paliwa mieszczą 475 m3, zbiorni-
ki wody słodkiej spożywczej i wody słodkiej technicznej po 60 m3. Uciąg 
na palu wynosi 110 t W warunkach rutynowej eksploatacji załoga liczy 
12–15 osób, ale istnieje możliwość zaokrętowania dodatkowych 30 osób 
(inspektorów, techników i innych specjalistów). Jednostki otrzymały 
bardzo bogate wyposażenie pokładowe, w tym żuraw główny o unosie 
24 t przy zasięgu ramienia 21 m oraz dwa żurawie pomocnicze o unosie 
7 t (i żuraw prowiantowy o unosie 500 kg przy zasięgu ramienia 111 m). 
Urządzenia te znakomicie ułatwiają operowanie dwoma bomami z kur-
tynami służącymi do zbierania zanieczyszczeń (pojemność zbiorników 
na zebrane zanieczyszczenia to 800 m3, pojemność zbiorników na środ-
ki chemiczne do zwalczania zanieczyszczeń 180 m3) i innym sprzętem. 
Statki przenoszą łódź pościgowo-interwencyjną o długości 10,5 m (Mari-
time Partner MP 1000), łódź ratowniczą o długości 7,5 m (Maritime Part-
ner Alusafe 770) oraz łódź roboczą (Norpower). Sprzęt gaśniczy to dwa 
działka wodne i wytwornica piany sterowane zdalnie z mostka skonfi -
gurowanego w architekturze cytadeli. Siłownia skonfi gurowana została 
w układzie diesel — elektrycznym. Jednostkę poruszają dwa elektryczne 
pędniku azymutalne o mocy 3300 kW każdy zasilane przez pięć gene-
ratorów wysokoprężnych (3 x 1940 Kwe, 2 x 1362 KVe oraz generator 
awaryjny — 492 kVe). Jednostki otrzymały ponadto, znakomicie zwięk-
szający manewrowość, dwa dziobowe stery strumieniowe o mocy 850 
i 415 kW. Prędkość maksymalna wynosi 16 węzłów, prędkość marszo-
wa 12 węzłów (zasięg przy prędkości marszowej to 9500 mil morskich). 
Na pokład roboczy przyjąć można 4 kontenery 20 stopowe w wyposa-
żeniem specjalistycznym (np. komorą dekompresyjną lub dodatkowym 
pojazdem podwodnym) 16. 

Tabela 3 
Szwedzkie jednostki interwencyjne i ochrony środowiska typu KBV 001

Nazwa Położenie 
stępki Wodowanie Przekazanie 

odbiorcy
Miejsce 

stacjonowania

KBV 001 „Poseidon” 28.03.2007 20.02.2008 01.06.2009 Göteborg

KBV 002 „Triton” 29.05.2007 14.08.2008 10.12.2009 Slite (Gotlandia)

KBV 003 „Amfi trite” 11.06.2008 19.05.2009 5.05.2010 Karlskrona

Źródło: opracowanie na podstawie Kustbevakningen, KBV 001-003, <https://
web.archive.org/web/20100812064301/http//www.kustbevakningen.se/kbvtem-
plates/Page.aspx?id=286>, 19 lipca 2018 r. 

16  Kustbevakningen, KBV 001-003, <https://web.archive.org/web/20100812064301
/http://www.kustbevakningen.se/kbvtemplates/Page.aspx?id=286>, 19 lipca 
2018 r.
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Jednostki typu KBV 001 dzięki znacznemu zasięgowi i wysokiej dzielno-
ści morskiej reprezentują z powodzeniem Szwecję w działaniach międzyna-
rodowych. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. statek „Poseidon” uczest-
niczył w operacji „Triton” prowadzonej przez Frontex (obecnie, od września 
2016 r., Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna). Jednostka przepro-
wadziła wówczas 22 akcje ratownicze w trakcie których podjęto 5295 mi-
grantów (wyokrętowanych następnie we Włoszech) 17.

Fotografi a 3
Szybka łódź ratownicza KBV 498 na pokładzie dużej jednostki interwencyjnej i ochrony 

środowiska KBV 003 „Amfi trite”

Autor: Krzysztof Kubiak

Kolejne cztery jednostki zaliczane do grupy statków interwencyjnych 
i ochrony środowiska to KBV 032, KBV 032, KBV 033 i KBV 034 (nie 
mają nazw własnych). Powstały one w latach 2010–2013 w stoczni Peene-
-Werften GmbH z niemieckiego Wolgast (tabela 4). Podobnie jak jednostki 
przedstawione wcześniej są one zdolne do wykonywania pełnego spectrum 
zadań stawianych przed Strażą Wybrzeża. Mają one 52,12 m długości cał-
kowitej (długość między pionami 48,6 m), 10,40 m szerokości i 3,9 m za-
nurzenia przy wyporności standardowej 948 ton, pojemności brutto 890 
i pojemności netto 267 jednostek. Napędzają je cztery silniki wysokopręż-
ne MTU 16V 2000 o mocy 3200 kW pracujące na dwie śruby nastawne. 
Otrzymały one ster strumieniowy o mocy 350 kW. Prędkość maksymalna 
wynosi 15,5 węzła, prędkość marszowa 12 węzłów (zasięg przy prędkości 
marszowej to 2500 mil morskich). Klasa lodowa umożliwia stałą żeglu-
gę z prędkością 3,5 węzła w lodzie o grubości 0,4 m. Wyposażenie po-
kładowe obejmuje dwa żurawie (o unosie 2,75 i 1,9 t), system zbierania 

17  Kustbevakningen, Kustbevakningen förstärker sin närvaro i Medelhavet, 
<https://www.kustbevakningen.se/frontex/operation-triton3/nyheter-operation-
-triton/kustbevakningen-forstarker-sin-narvaro-i-medelhavet/>, 22 lipca 2018 r. 
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zanieczyszczeń, łódź pościgowo-ratowniczą Alifase 770 (o prędkości mak-
symalnej 40 węzłów), łódź roboczą Bussjö-Utö, dwa działka wodne i wy-
twornicę piany, wciągarkę o uciągu 15 ton i długości liny 400 m. Załoga 
w warunkach codziennych liczy 7 funkcjonariuszy, ale istnieje możliwość 
zaokrętowania dodatkowych 8 osób. Jednostki te stanowią wartościowe, 
ale tańsze uzupełnienie przedstawionych wyżej krążowników interwencyj-
no-ekologicznych (zdjęcie 4) 18. 

Tabela 4 
Szwedzkie jednostki interwencyjne i ochrony środowiska typu KBV 031

Nazwa Wodowanie Przekazanie 
odbiorcy

Miejsce 
stacjonowania

KBV 031 14.03.2011 20.06.2012 Djurö

KBV 032 4.12.2011 22.05.2012 Lysekil

KBV 033 5.04.2012 28.02.2013 Oskarshamn

KBV 034 20.07.2012 26.04.2013 Helsingborg

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Tekniska data KBV 031 serien, 
<https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/materiel-och-tek-
nik/fartyg/fartygskatalog/kombinationsfartyg/kbv-031-serien.pdf>, 22 czerwca 
2018 r.

Fotografi a 4
Jednostka ochrony ekologicznej KBV 031 w Nyneshamn 

Autor: Krzysztof Kubiak

18  Tekniska data KBV 031 serien, <https://www.kustbevakningen.se/globa-
lassets/documents/materiel-och-teknik/fartyg/fartygskatalog/kombinationsfar-
tyg/kbv-031-serien.pdf>, 22 czerwca 2018 r.
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Kolejne dwie, siostrzane jednostki z omawianej grupy to KVB 201 
i KBV 202. Zbudowała je w latach 1999–2001 należąca do koncernu Ko-
ckums stocznia Karlskronavarvet z Karlskrony. Zamówienie przewidywa-
ło opcję na jeszcze dwie jednostki, ale z niej nie skorzystano. Jednostki 
były pierwszym krokiem na drodze do nadania Straży Wybrzeża jej obec-
nego kształtu i zdolności, gdyż wcześniej formacja eksploatowała raczej 
niewielkie jednostki pościgowo-interwencyjne. Patrolowce mają 468 ton 
wyporności i 490 jednostek pojemności brutto. Długość to 52 m, szero-
kość 8,6 m, zanurzenie 2,8 m. Napędzają je dwa silniki wysokoprężne 
o mocy 2000 kW każdy, pracujące na dwie śruby nastawne. Prędkość 
maksymalna wynosi 21 węzłów, prędkość marszowa 16 węzłów (zasięg 
przy prędkości marszowej to około 1300 mil morskich). Wzmocnienie 
lodowe umożliwia utrzymywanie prędkości 4 węzłów w lodzie o grubo-
ści 0,4 m. Otrzymały one dwa żurawie o unosie 0,7 tony, wyciągarkę 
o uciągu 15 ton, działko wodne. Załoga składa się z 9 funkcjonariu-
szy. KBV 201 stacjonuje w Helsingborgu, KBV 202 w Simrishamns (nad 
Bonholmsgattem) 19.

KBV 202 podjął 31 maja 2003 r. holowanie chińskiego masowca 
„Fu Shan Hai” płynącego z Ventspils (Windawy) na Łotwie w kierunku 
Cieśnin Bałtyckich z ładunkiem 66 000 ton nawozów sztucznych. Jed-
nostka ta została staranowana (niemal pod kątem prostym) przez na-
leżący do Euroafrica Linie Żeglugowe kontenerowiec Gdynia. Zdarzenie 
wydarzyło się około 3 mil morskich od wyspy Bornholm (rejon Hammer 
Ode), a więc na wodach duńskich. Jednostka szwedzka (mimo że sta-
cjonująca bliżej rejonu zdarzenia niż jakikolwiek duński statek ratow-
niczy) nie miała tytułu do podjęcia bezpośredniej akcji ratowniczej, ale 
przedstawiono taką ofertę Duńczykom. Ci początkowo odmówili, ale gdy 
masowiec zaczął szybko nabierać wody zmienili zdania i zaakceptowali 
sugestię przeholowania statku „Fu Shang Hai” na płytsze wody i osa-
dzenia na mieliźnie, gdzie można by rozstawić bariery przeciwrozlewo-
we, a następnie odlichtować ładunek. Zgoda przyszła jednak zbyt późno, 
KBV 202 prowadził holowanie tylko przez około półtorej mili, po czym 
chińska jednostka zatonęła. Groźba stwarzana dla środowiska przez ła-
dunek i 1500 ton paliwa w zbiornikach zatopionego statku dała asumpt 
Szwedom o oskarżenia sąsiadów, że zwlekając zwiększyli znacząco ryzyko 
katastrofy ekologicznej (do której na szczęście nie doszło) 20. 

W grupie jednostek interwencyjnych i ochrony środowiska znajdu-
je się również statek budowy fi ńskiej, dostarczony w 1990 r. Powstał 
on w stoczni Rauma z Nystad, według zmodyfikowanego projektu 

19  KBV 201, <https://www.deltamarin.com/references/kbv-201/>, Tekniska 
data KBV 201 serien, <https://www.kustbevakningen.se/globalassets/docu-
ments/materiel-och-teknik/fartyg/fartygskatalog/kombinationsfartyg/kbv-201-
-serien.pdf>, 27 lipca 2018 r. 

20  Casualty Report, Collision between Chinese bulk carrier Fu Shan Hai and 
Cypriot container vessel Gdynia, <http://www.vragguiden.dk/FuShanHai.pdf>, 
2 października 2018 r.
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patrolowców „Ursus” i „Tursas” dostarczonych Straży Granicznej Finlan-
dii. Nosi on oznaczenie KBV 181 i nazwę własną „Umeå”. Statek ma 991 
t wyporności i 904 jednostki pojemności brutto, przy długości 56 m, 
szerokości 10,2 m i zanurzeniu 5,3 m. Napędzają go dwa silniki wyso-
koprężne „Wärtsilä” o mocy 1420 kW każdy pracujące na jedną śrubę. 
Jednostka posiada też ster strumieniowy. Prędkość maksymalna wynosi 
15 węzłów, prędkość marszowa 12 węzłów, zasięg przy prędkości mak-
symalnej to 2900 mil morskich. Silna konstrukcja kadłuba umożliwia 
utrzymywania stałej prędkości 2 węzłów w lodzie o grubości 0,7 m. Pa-
trolowiec wyposażono w urządzenia do zbierania zanieczyszczeń, wy-
ciągarkę o uciągu 35 t, żuraw o unosie 3,1 t, działko wodne. Może ona 
zabierać dwa 20-stopowe kontenery z dodatkowym sprzętem i wyposaże-
niem. Załoga w warunkach normalnych to 5 funkcjonariuszy, ale istnieje 
możliwość zaokrętowania dodatkowych 6 osób. Mimo że jest to jednostka 
już w kwiecie wieku w 2012 r. przeprowadzono na niej remont kapital-
ny, co świadczy, że nie jest ona przewidziana do szybkiego wycofania 
z eksploatacji. Stacjonuje (zgodnie z noszoną nazwą) w Umeå nad Zatoką 
Botnicką.

Jednostki interwencyjne i jednostki ochrony środowiska

Druga grupa jednostek szwedzkiej Straży Wybrzeża składa się z typo-
wych patrolowców, których zadaniem jest nadzorowanie porządku praw-
nego w obrębie obszarów morskich państwa. Obecnie jest to 16 jednostek 
należących do dwóch bardzo podobnych typów. Starsze, reprezentowane 
w liczbie dziesięciu sztuk, określane są mianem typu 301, nowe, których 
formacja eksploatuje pięć zwane są typem 312. 

Pierwsza dziesiątka kutrów patrolowych (prekursor serii został już 
wycofany) powstała w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych poprzed-
niego stulecia w stoczni Karlskronavärvet. Dostawa serii zakończyła się 
w 1995 r. Te aluminiowe kutry mają 20 m długości, 4,7 m szerokości 
i 1,2 m zanurzenia przy wyporności 47 t i pojemności brutto 47 jedno-
stek. Dwa silniki wysokoprężne MTU o mocy 735 kW każdy, zasilające 
dwa pędniki strugowodne, zapewniają im maksymalną prędkość 34 wę-
zły. Zasięg przy prędkości marszowej 20 węzłów to 300 mil morskich. 
Jednostki wyposażono w działko wodne, a ponadto przenoszą półsztywną 
łódź ratunkową Searider 4, które wodowana jest i podnoszona przy użyciu 
hydraulicznego żurawika. Załoga to 4 funkcjonariuszy 21. 

21  Tekniska data KBV 301 serien, <https://www.kustbevakningen.se/globa-
lassets/documents/materiel-och-teknik/fartyg/fartygskatalog/overvakningsfar-
tyg/kbv-301-serien.pdf>, 29 sierpnia 2018 r. 
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Fotografi a 5
Kuter patrolowy KBV 302 podczas manewrowania w Karlskronie 

Autor: Krzysztof Kubiak

Kutry patrolowe drugiej serii dostarczyły w latach 2012–2103 estońskie 
zakłady Baltic Work Boats z Nasva na wyspie Ozylia (bardzo podobne jed-
nostki, w liczbie dwóch, eksploatuje Morski Oddział Straży Granicznej). 
Według nomenklatury producenta należą one do typu Patrol 24 IPS (lub 
Patrol 2403). Jednostki mają 53,8 t wyporności i 81 jednostek pojemno-
ści brutto, przy długości 26,5 m, szerokości 6,2 m, zanurzeniu 1,5 m.  
Trzy silniki Volvo Penta o mocy 588 kW każdy zasilające zespoły śrub 
Volvo Penta IPS 1050 zapewniają prędkość maksymalną 34 węzły (choć 
formularze szwedzkie zredukowały ją do 31 węzłów) i zasięg wynosi wów-
czas 350 mil morskich, podczas gdy manewrując z prędkością marszową 
20 węzłów, są one w stanie pokonać około 600 mil morskich. Mogą one 
nawigować w lodzie o grubości 0,05 m. Podobnie jak starszy typ przeno-
szą one łódź półsztywną „Zodiak” 550 (ale nie wyposażono ich modną 
obecnie pochylnię do wodowania i podejmowania łodzi), a także posiadają 
działko wodne. W skład załogi wchodzi 4 funkcjonariuszy 22. 

Kolejną grupa w składzie fl otylli Straży Wybrzeża to jednostki ochrony 
środowiska (tabela 5). Są to wyspecjalizowane platformy optymalizowa-
ne pod kątem zarówno zbierania zanieczyszczeń, jak i ich neutralizacji. 
Formacja pozyskała wspomniane jednostki w następstwie rozszerzenia jej 
zadań o zwalczanie rozlewów olejowych i innych zanieczyszczeń w 1971 r. 
Obecnie, w miarę wchodzenia do eksploatacji jednostek wielozadaniowych, 
statki ochrony ekologicznej są stopniowo wycofywane bądź zastępowane 

22  KBV 312 27 Meter Fast Patrol Vessel Baltic 2403 Patrol, <https://bwb.ee/
wp-content/uploads/2018/02/KBV-312-PATROL.pdf>, 29 sierpnia 2018 r. 
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nowymi jednostkami, zaprojektowanymi i zbudowanymi według uzyska-
nych przez dekady eksploatacji poprzedników doświadczeń. Jeszcze kilka 
lat temu było ich 12, obecnie Kustbevakningen wykazuje ich zaledwie pięć. 

Fotografi a 6
Jednostka ochrony ekologicznej KBV 047 

w gotlandzkiej bazie Kustbevakningen położonej w Slite 

Autor: Krzysztof Kubiak

Tabela 5
Jednostki ochrony środowiska szwedzkiej Straży Wybrzeża

Nazwa Rok wejścia 
do eksploatacji

Długość 
[m]

Szerokość 
[m]

Wyporność 
[t]

Miejsce 
stacjonowania

Typ 010

KBV 010 1985 46,1 8,6 430 Göteborg

Typ 045

KBV 047 1982
36,4 7,3 340

Kalmar

KBV 048 1982 Malmö

Typ 050

KBV 050 1983
40,67 8,5 375

Södertälje

KBV 051 1983 Göteborg

Źródło: opracowanie własne na podstawie: KBV 010 SLDN Göteborg, <https://
www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/materiel-och-teknik/fartyg/
fartygskatalog/miljoskyddsfartyg/kbv-010-serien.pdf>; Tekniska data KBV 047 se-
rien, <https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/materiel-och-
-teknik/fartyg/fartygskatalog/miljoskyddsfartyg/kbv-047-serien.pdf>, <https://
www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/materiel-och-teknik/fartyg/far-
tygskatalog/miljoskyddsfartyg/kbv-050-serien.pdf>; Tekniska data KBV 050 serien, 
<https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/materiel-och-teknik/
fartyg/fartygskatalog/miljoskyddsfartyg/kbv-050-serien.pdf>, 1 października 2018 r. 
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Poduszkowce

Uwarunkowania naturalne, a przede wszystkim zlodzenie pojawiające 
się zimą na całej długości szwedzkiego wybrzeża, wymusiło pozyskanie 
przez Straż Wybrzeża poduszkowców, wręcz idealnych do działań w takich 
właśnie warunkach. Są one szczególnie przydatne na Zatoce Botnickiej 
i wodach archipelagowych. W służbie znajduje się obecnie pięć podusz-
kowców: dwa małe (KBV 594 w „Vaxholm” i KBV 595 w „Västervik”) oraz 
trzy duże (KBV 590 w „Luleå”, KBV 591 w „Örnsköldsvik” oraz KBV 592 
w „Umeå”). Ich charakterystykę techniczną przedstawia tabela 6.  Małe 
poduszkowce należą do typu IH-6 produkowanego przez zakłady Ivanoff 
Hovercraft AB z Djurö pod Sztokholmem. Są one również używane przez 
stołeczną straż pożarną oraz Szwedzkie Towarzystwo Ratownictwa Mor-
skiego (Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne) — społeczną 
organizację realizującą działania SAR na podstawie umowy z administra-
cją morską (nadmienić można, że działa ona nieprzerwanie od 1907 r.). 
Jednostki mają 5,44 m długości, 2,55 m szerokości, ich wysokość w pozy-
cji spoczynkowej to 2,45 m, zaś w położeniu marszowym 2,75 m. Wentyla-
tory tworzące poduszkę napędza silnik spalinowy o mocy 20 kW, a śmigło 
napędowe porusza silnik spalinowy o mocy 90 kW. Jednostki mogą poru-
szać się z prędkością 20 węzłów nad wodą (lodem pokruszonym) i 34 wę-
złów nad litą pokrywą lodową. Szwedzkie eksperymenty wykazały, że nie 
powodują one łamania tafl i lodowej o grubości większej niż 0,07 m. Załogę 
tworzy dwóch funkcjonariuszy (pilot — sternik i ratownik), a do dyspozy-
cji są dodatkowe trzy miejsca pasażerskie. Masa własna pojazdu wykona-
nego z tworzyw sztucznych to zaledwie 570 kg. Małe poduszkowce spraw-
dzają się więc głównie tam, gdzie pokrywa lodowa nie jest zbyt gruba 23. 

Rejonem wykorzystania dużych poduszkowców jest Zatoka Botnicka. 
Wszystkie wyprodukowały brytyjskie zakłady Griffon Hovercraft z po-
łudniowoangielskiego Southampton. Dwa (KBV 591 i KBV 592) należą 
do starszego modelu 2000 TD i dostarczone zostały w latach 1992–1993, 
najnowszy (KBV 590, nieco powiększonego modelu typu 2000 TDX, uży-
wanego również przez Morski Oddział Straży Granicznej) dotarł do Szwecji 
w 2011 r. 24 

Tabela 6
Duże poduszkowce szwedzkiej Straży Wybrzeża

Parametry KBV-591, KBV 592 KBV 590

Masa własna [t] 3,1 3,4

Długość [m] 11,7 14,1

23  IH-6, <http://www.hovercraft.se/index.php?page=ih-6>, 22 października 2018 r. 
24  Our product range, <https://www.griffonhoverwork.com/products-servi-

ces/product-range.aspx>, 23 października 2018 r.
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Szerokość [m] 5,9 6,0

Wysokość w położeniu 
spoczynkowym [m] 3,2 4,37

Prześwit [m] 0,6 1,0

Silnik* wysokoprężny Deutz 
o mocy 235 kW

wysokoprężny Deutz 
o mocy 440 kW

Pędnik Śmigło trójłopatowe 
o średnicy 1,9 m

Śmigło trójłopatowe 
o średnicy 2,2 m

Prędkość maksymalna 
[węzły] 50 500

Zasięg przy prędkości 
15 węzłów [mile morskie] 450 400

Załoga 2–3 2–3

Ładunek [t] 1,0 1,0

* w rozwiązaniu Griffona silnik porusza zarówno wentylatory, jak i śmigło 
napędowe
Źródło: opracowanie wałsne według: Our product range, <https://www.griffon-

hoverwork.com/products-services/product-range.aspx>, 23 października 2018 r.

Szwedzka Straż Wybrzeża eksploatuje ponadto jedną 30 m barkę 
do przechowywania zebranych zanieczyszczeń (KBV 886). Flotyllę śro-
ków pływających uzupełnia grupa ponad 100 łodzi najrozmaitrzego prze-
znaczenia, od pościgowych i ratowniczych przenoszonych przez więk-
sze jednostki, poprzez łodzie klasy RIB i kilkanaście skuterów wodnych 
dostosowanych do ratownictwa wodnego, a na rozmaitego przeznaczenia 
jednostkach roboczych kończąc.

Lotnictwo szwedzkiej Straży Wybrzeża

Integralną częścią Straży Wybrzeża jest lotnictwo. Po kilku latach eks-
perymentów i doświadczeń prowadzonych z wykorzystaniem małych jed-
nosilnikowych samolotów, takich jak Cessna 172 czy Piper Cherokee, 
podjęto decyzję o powołaniu stałego patrolu lotniczego wykorzystującego 
samoloty leasigowane. Ponieważ w owym czasie monopolistą w zakresie 
świadczenia tego typu usług było przedsiębiorstwo Swedair decyzja ta była 
tożsama z wyborem typu maszyny, gdyż z grupy znajdującej się w obrę-
bie zainteresowania Staży Wybrzeża fi rma dysponowała tylko Cessnami 
337 Skymaster. Dwa pozyskane w opisany sposób samoloty rozpoczęły 
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działanie w  porcie lotniczym Sturup (Malmö) oraz Bromma (Sztokholm). 
W 1984 r., po części w następstwie utraty w wypadku jednej Cessny, za-
padła decyzja o pozyskaniu nowych samolotów. Tym razem zamierzano 
je kupić, a nie leasingować 25. 

Program zakupowy Straż Wybrzeża realizować miała — w myśl 
rządowych założeń ukierunkowanych na redukcję kosztów — wspólnie 
z marynarką wojenną. I tu pojawił się problem, gdyż jednak służba prefe-
rowała maszyny Dornier 228, a druga CASA 212, twierdząc, że konstruk-
cja Dorniera jest, po prostu, zbyt mała, by optymalnie wpisać się w jej 
potrzeby. Będąca w tej relacji „młodszym partnerem” Straż Wybrzeża, 
nieco wbrew swej woli, ostatecznie również zdecydowała się na maszy-
ny hiszpańskie. Do eksploatacji wprowadzono dwa samoloty (choć przez 
pewien czas jedna Cessna pozostawała zakonserwowana w rezerwie). 
W 1990 r. zakupiono trzeci samolot z Sewilli. W 2008 r., wobec wyeksplo-
atowania posiadanych maszyn, wdrożono proces pozyskania nowych sa-
molotów. Tym razem wybór Szwedów padł na kanadyjskie maszyny Bom-
bardier (wcześniej pod marką de Havilland Canada) Dash 8 Q-300. 
Otrzymały one oznaczenie KBV 501, KBV 502 oraz KBV 503. Bazują one 
w porcie lotniczym Skavsta w Nyköping 26. Ich charakterystykę zawiera 
tabela 7. 

Fotografi a 7
Jeden z trzech samolotów Dash 8 Q300 należących do szwedzkiej Straży Wybrzeża podczas 

postoju w bazie Skavsta w podsztokholmskim Nyköping 

Autor: Krzysztof Kubiak

25  Flyghistorik, <https://www.kustbevakningen.se/om-oss/historik/fl yghisto-
rik/>, 2 października 2018 r.

26  World Class Maritime Surveillance, <https://www.kustbevakningen.se/glo-
balassets/documents/media/trycksaker/fl ygbroschyr-engelskpdf>, 3 październi-
ka 2018 r. 
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Tabela 7
Podstawowe dane taktyczno-techniczne samolotów szwedzkiej Straży Wybrzeża

Dash 8 Q-300 (KBV 501, KBV 502, KBV 503): długość 25,7 m, rozpiętość 
27,4 m, wysokość 7,5 m, powierzchnia nośna 56,2 m2, 2 silniki turbośmigło-
we Pratt & Whitney Canada o mocy 1864 kW każdy, prędkość maksymalna 
532 km/h, zasięg 1700 km, pułap 7600 m, masa własna 11 793 kg, maksy-
malna masa startowa 19 505 kg, załoga 4 osoby (2 pilotów, 2 obserwatorów) 
oraz miejsca dla 7 pasażerów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Technical data KBV 501-503, 
<https://www.kustbevakningen.se/en/supplies-technology/aircraft/technical-
-data-kbv-501-503/>, 12 października 2018 r. 

Próba podsumowania

Szwedzka Straż Wybrzeża jest wysoce wyspecjalizowaną formacją 
państwową, której kształt organizacyjny i wyposażenie wynikają ściśle 
z oceny charakteru niemilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa w obrębie 
obszarów morskich. Obecnie władze szwedzkie uważają, że jest to sze-
rokie spektrum zdarzeń związanych z intensyfi kacją ruchu statków, 
co skutkuje prawdopodobieństwem zaistnienia katastrof morskich i roz-
lewów substancji niebezpiecznych. To właśnie owe założenie tłumaczy or-
ganizację formacji oraz charakterystyki posiadanych jednostek, a przede 
wszystkim widoczny rozwój możliwości Straży Wybrzeża w zakresie dzia-
łań ukierunkowanych na ochronę środowiska, zdecydowanie dominują-
cy nad innymi jej zdolnościami. Kontrastuje to z podejściem większości 
innych państw morskich, podobnie jak to, że jednostki morskiej forma-
cji policyjnej nie przenoszą żadnego uzbrojenia; jedynie funkcjonariusze, 
i to nie we wszystkich okolicznościach, posiadają broń krótką (pistolety 
Glock 17). Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że Straż Wybrzeża 
przeszła ewolucje od klasycznej policji morskiej do wielkiego państwowe-
go przedsiębiorstwa ratownictwa ekologicznego. Nie znaczy to, że jest ona 
nieskuteczna w innych rodzajach działań (świadczy o tym choćby udział 
Szwecji w operacjach Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym), ale wy-
zwania ekologiczne są niewątpliwie jej priorytetem. Potwierdza to choćby 
przebieg organizowanych przez Straż ćwiczeń, na przykład międzynaro-
dowego Balex Delta 2018, odbywającego się pod auspicjami HELCOMU 
(Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku zwanej też Komisją Hel-
sińską). Jego scenariusz zakładał właśnie testowanie operacyjne procedur 
reagowania na zagrożenie spowodowane wyciekami ropy naftowej i che-
mikaliów. Podejście szwedzkie do morskiej formacji jest więc szczególe, ale 
w warunkach naszego bałtyckiego sąsiada z pewnością uzasadnione. Nie 
należy jednak sądzić, by wypracowane w Sztokholmie rozwiązania były 
chętnie kopiowane gdzie indziej. 
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Summary: The Swedish Coastguard 
(Kustbevakningen) is a specialised state 
maritime agency. It plays an important 
role in Sweden’s national security sys-
tem, being the leading organisation 
in the area of maritime safety. Nowa-
days, in view of the increasing com-
plexity of international relations, gain-
ing the importance by non-state actors 
(from radical animal rights defenders 
to terrorist groups) and the possibility 
of instrumental use of such “entities” 
by states, it is necessary to redefi ne the 
means which can be used against vari-
ous range of  non-military challenges. 
Sometimes using of the armed forces 
is not the optimal solution. An impor-
tant role in the case of the Baltic Sea 
is also played by the increase in the 
scale of the transport streams cross-
ing the basin. They also include ships 
transporting dangerous goods and car-
rying large numbers of passengers. 
This is another challenge facing coastal 
states. The article discusses the organi-
sation, equipment and and the tasks 
of the Swedish Coast Guard. The ser-
vice is treated as an example of a mod-
ern state service, which, although un-
armed, carries out a very wide range 
of tasks related to safety as well as the 
elimination of risks at sea. 

Słowa kluczowe: Szwecja, 
bezpieczeństwo, Morze Bałtyckie, 
Straż Wybrzeża

Streszczenie: Szwedzka Straż Wybrze-
ża (Kustbevakningen) jest wyspecja-
lizowaną morską agendą państwową. 
Odgrywa ona istotną rolę w systemie 
bezpieczeństwa narodowego Szwecji, 
będąc organizacją wiodącą w obszarze 
bezpieczeństwa morskiego. Obecnie, 
wobec postępującego komplikowania 
się relacji międzynarodowych, uzyski-
wania nowego, niekiedy bardzo poważ-
nego, znaczenia przez podmioty niepań-
stwowe (od radykalnych obrońców praw 
zwierząt po ugrupowania terrorystycz-
ne) oraz możliwości instrumentalnego 
posługiwania się tego rodzaju „bytami” 
przez państwa, należy dokonać redefi -
nicji środków, którymi można zwalczać 
rozmaitego rodzaju wyzwania niemili-
tarne. Nie zawsze rozwiązaniem opty-
malnym jest użycie w tym celu sił zbroj-
nych. Istotną rolę w przypadku Bałtyku 
odgrywa też wzrost skali i poziomu za-
grożeń wynikających z wielkości prze-
cinających ten akwen strumieni trans-
portowych, w skład których wchodzą 
również statki transportujące ładunki 
niebezpieczne oraz przewożące znaczną 
liczbę pasażerów. Jest to kolejne wyzwa-
nie, z którym zmierzyć muszą się pań-
stwa nadbrzeżne. W artykule omówiono 
organizację, wyposażenie i zadania Stra-
ży Wybrzeża Szwecji, będącej przykła-
dem nowoczesnej służby państwowej, 
która — choć nieuzbrojona — realizuje 
bardzo szerokie spectrum zadań związa-
nych z bezpieczeństwem oraz eliminacją 
zagrożeń na morzu. 



26 Tomasz Aleksandrowicz Nr 2(134)

TOMASZ ALEKSANDROWICZ 1

TRANSPOZYCJA DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE ZWALCZANIA 
TERRORYZMU DO POLSKIEGO SYSTEMU PRAWNEGO

Wprowadzenie

ósmego września 2018 r. upłynął termin transpozycji przepisów dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu 2. 
Jej przyjęcie miało dwie zasadnicze przyczyny. Po pierwsze obowiązują-
ca dotychczas decyzja ramowa w sprawie zwalczania terroryzmu 3 miała 
znacznie węższy zakres przedmiotowy niż nowa dyrektywa 4. Od strony 
merytorycznej ratio legis tej zmiany legislacyjnej zostało przedstawione 
w pkt. (4)–(7) preambuły dyrektywy, wskazując m.in. że zagrożenie ter-

1  Dr hab. Tomasz Aleksandrowicz — profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczyt-
nie. Zajmuje się prawnymi, międzynarodowymi i politycznymi aspektami współ-
czesnego terroryzmu. Naukowo interesuje się problematyką walki informacyjnej, 
koncepcjami suwerenności państwa narodowego w dobie globalizacji i integracji 
europejskiej oraz problemami służb specjalnych, analizy informacji i bezpieczeń-
stwa. Autor ponad stu pozycji książkowych i artykułów naukowych, m.in.: Ko-
mentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Warszawa 2006), Terro-
ryzm międzynarodowy (Warszawa 2008, 2015), Bezpieczeństwo w Unii Europej-
skiej (Warszawa 2011, 2018), Świat w sieci. Państwa — społeczeństwa — ludzie. 
W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, (Warszawa 
2014, 2018), Podstawy walki informacyjnej (Warszawa 2016). 

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z 15 marca 

2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz. Urz. 
UE L 88/6 z 31 marca 2017 r.).

3  Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z 13 czerwca 2002 r. w spra-
wie zwalczania terroryzmu (Dz. Urz. UE L 164 z 22 czerwca 2002 r.) oraz de-
cyzja ramowa Rady 2008/919/WSiSW z 28 listopada 2008 r. zmieniająca de-
cyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz. Urz. 
UE L 330/21 z 9 grudnia 2008 r.); dalej jako dyrektywa.

4  Zob. T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2015, 
s. 95–97.
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rorystyczne w ostatnich latach narasta i szybko się zmienia. Osoby okre-
ślane mianem „zagranicznych bojowników terrorystycznych” podróżują 
za granicę w celach terrorystycznych, a powracający zagraniczni bojownicy 
terrorystyczni stanowią zwiększone zagrożenie dla bezpieczeństwa wszyst-
kich państw członkowskich. Wobec zmieniającego się charakteru zagrożeń 
terrorystycznych oraz prawnego zobowiązania Unii i państw członkowskich 
wynikającego z prawa międzynarodowego, należy dokonać we wszystkich 
państwach członkowskich dalszego zbliżenia defi nicji przestępstw terro-
rystycznych, przestępstw dotyczących grupy terrorystycznej oraz prze-
stępstw związanych z działalnością terrorystyczną, tak by defi nicje te bar-
dziej kompleksowo obejmowały czyny związane zwłaszcza z zagranicznymi 
bojownikami terrorystycznymi i fi nansowaniem terroryzmu. Wymienione 
czyny powinny również podlegać karze w przypadku, gdy doszło do nich 
za pośrednictwem Internetu, w tym mediów społecznościowych. Równo-
cześnie transgraniczny charakter terroryzmu wymaga prowadzenia zdecy-
dowanych i skoordynowanych działań i współpracy zarówno w państwach 
członkowskich i między tymi państwami, jak również z i między właściwy-
mi agencjami i organami Unii zajmującymi się zwalczaniem terroryzmu, 
w tym Eurojustem i Europolem. Wskazuje się także na konieczność zacieś-
nienia współpracy z państwami trzecimi oraz zobowiązania prawnomiędzy-
narodowe państw członkowskich UE wynikających z ich przynależności 
do Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy, w ramach których 
przyjęto szereg konwencji międzynarodowych dotyczących zwalczania ter-
roryzmu 5.

Druga przyczyna nosi charakter formalnoprawny. Po zmianach wpro-
wadzonych przez traktat lizboński taki akt prawotwórczy, jak decyzja ra-
mowa już nie występuje — zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej w katalogu aktów prawotwórczych znalazły się jedynie 
rozporządzenia, dyrektywy, zalecenia i opinie 6. Wejście w życie traktatu 
lizbońskiego 1 grudnia 2009 r. nie wiązało się jednak z automatycznym 
uchyleniem decyzji ramowych. W ramach przestrzeni wolności, bezpie-
czeństwa i sprawiedliwości (zastępującej III fi lar UE) przewidziany został 
5 letni okres przejściowy — od 1 grudnia 2014 r. w obszarze tym regulacje 
przyjmują postać przewidzianą przepisem przywołanego powyżej art. 288 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, natomiast przepisy decyzji 
ramowych zachowały swoją moc do czasu przekształcenia ich w przewi-
dziane tym przepisem akty prawotwórcze 7.

5  Na temat prawnomiędzynarodowych regulacji dotyczących zwalczania ter-
roryzmu zob. tamże, s. 65–107.

6  Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej — traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowa-
na) — Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) — 
protokoły — załączniki — deklaracje dołączone do aktu końcowego konferen-
cji międzyrządowej, która przyjęła traktat z Lizbony podpisany w  13 grudnia 
2007 r. — tabele ekwiwalencyjne (Dz. Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r.). 

7  Na podstawie art. 9 i 10 protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejścio-
wych (Dz. Urz. UE C 326/322 z 26 października 2012 r.). 
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Decyzje ramowe należały do aktów prawotwórczych wydawanych w ra-
mach ówczesnego III fi lara UE, obejmującego współpracę policyjną i sądo-
wą w sprawach karnych. Wydawane były w celu harmonizacji przepisów 
prawa krajowego państw członkowskich, nakładając na nie obowiązek do-
prowadzenia do określonego stanu prawnego (np. prawnokarnej defi nicji 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym), pozostawiając państwom 
swobodę wyboru formy i zastosowanych środków. Nie wywoływały jednak 
skutku bezpośredniego, dlatego też w literaturze przedmiotu traktowane 
były jako specyfi czne umowy międzynarodowe niewymagające ratyfi kacji 8. 

Z formalnoprawnego punktu widzenia dyrektywy różnią się od decyzji 
ramowych de facto tylko jednym elementem dotyczącym ich obowiązy-
wania — dyrektywy obowiązują na zasadzie bezpośredniej stosowalno-
ści. Państwa członkowskie są bowiem zobowiązane do implementacji lub 
transpozycji dyrektywy w określonym przez nią terminie 9. Niedochowanie 
tego terminu lub niepełna czy też wadliwa transpozycja dyrektywy stano-
wi przesłankę odpowiedzialności państw przed Trybunałem Sprawiedliwo-
ści UE za naruszenie prawa UE. Ponadto, jeśli naruszony przepis prawa 
UE nadaje jednostkom określone uprawnienia, naruszenie jest wystarcza-
jąco poważne, a między naruszeniem a poniesioną przez jednostkę szkodą 
zachodzi związek przyczynowy, jednostce przysługuje roszczenie odszko-
dowawcze przeciwko państwu 10.

8  Zob. T. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Warszawa 
2018, s. 115.

9  Implementacja defi niowana jest jako skuteczne wprowadzanie, wykonanie 
aktu prawnego. Obejmuje oprócz ustanowienia norm prawnych podjęcie działań 
formalnych i praktycznych (powołanie odpowiednich instytucji i organów, które 
to skutecznie będą mogły egzekwować dane prawo, przyznanie im budżetu, za-
pewnienie wsparcia sądom krajowym, odpowiednie szkolenia pracowników ad-
ministracji itp.). Natomiast transpozycja rozumiana jest jako uchwalenie nowego 
aktu prawnego, zmiana, uchylenie poprzedniego tak, aby przenieść do porząd-
ku krajowego postanowienia dyrektywy. Oznacza zatem w praktyce stanowienie 
prawa W polskim porządku prawnym formą transpozycji jest ustawa lub inny 
krajowy akt wiążący. Transpozycja jest pojęciem węższym w stosunku do im-
plementacji. Transpozycja jest elementem implementacji, który często okazuje 
się działaniem niewystarczającym do efektywnego wprowadzenia w życie posta-
nowień dyrektywy. Zob. <http://uniaeuropejska.org/implementacja-a-transpozy-
cja>, 10 lutego 2019 r.   

10  Zasady te zostały wielokrotnie potwierdzone w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości UE, m.in. w wyrokach w sprawach: A. Francovich & D. Bo-
nifaci v. Republic of Italy (sprawy połączone C-6/90 i C-9/90), E. Dillenkofer, 
Ch. Erdmann, H.-J. Schulte, Anke Heuer, W.,U.,T. Knor v. Bundesrepublik Deu-
tschland (sprawy połączone C-179/94, C-188/94, C-190/94) czy G.Köbler v. Re-
publik Österreich (sprawa C-224/01). Na temat zasad obowiązywania dyrektyw 
i przekroczenia terminu implementacji czy transpozycji zob.: M.M. Kenig-Wit-
kowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 266–
294; J. Steiner, L. Woods, EU Law, 10th edition, Oxford 2009, s. 106, 110–121; 
J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo material-
ne i polityki, Warszawa 2006, s. 253–259.
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Celem niniejszego artykułu jest określenie, czy i w jaki sposób postano-
wienia dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu zostały transponowa-
ne do polskiego systemu prawnego. Zastosowano w nim przede wszystkim 
analizę prawniczą aktów normatywnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
analizę porównawczą aktów prawotwórczych UE i polskich źródeł prawa. 

Zakres przedmiotowy dyrektywy

Zakres przedmiotowy dyrektywy jest stosunkowo szeroki. Zawiera ona 
typizację przestępstw o charakterze terrorystycznym i związanych z dzia-
łalnością terrorystyczną, określa zasady jurysdykcji, reguluje dotyczące 
zwalczania tych przestępstw oraz ochronę i wspieranie praw ofi ar. Arty-
kuły 3–12 odnoszą się do pierwszej z tych kwestii. Dyrektywa stanowi 
zatem, że jej przedmiotem są czyny określane jako przestępstwa terrory-
styczne, przestępstwa dotyczące grupy terrorystycznej oraz przestępstwa 
związane z działalnością terrorystyczną. Za przestępstwo terrorystyczne 
dyrektywa uznaje czyny umyślne będące w rozumieniu prawa krajowego 
przestępstwami, które ze względu na swój charakter lub kontekst mogą 
wyrządzić poważne szkody państwu lub organizacji międzynarodowej, jeśli 
ich celem jest poważne zastraszenie ludności, bezprawne zmuszenie rządu 
lub organizacji międzynarodowej do podjęcia jakiegoś działania lub zanie-
chania lub poważna destabilizacja lub zniszczenie podstawowych struk-
tur politycznych, konstytucyjnych, gospodarczych lub społecznych danego 
państwa lub danej organizacji międzynarodowej. W tym kontekście art. 3 
ust. 2 dyrektywy wymienia: 

 — ataki na życie ludzkie, które mogą powodować śmierć,
 — ataki na integralność fi zyczną osoby,
 — porwania lub branie zakładników.
 — spowodowanie rozległych zniszczeń obiektów rządowych lub obiektów 
użyteczności publicznej, systemu transportowego, infrastruktury, 
w tym systemu informacyjnego, stałych platform umieszczonych 
na szelfi e kontynentalnym, miejsca publicznego lub mienia prywat-
nego — jeżeli zniszczenia te mogą zagrozić życiu ludzkiemu lub spowo-
dować poważne straty gospodarcze,
 — zajęcie statku powietrznego, statku wodnego lub innego środka trans-
portu publicznego lub towarowego,
 — wytwarzanie, posiadanie, nabywanie, przewożenie, dostarczanie 
lub używanie materiałów wybuchowych lub broni, w tym broni che-
micznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej, jak również badania 
nad taką bronią i rozwój broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej 
lub jądrowej,
 — uwalnianie substancji niebezpiecznych lub powodowanie pożarów, po-
wodzi lub wybuchów, czego rezultatem jest zagrożenie życia ludzkiego,
 — zakłócanie lub przerywanie dostaw wody, energii elektrycznej lub 
wszelkich innych podstawowych zasobów naturalnych, czego rezul-
tatem jest zagrożenie życia ludzkiego,
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 — niezgodna z prawem ingerencja w systemy, o której mowa w art. 4 dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z 12 sierpnia 
2013 r. dotycząca ataków na systemy informatyczne i zastępująca de-
cyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW1,
 — grożenie popełnieniem jednego z wyżej wymienionych czynów.
Za przestępstwo dyrektywa uznaje także kierowanie grupą terrorystycz-

ną oraz uczestnictwo w działaniach grupy terrorystycznej, w tym poprzez 
dostarczanie informacji lub zasobów materialnych lub poprzez wszelkie-
go rodzaju fi nansowanie działań takiej grupy, ze świadomością, że takie 
uczestnictwo będzie stanowiło wkład w działalność przestępczą grupy ter-
rorystycznej (art. 4 dyrektywy).

Za przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną dyrektywa 
uznaje:

 — publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, 
rozumiane jako umyślne rozpowszechnianie lub innego rodzaju udo-
stępnianie w dowolny sposób, w Internecie lub poza nim, przekazu 
do publicznej wiadomości z zamiarem podżegania do popełnienia 
jednego z przestępstw terrorystycznych, jeżeli takie działanie, bezpo-
średnio lub pośrednio, na przykład poprzez pochwalanie aktów terro-
rystycznych, popiera popełnianie przestępstw terrorystycznych i tym 
samym stwarza niebezpieczeństwo popełnienia jednego lub większej 
liczby takich przestępstw;
 — werbowanie na rzecz terroryzmu, czyli nakłanianie innej osoby do po-
pełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw 
terrorystycznych;
 — prowadzenie szkolenia na potrzeby terroryzmu, a więc udzielanie in-
struktażu w zakresie wytwarzania lub stosowania materiałów wybu-
chowych, broni palnej lub innych rodzajów broni lub trujących lub nie-
bezpiecznych substancji, lub innych szczególnych metod lub technik, 
w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z prze-
stępstw terrorystycznych, ze świadomością, że przekazywane umiejęt-
ności mają zostać wykorzystane w tym celu;
 — odbywanie szkolenia na potrzeby terroryzmu, a więc otrzymywanie in-
struktażu w zakresie wytwarzania lub stosowania materiałów wybu-
chowych, broni palnej lub innych rodzajów broni lub trujących lub nie-
bezpiecznych substancji, lub innych szczególnych metod lub technik, 
w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z prze-
stępstw terrorystycznych;
 — podróżowanie w celach terrorystycznych — podróżowanie do pań-
stwa innego niż państwo członkowskie w celu popełnienia lub przy-
czynienia się do popełnienia jednego z przestępstw terrorystycznych, 
w celu uczestniczenia w działaniach grupy terrorystycznej ze świado-
mością, że takie uczestnictwo będzie stanowiło wkład w działalność 
przestępczą takiej grupy terrorystycznej lub w celu prowadzenia lub 
odbycia szkolenia na potrzeby terroryzmu; 
 — organizowanie lub ułatwianie w inny sposób podróżowania w celach 
terrorystycznych;
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 — fi nansowanie terroryzmu — umyślne dostarczanie lub gromadzenie 
funduszy, w dowolny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z zamiarem 
ich wykorzystania lub ze świadomością, że mają zostać wykorzystane, 
w całości lub w części, do popełnienia lub do przyczynienia się do po-
pełnienia jednego z przestępstw terrorystycznych; nie jest przy tym 
konieczne, aby doszło do faktycznego wykorzystania tych funduszy, 
w całości lub części, do popełnienia lub do przyczynienia się do popeł-
nienia jednego z tych przestępstw, ani nie jest konieczne, by sprawca 
wiedział, na potrzeby którego konkretnego przestępstwa lub prze-
stępstw fundusze te mają być wykorzystane.
Jako inne przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną 

art. 12 dyrektywy wymienia kradzież kwalifi kowaną dokonaną w celu po-
pełnienia jednego z przestępstw terrorystycznych, wymuszenie dokonane 
z zamiarem popełnienia jednego z przestępstw terrorystycznych oraz spo-
rządzanie lub korzystanie z fałszywych dokumentów urzędowych dokona-
ne z zamiarem popełnienia jednego z przestępstw terrorystycznych.

Karze powinno podlegać także usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo. 
Co więcej — dla bytu przestępstw związanych z działalnością terrorystycz-
ną nie ma znaczenia, czy przestępstwo terrorystyczne zostało faktycznie 
popełnione ani czy ustalono istnienie związku z innym konkretnym prze-
stępstwem określonym w analizowanej dyrektywie. Wśród przepisów ogól-
nych dotyczących przestępstw terrorystycznych dyrektywa określa zasady 
jurysdykcji, zgodnie z którymi sprawca może być ścigany i karany na tery-
torium wszystkich państw członkowskich UE. Przestępstwo terrorystyczne 
należy także do kategorii przestępstw ekstradycyjnych, a więc takich, któ-
rych sprawcy mogą podlegać zarówno wydaniu na zasadach określonych 
w prawie międzynarodowym, jaki zasadach określonych w europejskim 
nakazie aresztowania 11. Należy przy tym zauważyć, że przyjęte w dyrek-
tywie rozwiązania odzwierciedlają wypracowany w powszechnym prawie 
międzynarodowym model zwalczania terroryzmu, opierający się na uzna-
niu czynu za przestępstwo, obowiązkowi ustanowienia jurysdykcji (zasa-
da represji wszechświatowej) oraz przyjęcia zasady aut derere aut iudica-
re, zgodnie z którą państwo, na terytorium którego znajduje się sprawca, 
ma obowiązek albo wszcząć wobec niego postępowanie karne, albo wydać 
na żądanie państwa uprawnionego; tertium non datur 12.

W tej części dyrektywa nakazuje stosowanie wobec sprawców prze-
stępstw terrorystycznych wyższego wymiaru kary niż w przypadku analo-
gicznych przestępstw popełnionych bez szczególnego zamiaru (znamienia 
przestępstwa terrorystycznego — dolus directus coloratus), przewiduje tak-
że odpowiedzialność i kary dla osób prawnych w postaci:

 — pozbawienia prawa do korzystania ze świadczeń publicznych lub po-
mocy publicznej,
11  Decyzja ramowa Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego naka-

zu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi 
(Dz. Urz. UE L 190 z 18 lipca 2002 r.). 

12  Zob. T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy…, wyd. cyt., s. 126 
i nast.
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 — czasowego lub stałego zakazu prowadzenia działalności handlowej,
 — umieszczenia pod nadzorem sądowym,
 — sądowego nakazu likwidacji,
 — czasowego lub stałego zamknięcie zakładów, które wykorzystano 
do popełnienia przestępstwa.
Przepisy art. 20 i 21 dyrektywy dotyczą narzędzi i środków wykorzysty-

wanych w zwalczaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym. Służby 
odpowiedzialne za zwalczanie terroryzmu powinny mieć dostęp do skutecz-
nych narzędzi stosowanych w postępowaniu przygotowawczym, takich jak 
narzędzia wykorzystywane w sprawach związanych z przestępczością zor-
ganizowaną lub innymi poważnymi przestępstwami. Państwa członkowskie 
mają też obowiązek zapewnienia, aby ich właściwe organy w stosownych 
przypadkach zabezpieczały lub konfi skowały zgodnie z dyrektywą Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE 13 zarówno korzyści pochodzące 
z przestępstw, jak i narzędzia służące lub mające służyć do popełnienia lub 
przyczynienia się do popełnienia takich przestępstw (art. 20 dyrektywy).

Szczególne znaczenie dyrektywa przypisuje zwalczaniu treści interne-
towych publicznie nawołujących do popełnienia przestępstwa. Artykuł 21 
dyrektywy nakazuje państwom członkowskim podjęcie niezbędnych środ-
ków w celu natychmiastowego usunięcia treści internetowych publicznie 
nawołujących do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, które znaj-
dują się na serwerach na ich terytorium; obowiązek ten dotyczy także 
działania mające doprowadzić do usunięcia takich treści znajdujących się, 
na serwerach poza ich terytorium. Jeśli usunięcie kwestionowanych tre-
ści jest niewykonalne, państwa członkowskie mogą podjąć środki w celu 
zablokowania użytkownikom korzystającym z Internetu na ich terytorium 
dostępu do takich treści, przy czym środki te muszą być wprowadzane 
na podstawie przejrzystych procedur i gwarantować odpowiednią ochro-
nę, w szczególności w celu zapewnienia, aby nie wykraczały one poza to, 
co jest konieczne i proporcjonalne, oraz aby użytkownicy byli informowani 
o przyczynie wprowadzenia tych środków. Środki ochronne odnoszące się 
do środków polegających na usuwaniu lub blokowaniu obejmują również 
możliwość wystąpienia na drogę sądową.

Artykuły 24–26 dyrektywy zostały poświęcone pomocy i wsparciu, 
jakie państwa członkowskie zobligowane są zapewnić ofi arom terrory-
zmu, ochronie ofi ar terroryzmu i prawom ofi ar terroryzmu zamieszku-
jącym w innym państwie członkowskim. Dyrektywa odwołuje się w tym 
miejscu do innego aktu prawotwórczego, a mianowicie — dyrektywy 
o ochronie ofi ar przestępstw 14. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, 

13  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z 3 kwietnia 
2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfi skaty narzędzi służących do popełnie-
nia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej 
(Dz. Urz. UE L 127/39 z 29 kwietnia 2014 r.).

14  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z 25 październi-
ka 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochro-
ny ofi ar przestępstw oraz zastępująca decyzję  ramową  Rady 2001/220/WSiSW 
(Dz. Urz. UE L 315/97 z 14 listopada 2012 r.)
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że postanowienia te korelują z przepisem art. 13 konwencji Rady Europy 
o zapobieganiu terroryzmowi 15, który stanowi, że „każda strona przyjmie 
takie środki, jakie będą konieczne, aby chronić i wspierać ofi ary ataku 
terrorystycznego, jaki został popełniony na jej własnym terytorium. Środ-
ki te mogą obejmować, z zastrzeżeniem legislacji krajowej, poprzez odpo-
wiednie programy, inter alia, pomoc fi nansową i odszkodowanie dla ofi ar 
terroryzmu oraz członków jej najbliższej rodziny”.

Gwoli ścisłości należy także zaznaczyć, że Wielka Brytania i Dania nie 
uczestniczyły w przyjęciu omawianej dyrektywy, nie są związane jej posta-
nowieniami i jej nie stosują 16.

Znaczenie dyrektywy dla systemu antyterrorystycznego UE

Dyrektywa stanowi swoisty zwornik systemu prawnego zwalczania ter-
roryzmu w UE, czyniąc go bardziej spójnym zarówno na poziomie insty-
tucji unijnych, jak i państw członkowskich. Taką ocenę uzasadnia przed 
wszystkim fakt, że zawiera ona defi nicję przestępstwa terrorystycznego, 
zbudowanej zgodnie z koncepcją uznania za jedno ze znamion takiego czy-
nu dolus directus coloratus. Należy zauważyć, że koncepcja ta została przy-
jęta zarówno w powszechnym prawie międzynarodowym 17), jak i w ustawo-
dawstwach karnych państw członkowskich. 

Dyrektywa wpisuje się także w prawnomiędzynarodowy model zwal-
czania terroryzmu wypracowany w ramach ONZ, jak i europejski system 
regionalny, jaki powstał w ramach Rady Europy. Jest to o tyle istotne, 
że państwa członkowskie UE są zarówno stronami konwencji sektorowych 
ONZ, jak i konwencji przyjętych w ramach Rady Europy 18. Mają one zatem 
do dyspozycji kilka mechanizmów, które są ze sobą spójne, co zwiększa 
gwarancje skuteczności działania. Należy przy tym podkreślić, że wypra-
cowany od lat 70. XX w. prawnomiędzynarodowy model zwalczania ter-
roryzmu obejmuje zobowiązanie państw do uznania czynu o charakterze 
terrorystycznym za zbrodnię, ustanowienie swojej jurysdykcji, uznanie, 
że czyny takie należą do katalogu przestępstw ekstradycyjnych (tzn. ta-
kich, których sprawcy mogą podlegać ekstradycji) oraz wymiany informa-

15  DzU z 2008 r., nr 161, poz. 998.
16  Wynika to z protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeń-
stwa i sprawiedliwości (art. 1 i 2) oraz protokołu w sprawie stanowiska Danii 
(art. 1 i 2). Protokół nr 1 zmieniający protokoły dołączone do Traktatu o Unii Eu-
ropejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub Traktatu usta-
nawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zamieszczony w punkcie 
IIB (Dz. Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r.).  

17  Zob. Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu finansowania terro-
ryzm przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 9 grudnia 
1999 r. (DzU z 2004 r., nr 263, poz. 2620).

18  Na temat prawnomiędzynarodowych regulacji w zakresie zwalczania terro-
ryzmu zob. T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy…, wyd. cyt., s. 65–107.
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cji o przypadkach aktów terrorystycznych, występujących zagrożeń ter-
rorystycznych, podejmowanych w tym zakresie działaniach i wzajemnego 
świadczenia sobie pomocy prawnej; mowa jest także o wymianie doświad-
czeń w zakresie m.in. szkoleń i zarządzania kryzysowego 19.

Dyrektywa jednoznacznie wskazuje, że „Akty terroryzmu stanowią jedno 
z najpoważniejszych pogwałceń uniwersalnych wartości, na których opiera 
się Unia, takich jak godność ludzka, wolność, równość i solidarność oraz 
poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Są one również 
jednym z najpoważniejszych zamachów na demokrację i praworządność, 
czyli zasady wspólne państwom członkowskim i stanowiące fundament 
Unii” 20 . Potraktowanie przestępstw terrorystycznych w kategoriach za-
grożeń dla praw człowieka uzasadnia w pełni zalecenie wykorzystywania 
w toku postępowań karnych w tych sprawach wszystkich tych narzędzi 
i środków, jakie państwa członkowskie mają do dyspozycji i które są sto-
sowane w odniesieniu do najcięższych przestępstw, w tym do zwalczania 
przestępczości zorganizowanej. Zgodnie z punktem (21) preambuły na-
rzędzia takie należy wykorzystywać zgodnie z prawem krajowym, w spo-
sób ukierunkowany, uwzględniając zasadę proporcjonalności oraz rodzaj 
i wagę przestępstw objętych postępowaniem przygotowawczym, a także 
należy przestrzegać prawa do ochrony danych osobowych. W stosownych 
przypadkach narzędzia takie powinny obejmować na przykład przeszu-
kiwanie własności osobistej, przechwytywanie informacji w sieciach te-
lekomunikacyjnych, niejawną obserwację, w tym nadzór elektroniczny, 
pozyskiwanie i utrwalanie nagrań dźwiękowych w pojazdach i miejscach 
prywatnych lub publicznych oraz wizerunków osób w pojazdach i miej-
scach publicznych, a także dochodzenia fi nansowe.

W tych ramach mieszczą się także działania związane ze zwalczaniem 
propagowania terroryzmu, zwłaszcza z aktywnością ugrupowań terrory-
stycznych w Internecie, co przecież bezsprzecznie wiąże się z ogranicze-
niem wolności słowa. Takie stanowisko jest także konsekwencją uznania 
terroryzmu za jedno z najpoważniejszych współczesnych zagrożeń, które-
go zwalczanie wymaga adekwatnych sił i środków, także tych, które na-
ruszają określone prawa i wolności. Warto w tym miejscu przypomnieć 
słowa sędziego i byłego przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości, Gilberta Guillaume’a, wygłoszone podczas jego wykładu 
grocjuszowskiego w 2003 r.: „Państwa nie mogą się uchylać od zwalczania 
terroryzmu, lecz muszą czynić to zgodnie z prawem międzynarodowym, 
które wszak musi być adekwatne do istniejących zagrożeń” 21. Oznacza 
to konieczność wypracowania równowagi pomiędzy środkami, niekiedy 
radykalnymi, wykorzystywanymi przez państwo w zwalczaniu przestęp-
czości terrorystycznej, a uniwersalnymi wartościami, na których opiera 

19  Tamże, s. 126–137.
20  Punkt (2) preambuły.
21  G. Guillaume, Terrorism and International Law. The Grotius Lecture de-

livered at British International and Comparative Institute on 13 November 2003, 
“International and Comparative Law Quarterly” 2004, Vol. 53, s. 547–548 (tłu-
maczenia autora — T.A.). 
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się UE, takich jak godność ludzka, wolność, równość i solidarność oraz 
poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Z jednej zatem 
strony terroryzm stanowi zagrożenie dla tych wartości, z drugiej – choć 
walka z nim musi się odbywać w tworzonych przez te wartości ramach — 
efektywność walki z terroryzmem bardzo często wymaga w poszczególnych 
przypadkach poświęcenia. Realia wskazują zatem, że zasada równowagi 
pomiędzy skutecznością walki z terroryzmem a ochroną wartości jest nie-
kiedy bardzo trudna w realizacji.

Omawiana dyrektywa stanowi część acquis communautaire przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. Jest to zatem jeden z in-
strumentów prawnych mających zastosowanie na płaszczyźnie prawno-
karnego zwalczania terroryzmu, który zakłada traktowanie aktu terrory-
stycznego jako przestępstwa. Oznacza to, że zawarte w dyrektywie rozwią-
zania nie znajdują zastosowania na płaszczyźnie militarnego zwalczania 
terroryzmu, w ramach której zamach terrorystyczny traktowany jest jako 
akt walki zbrojnej prowadzonej metodami zakazanymi przez prawo mię-
dzynarodowe. Stąd punkt (37) jasno stwierdza, że dyrektywa nie powinna 
skutkować zmianą praw, zobowiązań i obowiązków państw członkowskich, 
które to prawa, zobowiązania i obowiązki wynikają z prawa międzynaro-
dowego, w tym z międzynarodowego prawa humanitarnego, jak również 
nie reguluje działań sił zbrojnych w okresach konfl iktów zbrojnych, które 
to działania są regulowane międzynarodowym prawem humanitarnym, 
w rozumieniu tych terminów na mocy tego prawa, ani działań sił wojsko-
wych danego państwa w ramach wypełniania przez nie obowiązków służ-
bowych w zakresie, w jakim są one regulowane innymi przepisami prawa 
międzynarodowego. Ponadto, podejmowanie działań humanitarnych przez 
bezstronne organizacje humanitarne uznawane na mocy prawa międzyna-
rodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego, nie jest obję-
te zakresem zastosowania niniejszej dyrektywy (punkt (38) preambuły). 
Warto w tym kontekście przypomnieć, że przyjęta w czerwcu 2016 r. nowa 
strategia bezpieczeństwa UE wymienia terroryzm w kategoriach najpoważ-
niejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa UE 22.

Dyrektywa jednoznacznie uznaje, że przestępstwa terrorystyczne noszą 
charakter transgraniczny, a terroryzm stanowi zagrożenie o charakterze 
międzynarodowym i globalnym. Efektywne zwalczanie przestępstw terro-
rystycznych wymaga zatem współpracy państw, a przede wszystkim wy-
miany informacji, zarówno pomiędzy państwami i instytucjami unijnymi 
(m.in. Europolem), ale też pomiędzy samymi państwami. Dla skuteczne-
go zwalczania terroryzmu zasadnicze znaczenie ma prowadzenie między 
właściwymi organami a agencjami UE efektywnej wymiany informacji, 
które właściwe organy uznają za istotne z punktu widzenia zapobiegania 

22   Europejska Służba Działań Zewnętrznych, Wspólna wizja, wspólne dzia-
łanie: silniejsza Europa. Globalna Strategia na rzecz polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa Unii Europejskiej, Luksemburg 2016, <https://publications.europa.
eu/pl/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/
language-pl>, 4 grudnia 2018 r. Zob. T. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w Unii 
Europejskiej…, wyd. cyt., s. 46 i nast. 
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przestępstwom terrorystycznym, wykrywania tych przestępstw, prowadze-
nia postępowań przygotowawczych lub oskarżania w ich sprawie. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, by wymiana informacji prowadzona była 
w sposób skuteczny i terminowy zgodnie z prawem krajowym i obowiązują-
cymi ramami prawnymi Unii. Podejmując decyzję w sprawie tego, czy należy 
wymieniać istotne informacje, właściwe organy krajowe powinny uwzględ-
nić poważne zagrożenie wynikające z przestępstw terrorystycznych. pań-
stwa członkowskie powinny zapewnić, by istotne informacje gromadzone 
przez ich właściwe organy w ramach postępowania karnego, na przykład 
organy ścigania, prokuratorów lub sędziów śledczych, były udostępniane 
odpowiednim właściwym organom z innego państwa członkowskiego, dla 
którego te informacje ich zdaniem mogłyby być istotne. Takie istotne in-
formacje powinny obejmować co najmniej, w stosownych przypadkach, in-
formacje przekazywane do Europolu lub Eurojustu. Należy prowadzić wy-
mianę istotnych informacji gromadzonych przez właściwe organy państw 
członkowskich w ramach postępowań karnych związanych z przestęp-
stwami terrorystycznymi. Pojęcie postępowania karnego obejmuje wszyst-
kie etapy postępowania — od chwili, gdy dana osoba staje się podejrzana 
lub zostaje oskarżona o popełnienie przestępstwa, aż do uprawomocnienia 
się wyroku rozstrzygającego w ostateczny sposób, czy osoba ta popełniła 
dane przestępstwo (punkty (24), (25) i (26) preambuły). Nacisk, jaki dy-
rektywa kładzie na obowiązek wymiany informacji, jest oczywisty i nie wy-
maga uzasadnienia. Należy także zwrócić uwagę, że obowiązek informa-
cyjny odnosi się głównie do takich instytucji UE jak wspomniany Europol 
i  Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrz-
nych Granicach Państw Członkowskich (Frontex), ponieważ instytucje 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych czy Centrum Analizy Wywia-
dowczej Unii Europejskiej to instytucje sui generis wspólnej polityki zagra-
nicznej i bezpieczeństwa 23. Warto także zauważyć, iż mechanizm wymiany 
informacji ustanowiony przez dyrektywę wzmacnia i uzupełnia analogiczny 
mechanizm wprowadzony przywołaną powyżej decyzją w sprawie wymia-
ny informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych, ale 
też stanowi uzupełnienie rozwiązań przyjętych w ramach Rady Europy 24.

23  Zob. A. Gruszczak. Europejska wspólnota wywiadowcza. Prawo — instytu-
cje — mechanizmy, Kraków 2014, passim.

24  Art. 3 ust. 3 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi stanowi, 
że każde państwo strona podejmie takie środki, jakie są konieczne dla poprawy 
i rozwoju współpracy między władzami krajowymi, mając na celu zapobieganie 
przestępstwom o charakterze terrorystycznym oraz ich negatywnym skutkom 
poprzez m.in. wymianę informacji, poprawę fi zycznej ochrony osób i rzeczy oraz 
wzmocnienie koordynacji i zarządzania kryzysowego. Ponadto art. 4 Konwen-
cji nakazuje państwom członkowskim, by „z należytym uwzględnieniem swoich 
możliwości oraz, jeśli jest to stosowne, udzielać sobie wzajemnej pomocy popar-
cia, mając na celu wzmocnienie swoich zdolności zapobiegania popełnianiu prze-
stępstw o charakterze terrorystycznym, zarówno poprzez wymianę informacji 
i najlepszych praktyk, jak również szkolenia i inne wspólne wysiłki o charakte-
rze zapobiegawczym”. 
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 Rozwiązania polskie. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Transpozycja dyrektywy do krajowego systemu prawnego (zgodnie 
z art. 28 ust. 1 dyrektywy państwa członkowskie „wprowadzają w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko-
nania niniejszej dyrektywy”) nie musi polegać ani na przyjęciu jednego 
aktu normatywnego stanowiącego wykonanie jej postanowień, nie jest też 
konieczne wprowadzanie nowych przepisów, jeśli dotychczasowe odpo-
wiadają regulacjom dyrektywy. Co więcej — analizując casus dyrektywy 
w sprawie zwalczania terroryzmu — wskazane jako dokonanie implemen-
tacji przepisy nie muszą odnosić się wprost do przestępstw o charakte-
rze terrorystycznym; kwestie konkretnych rozwiązań mogą bowiem nosić 
charakter ogólny, np. regulując nie tylko kwestie zwalczania przestępstw 
o charakterze terrorystycznym, a zwalczanie zbrodni w ogóle. Państwa 
członkowskie mają w tym zakresie swobodę wyboru środków i sposobów 
działania, istotne jest bowiem to, by w ramach obowiązującego systemu 
prawnego postanowienia dyrektywy były zrealizowane. 

Rzeczpospolita Polska wypełniła wymóg zawarty w art. 28 ust. 2 dyrek-
tywy („Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst najważniejszych 
środków prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrek-
tywą”), wskazując na 14 ustaw dotyczących kwestii wskazanych w dyrek-
tywie 25. W wykazie wskazano na następujące ustawy:

 — z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny,
 — z 6 czerwca 1997 r.— Kodeks postępowania karnego,
 — z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych,
 — z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 — z 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania 
państw członkowskich Unii Europejskiej,
 — z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 — z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu,
 — z  26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
 — z 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe,
 — z 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego 
i świadka,
 — z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary,
 — z 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
 — z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,
 — z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym po-
radnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

25  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z 15 mar-
ca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW, <https://eur-
-lex.europa.eu/legal-content/PL/NIM/?uri=CELEX:32017L0541>, 11 lutego 2019 r.
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Za niedopatrzenie należy uznać brak umieszczenia w wykazie ustawy 
z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowa-
niu terroryzmu oraz ustawy z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie 
przysługującej ofi arom niektórych czynów zabronionych 26, implementują-
ce postanowienia dyrektywy Rady 2004/80/WE z 29 kwietnia 2004 r. od-
noszącej się do kompensaty dla ofi ar przestępstw 27. Z drugiej strony, brak 
jest np. informacji o współpracy międzynarodowej i unijnej Centrum Anty-
terrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 28, ponieważ przy-
wołany powyżej przepis art. 28 ust. 2 dyrektywy ogranicza zakres sprawo-
zdania do „najważniejszych środków prawa krajowego”.

Transpozycja omawianej dyrektywy do polskiego systemu prawnego 
nie wymagała wprowadzania przez Polskę istotnych zmian legislacyjnych. 
W znacznej mierze wynika to z faktu, że Rzeczpospolita Polska jest stroną 
niemal wszystkich porozumień międzynarodowych dotyczących zwalcza-
nia terroryzmu i wypełnia wynikające z tego tytułu zobowiązania 29.

26  Ustawa z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofi arom 
niektórych czynów zabronionych (DzU z 2005 r., nr 169, poz. 1415).

27  Dyrektywa Rady 2004/80/WE z 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się 
do kompensaty dla ofi ar przestępstw, <https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_pub-
lic/bip/prawo_eu/ue2/dyrektywa-odnoszaca-sie-do-kompensaty-dla-ofi ar.pdf>, 
2 kwietnia 2018 r.

28 ABW, Współpraca zagraniczna CAT, <https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwal-
czanie-terroryzmu/centrum-antyterrorysty/wspolpraca-zagraniczna/355,Wspolpraca-
-zagraniczna-CAT.html>, 11 lutego 2019 r.

29  Wyjątkiem są tzw. dokumenty pekińskie, a więc Convention on the Suppres-
sion of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation, podpisana w Pekinie 
10 września 2010 r. (ICAO Doc. 9960), która zastępuje Konwencję o zwalczaniu 
bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilne-
go, podpisaną w Montrealu 23 września 1971 r. (DzU z 1974 r., nr 8, poz. 168, 
załącznik) oraz Protocol Supplementary To The Convention For The Suppression 
Of Unlawful Seizure Of Aircraft, podpisany w Pekinie 10 września 2010 r. (ICAO 
Doc. 9959), zmieniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia stat-
kami powietrznymi, podpisaną w Hadze 16 grudnia 1970 r. (DzU z 1972 r., nr 25, 
poz. 181, załącznik). Protokół wszedł w życie 1 stycznia 2018 r. Oba dokumenty 
dostępne są na stronie ICAO <https://www.icao.int/secretariat/legal/Pages/Tre-
atyCollection.aspx>, 13 marca 2019 r. Brak udziału Polski w wymienionych umo-
wach międzynarodowych nie zmienia ogólnej oceny zawartej w niniejszym arty-
kule. Zob. na te temat: T. Aleksandrowicz, Postępowy rozwój prawa międzynaro-
dowego a bezpieczeństwo międzynarodowego lotnictwa cywilnego [w:] Z. Galicki, 
K. Myszona-Kostrzewa (red. nauk.), 50 lat konwencji tokijskiej — bezpieczeństwo 
żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Księga de-
dykowana Profesorowi Markowi Żyliczowi, Warszawa 2014, s. 47–60; Z. Galicki, 
Ewolucja konwencji tokijskiej — od Tokio do Pekinu [w:] Z. Galicki, K. Myszona-
-Kostrzewa (red. nauk.), 50 lat konwencji tokijskiej…, wyd. cyt., s. 21–28; J. Wa-
lulik, Po reformie tokijskiej — zakres kryminalizacji i wskazania dla ustawodawcy 
polskiego [w:] Z. Galicki, K. Myszona-Kostrzewa (red. nauk.), 50 lat konwencji to-
kijskiej…, wyd. cyt., s. 235–234.
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Szczegółowa analiza wszystkich przepisów prawa polskiego służących 
transpozycji dyrektywy znacznie przekraczałaby zakres niniejszego arty-
kułu. Można jednak stwierdzić, że prawo polskie w zakresie zwalczania 
terroryzmu realizuje jej postanowienia. Podstawowe regulacje w tym za-
kresie znajdują się w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego. 
Należy w tym kontekście zauważyć, że polski kodeks karny idzie nawet 
dalej niż postanowienia dyrektywy, ponieważ penalizuje w art. 224a czyn 
polegający na zawiadomieniu o zdarzeniu niebezpiecznym dla bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, o którym zawiadamiający wie, że jest ono fał-
szywe. Do kwestii regulujących ściganie zagrożeń związanych z „zagranicz-
nymi bojownikami” znajduje zastosowanie art. 258 k.k. (udział w związku 
lub grupie przestępczej), przy czym — zgodnie z art. 110 § 1 k.k. ustawę 
karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą prze-
stępstwo o charakterze terrorystycznym. De lege ferenda można zauwa-
żyć, że  udział w grupie przestępczej, której celem jest popełnienie prze-
stępstwa o charakterze terrorystycznym nie jest tożsame z popełnieniem 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym, można zatem postulować 
doprecyzowanie polskiego kodeksu karnego pod kątem zwalczania „tu-
rystyki kryminalnej” Należy wszakże pamiętać, że ustawa o działaniach 
antyterrorystycznych pozwala na objęcie takich osób kontrolą operacyjną.

Zarówno sam kodeks postępowania karnego, jak i ustawa o działaniach 
antyterrorystycznych wyposażają polskie służby odpowiadające za zwal-
czanie terroryzmu w uprawnienia, o których mowa w dyrektywie; dotyczy 
to także kwestii aktywności w Internecie 30. Trudno również wnieść zastrze-
żenia do kwestii zwalczania fi nansowania terroryzmu 31.

Prawo polskie nie zawiera odrębnych przepisów dotyczących ochrony 
praw ofi ar zamachów terrorystycznych, znajdują tu zatem zastosowanie 
przepisy o ogólne. Przede wszystkim należy wspomnieć regulacje dotyczą-
ce praw pokrzywdzonych zwarte w kodeksie postępowania karnego oraz 
— nieznajdującą się w katalogu aktów prawnych przekazanych Komisji 
— ustawie z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej 
ofi arom niektórych czynów zabronionych 32, implementujące postanowie-
nia Dyrektywy Rady 2004/80/WE z 29 kwietnia 2004 r. odnoszącej się 
do kompensaty dla ofi ar przestępstw 33.

30  Na temat miejsca ustawy o działaniach antyterrorystycznych w polskim 
systemie prawnym zob. M. Gabriel-Węglowski, Działania antyterrorystyczne. Ko-
mentarz, Warszawa 2018, passim.

31  Zob. Ministerstwo Finansów, System przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i fi nansowaniu terroryzmu, <http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-fi nansow/dzia-
lalnosc/giif/system/-/asset_publisher/FR3d/content/system-przeciwdzialania-
-praniu-pieniedzy-i-fi nansowaniu-terroryzmu/pop_up?_101_INSTANCE_FR3d_
viewMode=print>, 13 marca 2019 r.

32  Ustawa z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofi arom 
niektórych czynów zabronionych (DzU z 2005 r., nr 169, poz. 1415).

33  Dyrektywa Rady 2004/80/WE z 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kom-
pensaty dla ofi ar przestępstw, (Dz. Urz. L 261 z 6 sierpnia 2004 r.). Zob. na ten 
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Wnioski

Dyrektywa w sprawie zwalczanie terroryzmu stanowi kluczowy akt pra-
wotwórczy regulujący te kwestie w ramach prawa wtórnego UE, zwiera 
bowiem nie tylko normatywną defi nicję przestępstwa o charakterze ter-
rorystycznym, lecz także podstawowe zasady ścigania sprawców takich 
przestępstw i zasady ochrony ofi ar zamachów terrorystycznych. Wpisuje 
się przy tym w tworzony w ramach UE antyterrorystyczny system prawny, 
odwołując się do istniejących już rozwiązań, będąc swoistym zwornikiem 
tych przepisów. Równocześnie nie sposób nie zauważyć, ze dyrektywa 
mieści się także w ogólnym systemie zwalczania terroryzmu, jaki został 
wypracowany w powszechnym (i europejskim — w ramach Rady Europy) 
systemie zwalczania terroryzmu.

Analiza polskich przepisów regulujących kwestie zwalczania terroryzmu 
wskazuje, że postanowienia dyrektywy zostały w należyty sposób trans-
ponowane do polskiego systemu prawnego. Podstawowe miejsce zajmują 
w nim trzy regulacje: kodeks karny, kodeks postepowania karnego i usta-
wa o działaniach antyterrorystycznych.

Powyższe nie oznacza braku uwag de lege ferenda. Zasadne wydaje 
się w szczególności podniesienie kwestii odpowiedzialności karnej zwią-
zanej — jak to określa dyrektywa — kwestią „zagranicznych bojowników 
terrorystycznych”. Aczkolwiek polskie regulacje prawnokarne dają pewną 
możliwość manewru, to jednak podkreślić należy, że norma prawa karne-
go musi być możliwie jak najbardziej precyzyjna, szczególnie w tak istot-
nej sprawie, jaką stanowi zagrożenie terrorystyczny. Wagę tego postulatu 
zwiększa fakt ruchów migracyjnych do państw europejskich oraz kwestie 
powrotów do krajów pochodzenia ich obywateli, którzy w trakcie pobytu 
na Bliskim Wschodzie działali w organizacjach terrorystycznych, a udo-
wodnienie im tego bywa niekiedy sprawą bardzo trudną. 

temat: S. Hoc, Ochrona ofi ar przestępstw w świetle decyzji Rady UE 2007/125/
WSiSW z 12 lutego 2007 r. [w:] T. Cielecki, J.B. Banach-Gutierrez, A. Suchor-
ska (red.), Pozycja ofi ary w procesie karnym — standardy europejskie a prawo 
krajowe, Szczytno 2008; P. Piasecka, Ochrona praw człowieka w walce i przeciw-
działaniu zagrożeniu bezpieczeństwa terroryzmem, rozprawa doktorska opraco-
wana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Kuby Jałoszyńskiego, Szczytno 
2018, maszynopis powielony, s. 165–172. 
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Keywords: directive, combating 
terrorism, European Union, legal 
system of the Republic of Poland

Summary: The article is devoted 
to The article is devoted to the issue 
of the European Parliament and Coun-
cil directive on combating terrorism 
of 15 March 2017 and its transposition 
into the Polish legal system. After clari-
fying the formal issues regarding the 
replacement of the Council Framework 
Decision by the Directive on combating 
terrorism of 2002, the author analyzes 
the scope of the directive and indicates 
its place in the legal system of the Eu-
ropean Union in the context of combat-
ing terrorism. On this background, the 
author presents the elements of the Pol-
ish legal system by indicating regula-
tions that allow the Republic of Poland 
to transpose the discussed directive, 
recognizing that the key place in it are 
three regulations: the penal code, the 
code of criminal procedure and the an-
ti-terrorist act. In the conclusions, the 
author, while formulating de lege feren-
da’s remarks, proposes to supplement 
the jurisdiction regulations with issues 
related to the possibility of punishing 
people — Polish citizens and foreign-
ers — in connection with the phenom-
enon of “terrorist tourism”.

Słowa kluczowe: dyrektywa, 
zwalczanie terroryzmu, Unia 
Europejska, prawo polskie

Streszczenie: Artykuł poświęcony 
jest problematyce dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w spra-
wie zwalczania terroryzmu z 15 marca 
2017 r. i jej transpozycji do polskiego 
systemu prawnego. Po wyjaśnieniu 
kwestii formalnych dotyczących za-
stąpienia przez dyrektywę obowiązu-
jącej dotychczas decyzji ramowej Rady 
w sprawie zwalczania terroryzmu, 
autor analizuje zakres przedmiotowy 
dyrektywy i wskazuje na jej miejsce 
w systemie prawnym Unii Europejskiej 
w kontekście zwalczania terroryzmu. 
Na tym tle autor prezentuje elementy 
polskiego systemu prawnego, wska-
zując regulacje pozwalające uznać, 
że Rzeczpospolita Polska dokonała 
transpozycji omawianej dyrektywy 
uznając, że kluczowe miejsce zajmują 
w nim trzy regulacje: kodeks karny, 
kodeks postepowania karnego i ustawa 
o działaniach antyterrorystycznych. 
We wnioskach autor, formułując uwagi 
de lege ferenda, zgłasza postulat uzu-
pełnienia regulacji dotyczących jurys-
dykcji o kwestie związane z możliwoś-
cią karania osób — obywateli RP i cu-
dzoziemców — w związku ze zjawi-
skiem „turystyki terrorystycznej”. 
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NATASZA DURAJ 1

PRZESTĘPSTWA NADUŻYCIA WŁADZY I KORUPCJI 
W PRAWIE KARNYM FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Wprowadzenie

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie przestępstw związanych 
z nadużyciem władzy oraz korupcji w prawie karnym Federacji Rosyjskiej. 
Cel ten został uznany za istotny z punktu widzenia potrzeb badań nauko-
wych odnoszących się do zagadnień związanych przede wszystkim z kwe-
stią kształtowania i kontroli bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa 
ekonomicznego oraz bezpieczeństwa społecznego.

W opracowaniu przedstawione zostały przestępstwa, związane z nad-
użyciem władzy przez urzędników oraz z korupcją urzędniczą, zawarte 
w rozdziale 30 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej 2 zatytułowanym 
„Przestępstwa przeciwko władzy państwowej, interesom służby państwo-
wej i służby w organach samorządu terytorialnego”. W artykule uwaga 
czytelnika została skoncentrowana na trzech artykułach rosyjskiego ko-
deksu karnego, odnoszących się do przestępstw związanych z korupcją 
urzędniczą, a mianowicie: art. 285 — „Nadużycie władzy”, art. 290 — 
„Przyjęcie łapówki” oraz art. 291 — „Wręczenie łapówki”.

W artykule zaprezentowano dane liczbowe z lat 2009–2017 ukazujące 
liczbę popełnionych przestępstw związanych z nadużyciem władzy oraz prze-
stępstw związanych z korupcją urzędniczą. Dane te pochodzą z materiałów 
zgromadzonych przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej 3 w odnie-
sieniu do ogólnej liczby popełnionych przestępstw tego rodzaju oraz tych-
że przestępstw w podziale na poszczególne podmioty Federacji Rosyjskiej.

1 Dr hab. Natasza Duraj — prof. nadzw. UŁ. Autorka pracuje na Uniwersytecie Łódz-
kim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, gdzie zajmuje stanowisko kierownika 
Katedry Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo 
ekonomiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo antyterrorystyczne, prze-
stępczość w sferze działalności ekonomicznej, zapobieganie przestępczości gospodarczej.

  Adres do korespondencji: <durajnatasza@gmail.com>.
2 Kodeks karny Federacji Rosyjskiej z 13 czerwca 1996 r., nr 63 (Уголовный

кодексРоссийскойФедерацииот 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ), dalej jako k.k. FR.
3 Prokuratura Generalna Federacji  Rosyjskiej, Генеральная Прокуратура 

Российской Федерации, <www.crimestat.ru>, 13 kwietnia 2019 r.
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W opracowaniu przyjęto za zasadne twierdzenie, że korupcja stanowi 
istotny problem społeczny, oddziałujący na wiele dziedzin życia, funkcjono-
wanie struktur państwa, a także działanie różnych instytucji 4. Za wiodące 
uznano podejście traktujące korupcję urzędniczą jako zachowania w róż-
nych dziedzinach zarówno administracji państwowej, jak i samorządowej 
na wszystkich szczeblach hierarchii organizacyjnej, pojawiające się wów-
czas, gdy istnieje czynnik jawności w kontaktach z urzędnikami lub jest 
inicjowane w sposób ukryty z wykorzystaniem dodatkowych gratyfi kacji, 
uzyskiwanych od ludzi w sprawach urzędowych w każdej dziedzinie życia 5.

Kary przewidziane w kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej 
za przestępstwa związane z nadużyciem władzy oraz przyjęciem 

i wręczeniem łapówki

Samo pojęcie kary i cele jej wymierzania zostały opisane 
w art. 43 k.k. FR zatytułowanym „Pojęcie i cele kary”. Zgodnie z brzmie-
niem art. 43 ust. 1 k.k. FR kara jest środkiem przymusu państwowego 
wymierzanego na podstawie wyroku sądu. Karę stosuje się w stosunku 
do osoby, która została uznana za winną popełnienia przestępstwa i pole-
ga ona na przewidzianych przez kodeks karny Federacji Rosyjskiej pozba-
wieniu lub ograniczeniu praw i wolności tejże osoby. W ust. 2 niniejszego 
artykułu ustawodawca zawarł zapis stanowiący, że kara stosowana jest 
w celu przywrócenia sprawiedliwości społecznej, a także w celu poprawy 
skazanego i zapobieżeniu popełnianiu nowych przestępstw.

W art. 45 k.k. FR zatytułowanym „Kary zasadnicze i dodatkowe” pra-
wodawca zawarł zapis stanowiący, że kary zasadnicze stanowią wyłącznie: 
prace obowiązkowe, prace poprawcze, ograniczenie dotyczące służby woj-
skowej, prace przymusowe, areszt, pobyt w dyscyplinarnej jednostce woj-
skowej, pozbawienie wolności na czas określony, dożywotnie ograniczenie 
wolności, kara śmierci (ust. 1). Zarówno jako kary zasadnicze, jak i kary 
dodatkowe mogą być orzekane: grzywna, pozbawienie prawa zajmowania 
określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością, ogra-
niczenie wolności (ust. 2). Kary dodatkowe stanowią wyłącznie: pozbawie-
nie specjalnego, wojskowego lub honorowego tytułu, stopnia służbowego 
i nagród państwowych (ust. 3).

W przypadku przestępstw związanych z nadużyciem władzy i korup-
cją urzędniczą kodeks karny Federacji Rosyjskiej przewiduje następujące 
rodzaje kar: grzywna, pozbawienie prawa zajmowania określonych stano-
wisk lub zajmowania się określoną działalnością, prace poprawcze, prace 
przymusowe, areszt oraz pozbawienie wolności na czas określony.

4  A. Kojder, Strategie przeciwdziałania korupcji — doświadczenia polskie [w:] 
A. Kojder, A. Sadowski (red.), Klimaty korupcji, Warszawa 2001, s. 47.

5  P. Sulowski, Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego pań-
stwa, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 
2012, nr 8, s. 62.
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Ogólne unormowanie wyżej wymienionych kar w kodeksie karnym Fe-
deracji Rosyjskiej prezentuje tabela 1.

Tabela 1
Ogólne unormowanie kar odnoszących się do przestępstw związanych z nadużyciem władzy 

i korupcją urzędniczą w kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej
Art. 46 k.k. FR — Grzywna

ust. 1. Grzywna stanowi karę pieniężną, wymierzaną w granicach, przewidzianych 
w kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej.

ust. 2. Grzywna ustalana jest w wysokości od 5 tys. do 5 mln rubli lub 
w wysokości wynagrodzenia za pracę albo innego dochodu skazanego za okres 
od dwóch tygodni do lat pięciu albo obliczana jest w wielkości, podzielnej wartości 
przedmiotu lub sumy korzyści majątkowej, uzyskanej w wyniku przekupstwa 
bądź sprzedajności, łapówki albo sumy nielegalnie przemieszczonych środków 
pieniężnych i (lub) wartości instrumentów pieniężnych. Grzywna w wysokości 
od 500 tys. rubli lub w wysokości wynagrodzenia za pracę albo innego 
dochodu skazanego za okres powyżej lat trzech może być wymierzona tylko 
w przypadkach, przewidzianych specjalnie przez odpowiednie artykuły Części 
szczególnej kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, za wyjątkiem przypadków 
obliczania wysokości grzywny w oparciu o wielkość, podzielną sumę korzyści 
majątkowej, uzyskanej w wyniku przekupstwa bądź sprzedajności, łapówki 
lub sumę nielegalnie przemieszczonych środków pieniężnych i (lub) wartości 
instrumentów pieniężnych. Grzywna, obliczona w oparciu o wielkość, podzielną 
sumę korzyści majątkowej, uzyskanej w wyniku przekupstwa bądź sprzedajności, 
łapówki lub sumę nielegalnie przemieszczonych środków pieniężnych i (lub) 
wartości instrumentów pieniężnych, ustalana jest w wysokości do stokrotnej 
sumy korzyści majątkowej, uzyskanej w wyniku przekupstwa bądź sprzedajności, 
łapówki lub sumy nielegalnie przemieszczonych środków pieniężnych i (lub) 
wartości instrumentów pieniężnych, ale nie może być ona mniejsza od 25 tys. 
rubli i większa od 500 mln rubli.

ust. 3.Wysokość grzywny określona jest przez sąd z uwzględnieniem ciężkości 
popełnionego przestępstwa oraz stanu majątkowego skazanego i jego rodziny, 
a także z uwzględnieniem możliwości otrzymania przez skazanego wynagrodzenia 
za pracę bądź innego dochodu. Z uwzględnieniem wymienionych wyżej 
okoliczności sąd może wymierzyć grzywnę z rozłożeniem jej na określone raty 
na okres do lat pięciu.

ust. 4. Grzywna jako dodatkowy rodzaj kary może być wymierzana tylko 
w przypadkach, przewidzianych przez określone artykuły części szczególnej 
kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

ust. 5. W przypadkach uporczywego uchylania się od zapłaty grzywny, 
wymierzonej jako kara zasadnicza, za wyjątkiem przypadków wymierzenia 
grzywny w wysokości, obliczanej w oparciu o wielkość, podzielną sumę 
korzyści majątkowej, uzyskanej w wyniku przekupstwa bądź sprzedajności 
lub łapówki, kara grzywny zamieniana jest na inną karę, za wyjątkiem kary 
pozbawienia wolności. W przypadku uporczywego uchylania się od zapłaty 
grzywny w wysokości obliczanej w oparciu o wielkość, podzielną sumę korzyści 
majątkowej, uzyskanej w wyniku przekupstwa bądź sprzedajności lub łapówki, 
wymierzonej jako kara zasadnicza, kara grzywny zamieniana jest na karę 
w granicach sankcji, przewidzianej przez odpowiedni artykuł Części szczególnej 
Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Przy tym wykonanie wymierzonej kary nie 
może być warunkowo zawieszone.
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Art. 47 k.k. FR — Pozbawienie prawa zajmowania określonych stanowisk lub 
zajmowania się określoną działalnością 

ust. 1. Pozbawienie prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania 
się określoną działalnością polega na zakazie zajmowania stanowiska w służbie 
państwowej, w organach samorządu terytorialnego bądź zajmowania się określoną 
działalnością zawodową lub inną działalnością.

ust. 2. Pozbawienie prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się 
określoną działalnością ustanawiane jest na okres od jednego roku do lat pięciu jako 
zasadniczy rodzaj kary i na okres od sześciu miesięcy do lat trzech jako dodatkowy 
rodzaj kary. W przypadkach, specjalnie przewidzianych w odpowiednich artykułach 
Części szczególnej kodeku karnego Federacji Rosyjskiej, pozbawienie prawa zajmowania 
określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością ustanawiane jest 
na okres do lat dwudziestu jako dodatkowy rodzaj kary.

ust. 3. Pozbawienie prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania 
się określoną działalnością może być wymierzone jako dodatkowy rodzaj kary 
i w przypadkach, gdy nie zostało to przewidziane przez odpowiedni artykuł części 
szczególnej kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej jako kara za określone przestępstwo, 
jeśli z uwzględnieniem charakteru i stopnia szkodliwości społecznej popełnionego 
przestępstwa oraz osoby sprawcy sąd uznaje za niemożliwe zachowanie przez niego prawa 
do zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością.

ust. 4. W przypadkach wymierzenia tego rodzaju kary jako kary dodatkowej 
do kary prac obowiązkowych, prac poprawczych, ograniczenia wolności, a także przy 
warunkowych zawieszeniu wykonania orzeczonej kary, jej okres obliczany jest od chwili 
uprawomocnienia się wyroku sądu. W przypadku wymierzenia kary pozbawienia prawa 
zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością jako 
dodatkowego rodzaju kary do kary aresztu, umieszczenia w dyscyplinarnej jednostce 
wojskowej, kary prac przymusowych lub kary pozbawienia wolności, kara ta rozciąga 
się na wszystkie okresy odbywania wymienionych wyżej zasadniczych rodzajów kary, 
ale przy tym jej okres obliczany jest od chwili ich odbycia.

Art. 50 k.k. FR — Prace poprawcze
ust. 1. Prace poprawcze wymierzane są skazanemu, który posiada stałe miejsce 

pracy, a także skazanemu nieposiadającemu stałego miejsca pracy. Skazany, który 
posiada stałe miejsce pracy, odbywa karę prac poprawczych w tymże miejscu. 
Skazany, który nie posiada stałego miejsca pracy, odbywa karę prac poprawczych 
w miejscach, określonych przez organy samorządu terytorialnego po uzgodnieniu 
z organami penitencjarnymi, przy czym w rejonie miejsca zamieszkania skazanego.

ust. 2. Prace poprawcze ustalane są na okres od dwóch miesięcy do lat dwóch.
ust. 3. Z wynagrodzenia za pracę skazanego na karę prac poprawczych dokonuje 

się potrąceń na rzecz dochodu państwa w wysokości, ustalonej wyrokiem sądu, 
w granicach od pięciu do dwudziestu procent.

ust. 4. W przypadku uporczywego uchylania się skazanego od odbywania kary 
prac poprawczych, sąd może zamienić nieodbytą karę na karę prac przymusowych 
lub karę pozbawienia wolności, biorąc pod uwagę następujące rozliczenie: jeden 
dzień prac przymusowych lub jeden dzień pozbawienia wolności za trzy dni prac 
poprawczych.

ust. 5. Prace poprawcze nie są wymierzane osobom, które posiadają pierwszy stopień 
inwalidztwa, kobietom w ciąży, kobietom posiadającym dzieci w wieku do lat trzech, 
żołnierzom odbywającym służbę wojskową na podstawie powołania do wojska, a także 
żołnierzom odbywającym kontraktową służbę wojskową na wojskowych stanowiskach 
szeregowych i sierżantów, jeśli w chwili wydania wyroku przez sąd nie odbyli oni 
określonego prawem okresu służby wojskowej na podstawie powołania do wojska.
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Art. 53.1 k.k. FR — Prace przymusowe
ust. 1. Prace przymusowe stosowane są jako alternatywa dla kary pozbawienia 

wolności w przypadkach, przewidzianych przez odpowiednie artykuły części 
szczególnej kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej za popełnienie przestępstw 
niewielkiej ciężkości lub przestępstw średniej ciężkości bądź za popełnienie 
ciężkiego przestępstwa po raz pierwszy.

ust. 2. Jeśli wymierzywszy karę w postaci pozbawienia wolności sąd dojdzie 
do wniosku o możliwości poprawy skazanego bez bezwzględnego odbywania kary 
w miejscach pozbawienia wolności postanawia on o zamianie skazanemu kary 
w postaci pozbawienia wolności na karę prac przymusowych. W sytuacji, gdy sąd 
wymierzy karę w postaci pozbawienia wolności na okres dłuższy niż pięć lat, kara 
prac przymusowych nie jest stosowana.

ust. 3. Prace przymusowe polegają na doprowadzeniu skazanego do podjęcia 
pracy w miejscach określonych przez instytucje i organy systemu penitencjarnego.

ust. 4. Prace przymusowe wymierzane są na okres od dwóch miesięcy do lat 
pięciu.

ust. 5. Z wynagrodzenia za pracę skazanego na karę prac przymusowych 
dokonywane są potrącenia na rzecz dochodu państwa, przelewane na rachunek 
odpowiedniego organu terytorialnego systemu penitencjarnego w wysokości 
ustalonej wyrokiem sądu i w granicach od pięciu do dwudziestu procent.

ust. 6. W przypadku uchylania się skazanego od odbywania prac przymusowych, 
kara prac przymusowych jest zamieniana na karę pozbawienia wolności przy 
zastosowaniu następującego rozliczenia: jeden dzień pozbawienia wolności za jeden 
dzień prac przymusowych.

ust. 7. Kara prac przymusowych nie jest wymierzana nieletnim, osobom 
z pierwszym lub drugim stopniem inwalidztwa, kobietom w ciąży, kobietom 
posiadającym dzieci w wieku do lat trzech, kobietom, które ukończyły pięćdziesiąty 
piąty rok życia, mężczyznom, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia, a także 
żołnierzom.

Art. 54 k.k. FR — Areszt
ust. 1. Kara aresztu polega na przebywaniu skazanego w warunkach ścisłej 

izolacji od społeczeństwa i ustanawiana jest na okres od jednego do sześciu 
miesięcy. W przypadku zamiany kary prac obowiązkowych lub kary prac 
poprawczych na karę aresztu, areszt może być wymierzony na okres krótszy niż 
jeden miesiąc.

ust. 2. Kara aresztu nie jest wymierzana osobom, które w chwili wydania 
wyroku przez sąd nie ukończyły osiemnastego roku życia, a także kobietom 
w ciąży i kobietom posiadającym dzieci w wieku do lat czternastu.

ust. 3. Żołnierze odbywają karę aresztu w areszcie wojskowym.

Art. 56 k.k. FR — Pozbawienie wolności na czas określony
ust. 1. Pozbawienie wolności polega na izolacji skazanego od społeczeństwa 

poprzez skierowanie go do kolonii-osiedla karnego, umieszczenie w kolonii 
wychowawczej, leczniczym zakładzie karnym, kolonii karnej o rygorze ogólnym, 
o rygorze zaostrzonym lub o rygorze szczególnym bądź do więzienia. 
Kara w postaci pozbawienia wolności może być wymierzona skazanemu, 
który popełnił po raz pierwszy przestępstwo niewielkiej ciężkości tylko 
w sytuacji, gdy zachodzą okoliczności obciążające, przewidziane brzmieniem 
art. 63 k.k. FR („Okoliczności zaostrzające karę”), z wyjątkiem przestępstw,
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przewidzianych w art. 228 ust. 1 („Nielegalne nabycie, przechowywanie, przewóz, 
produkcja, przetwarzanie środków odurzających, substancji psychotropowych 
lub ich analogów, a także nielegalne nabycie, przechowywanie, przewóz roślin, 
zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe bądź ich części, 
zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe”) art. 231 ust. 1 
(„Nielegalna uprawa roślin, zawierających środki odurzające lub substancje 
psychotropowe bądź ich prekursory”) i art. 233 k.k. FR („Nielegalne wydawanie 
lub podrabianie recept albo innych dokumentów, uprawniających do nabycia 
środków odurzających lub substancji psychotropowych”) lub jeśli tylko 
pozbawienie wolności jest przewidziane przez określony artykuł części szczególnej 
kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej jako jedyny rodzaj kary.

ust. 2. Kara pozbawienia wolności ustanawiana jest na okres od dwóch 
miesięcy do lat dwudziestu.

ust. 3. [Utracił moc].
ust. 4. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5 niniejszego artykułu, 

przy częściowym lub całkowitym sumowaniu okresów kary pozbawienia wolności, 
przy wymierzaniu kary za zbieg przestępstw, maksymalny okres pozbawienia 
wolności nie może być dłuższy niż dwadzieścia pięć lat, a przy zbiegu wyroków — 
nie dłuższy niż trzydzieści lat.

ust. 5. W przypadku popełnienia chociażby jednego z przestępstw, 
przewidzianych w art. 205 („Akt terrorystyczny”), art. 205.1 („Wspieranie 
działalności terrorystycznej”), art. 205.2 („Publiczne wezwania do dokonywania 
działalności terrorystycznej lub publiczne usprawiedliwianie terroryzmu”), 
art. 205.3 („Odbywanie szkolenia w celu dokonywania działalności 
terrorystycznej”), art. 205.4 („Organizacja związku terrorystycznego 
i uczestnictwo w nim”), art. 205.5 („Organizowanie działalności organizacji 
terrorystycznej i uczestnictwo w działalności takiej organizacji”), art. 206 
ust. 3 i 4 („Wzięcie zakładnika”), art. 211 ust. 4 („Porwanie statku transportu 
powietrznego lub wodnego albo składu taboru kolejowego”), art. 277 („Zamach 
na życie działacza państwowego lub społecznego”), art. 278 („Przejęcie lub 
utrzymanie władzy z użyciem przemocy”), art. 279 („Powstanie zbrojne”), art. 353 
(„Planowanie, przygotowywanie, wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej”), 
art. 356 („Zastosowanie niedozwolonych środków i metod prowadzenia wojny”), 
art. 357 („Ludobójstwo”), art. 358 („Zagłada ekologiczna”), art. 360 („Napad 
na osoby lub instytucje, które korzystają z ochrony międzynarodowej”), art. 361 
(„Akt międzynarodowego terroryzmu”) k.k. FR, wymierzając karę za zbieg 
przestępstw poprzez częściowe lub całkowite sumowanie okresów pozbawienia 
wolności, maksymalna kara pozbawienia wolności nie może być dłuższa niż 
trzydzieści lat, a za zbieg wyroków — nie dłuższa niż trzydzieści pięć lat.

Źródło: opracowanie własne na podstawie k.k. FR

Stosownie do postanowień art. 60 k.k. FR zatytułowanego „Ogólne zasa-
dy wymiaru kary” osobie, która została uznana za winną popełnienia prze-
stępstwa, wymierzana jest sprawiedliwa kara w granicach przewidzianych 
brzmieniem określonego artykułu części szczególnej kodeksu karnego Fe-
deracji Rosyjskiej i z uwzględnieniem postanowień części ogólnej tego ko-
deksu (ust. 1). Ustawodawca zawarł także zapis stanowiący, że surowszy 
rodzaj kary spośród przewidzianych za popełnione przestępstwo jest wy-
mierzany tylko w przypadku, jeśli łagodniejszy rodzaj kary nie jest w stanie 
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zapewnić osiągnięcia celów kary (ust. 2). Artykuł 60 ust. 3 k.k. FR zawiera 
zapis stanowiący, że przy wymierzeniu kary bierze się pod uwagę charakter 
i stopień społecznej szkodliwości przestępstwa oraz osobę winnego, w tym 
okoliczności łagodzące i zaostrzające karę, a także wpływ wymierzonej 
kary na poprawę skazanego oraz na warunki życia jego rodziny. 

Unormowanie przestępstw nadużycia władzy, przyjęcia i wręczenia 
łapówki w kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej

Przestępstwa związane z nadużyciem władzy zostały unormowane 
w art. 285 k.k. FR. W art. 285 ust. 1 k.k. FR zapisano, że wykorzysta-
nie przez funkcjonariusza publicznego swoich uprawnień służbowych, 
jeśli czyn ten został dokonany z pobudek materialnych lub z innych po-
budek osobistych i spowodował istotne naruszenie praw oraz interesów 
prawnych obywateli lub organizacji bądź prawnie chronionych interesów 
społeczeństwa lub państwa, zagrożone jest karą grzywny w wysokości 
do 80 tys. rubli lub w wysokości wynagrodzenia za pracę albo innego do-
chodu skazanego za okres do sześciu miesięcy, bądź pozbawieniem prawa 
zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną dzia-
łalnością na okres do lat pięciu, albo karą prac przymusowych na okres 
do lat czterech, bądź karą aresztu na okres od czterech do sześciu miesię-
cy, albo karą pozbawienia wolności na okres do lat czterech.

Stosownie do art. 285 ust. 2 k.k. FR, za czyn wymieniony w ust. 1 ni-
niejszego artykułu, popełniony przez osobę piastującą stanowisko pań-
stwowe Federacji Rosyjskiej lub stanowisko państwowe podmiotu Fede-
racji Rosyjskiej, a także przez szefa organizacji samorządu terytorialnego, 
grozi kara grzywny w wysokości od 100 tys. do 300 tys. rubli lub w wy-
sokości wynagrodzenia za pracę albo innego dochodu skazanego za okres 
od jednego roku do dwóch lat, bądź kara prac przymusowych na okres 
do lat pięciu i fakultatywna kara pozbawienia prawa zajmowania okre-
ślonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością na okres 
do lat trzech, albo kara pozbawienia wolności na okres do lat siedmiu 
i fakultatywna kara pozbawienia prawa zajmowania określonych stano-
wisk lub zajmowania się określoną działalnością na okres do lat trzech. 
Ustawodawca w ust. 3 zawarł zapis, zgodnie z brzmieniem którego popeł-
nienie czynów, wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 omawianego artykułu, 
które spowodowały poważne konsekwencje, zagrożone jest karą pozbawie-
nia wolności na okres do lat dziesięciu i obligatoryjną karą pozbawienia 
prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną 
działalnością na okres do lat trzech.

Do art. 285 k.k. FR ustawodawca dodał przypisy. Zgodnie z zapisami 
ujętymi w przypisie pierwszym za funkcjonariuszy publicznych uznawane 
są osoby, które w sposób stały, czasowy lub posiadając specjalne upraw-
nienia wykonują funkcje przedstawiciela władzy lub wykonują funkcje or-
ganizacyjno-zarządzające, administracyjno-gospodarcze w organach pań-
stwowych, organach samorządu terytorialnego, instytucjach państwowych 
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i samorządowych, korporacjach państwowych, spółkach państwowych, 
państwowych i samorządowych przedsiębiorstwach unitarnych, spółkach 
akcyjnych, których kontrolny pakiet akcji przynależy Federacji Rosyjskiej, 
podmiotom Federacji Rosyjskiej lub jednostkom samorządu terytorial-
nego, a także w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, innych wojskach 
i formacjach wojskowych Federacji Rosyjskiej. Przypis drugi zawiera za-
pis stanowiący, że pod pojęciem osób zajmujących stanowiska państwowe 
w Federacji Rosyjskiej rozumiane są osoby, które zajmują stanowiska, 
ustanowione w Konstytucji Federacji Rosyjskiej, federalnymi ustawami 
konstytucyjnymi i ustawami konstytucyjnymi, przeznaczone do bezpo-
średniego wykonywania umocowań prawnych organów państwowych. 
Natomiast w przypisie 3 ujęto zapis stanowiący, że pod pojęciem osób 
zajmujących stanowiska państwowe w podmiotach Federacji Rosyjskiej 
rozumiane są osoby, zajmujące stanowiska, ustanowione konstytucjami 
lub dekretami podmiotów Federacji Rosyjskiej, przeznaczone do bezpo-
średniego wykonywania umocowań prawnych organów państwowych.

Przestępstwa związane z przyjęciem łapówki przez funkcjonariusza publicz-
nego zostały ujęte w art. 290 k.k. FR. W ust. 1 niniejszego artykułu zawarto 
zapis stanowiący, że przyjęcie przez funkcjonariusza publicznego, zagranicz-
nego funkcjonariusza publicznego lub funkcjonariusza publicznego publicznej 
organizacji międzynarodowej osobiście lub przez pośrednika łapówki w formie 
środków pieniężnych, papierów wartościowych, innego majątku lub w formie 
nielegalnego wyświadczenie usług o charakterze majątkowym, udzielenia in-
nych praw majątkowych (w tym, gdy łapówka po wskazaniu funkcjonariu-
sza publicznego przekazywana jest innej osobie fi zycznej lub osobie prawnej), 
za dokonanie działań (zaniechanie) na korzyść wręczającego łapówkę lub osób 
podstawionych przez niego, jeśli funkcjonariusz publiczny na mocy swojego 
stanowiska służbowego może przyczynić się do wskazanych działań (zaniecha-
nia), a także za protekcję lub pobłażliwość służbową, grozi kara grzywny w wy-
sokości do 1 mln rubli lub w wysokości wynagrodzenia za pracę albo innego 
dochodu skazanego za okres do lat dwóch bądź w wysokości od dziesięcio-
krotnej do pięćdziesięciokrotnej sumy łapówki i obligatoryjna kara pozbawie-
nia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną 
działalnością na okres do lat trzech, bądź kara prac poprawczych na okres 
od jednego roku do lat dwóch i obligatoryjna kara pozbawienia prawa zaj-
mowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością 
na okres do lat trzech, albo kara prac przymusowych na okres do lat pię-
ciu i obligatoryjna kara pozbawienia prawa zajmowania określonych stano-
wisk lub zajmowania się określoną działalnością na okres do lat trzech, bądź 
kara pozbawienia wolności na okres do lat trzech i fakultatywna kara grzyw-
ny w wysokości od dziesięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości łapówki.

Stosownie do postanowień art. 290 ust. 2 k.k. FR przyjęcie przez funk-
cjonariusza publicznego, zagranicznego funkcjonariusza publicznego 
lub funkcjonariusza publicznego publicznej organizacji międzynarodo-
wej łapówki znacznej wartości zagrożone jest karą grzywny w wysoko-
ści od 200 tys. do 1 mln 500 tys. rubli lub w wysokości wynagrodzenia 
za pracę albo innego dochodu skazanego za okres od sześciu miesięcy 
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do lat dwóch albo w wysokości od trzydziestokrotnej do sześćdziesięcio-
krotnej wartości łapówki i obligatoryjną karą pozbawienia prawa zajmo-
wania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością 
na okres do lat trzech, bądź karą pozbawienia wolności na okres do lat 
sześciu i fakultatywną karą grzywny w wysokości do trzydziestokrotnej 
wartości łapówki wraz z fakultatywną karą pozbawienia prawa zajmowa-
nia określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością 
na okres do lat trzech.

Przepisy art. 290 ust. 3 k.k. FR ustanawiają, że przyjęcie przez funkcjo-
nariusza publicznego, zagranicznego funkcjonariusza publicznego lub funk-
cjonariusza publicznego publicznej organizacji międzynarodowej łapówki 
za nielegalne działania (zaniechanie) zagrożone jest karą grzywny w wysoko-
ści od 500 tys. do 2 mln rubli lub w wysokości wynagrodzenia za pracę albo 
innego dochodu skazanego za okres od sześciu miesięcy do lat dwóch bądź 
w wysokości od czterdziestokrotnej do siedemdziesięciokrotnej kwoty ła-
pówki i obligatoryjną karą pozbawienia prawa zajmowania określonych sta-
nowisk lub zajmowania się określoną działalnością na okres do lat pięciu, 
bądź karą pozbawienia wolności na okres od trzech do ośmiu lat i fakulta-
tywną karą grzywny w wysokości do czterdziestokrotnej wartości łapówki 
wraz z fakultatywną karą pozbawienia prawa zajmowania określonych sta-
nowisk lub zajmowania się określoną działalnością na okres do lat pięciu.

W art. 290 ust. 4 k.k. FR postanowiono, że za czyny, wymienione 
w ust. 1–3 niniejszego artykułu, popełnione przez osobę piastującą stano-
wisko państwowe Federacji Rosyjskiej lub stanowisko państwowe podmio-
tu Federacji Rosyjskiej, a także przez szefa organu samorządu terytorial-
nego, grozi kara grzywny w wysokości od 1 mln do 3 mln rubli lub w wy-
sokości wynagrodzenia za pracę albo innego dochodu skazanego za okres 
od jednego roku do lat trzech bądź w wysokości od sześćdziesięciokrotnej 
do osiemdziesięciokrotnej kwoty łapówki i obligatoryjna kara pozbawienia 
prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną 
działalnością na okres do lat siedmiu, bądź kara pozbawienia wolności 
na okres od pięciu do dziesięciu lat i fakultatywna kara grzywny w wyso-
kości do pięćdziesięciokrotnej wartości łapówki wraz z fakultatywną karą 
pozbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania 
się określoną działalnością na okres do lat siedmiu.

W art. 290 ust. 5 k.k. FR wskazano, że czyny, przewidziane w ust. 1, 
ust. 3, ust. 4 niniejszego artykułu, popełnione przez grupę osób pozostają-
cych w zmowie 6 lub przez zorganizowaną grupę 7, z wymuszeniem łapówki, 
w związku z otrzymaniem łapówki o dużej wartości zagrożone są karą grzyw-
ny w wysokości od 2 mln do 4 mln rubli lub w wysokości wynagrodzenia 

6 Za przestępstwo popełnione przez grupę osób pozostających w zmowie 
uznaje się takie przestępstwo, gdzie uczestniczyły osoby, które uprzednio umó-
wiły się w kwestii wspólnego popełnienia przestępstwa (art. 35 ust. 2 k.k. FR).

7 Przestępstwo uznaje się za popełnione przez zorganizowaną grupę, jeśli zo-
stało ono dokonane przez grupę osób posiadającą trwały i stabilny charakter, 
które to osoby wcześniej połączyły się w celu popełnienia jednego lub kilku prze-
stępstw (art. 35 ust. 3 k.k. FR).
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za pracę albo innego dochodu skazanego za okres od dwóch do czterech 
lat albo w wysokości od siedemdziesięciokrotnej do dziewięćdziesięciokrot-
nej wartości łapówki i obligatoryjną karą pozbawienia prawa zajmowania 
określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnością na okres 
do lat dziesięciu, bądź karą pozbawienia wolności na okres od siedmiu 
do dwunastu lat i fakultatywną karą grzywny w wysokości do sześćdziesię-
ciokrotnej wartości łapówki wraz z fakultatywną karą pozbawienia prawa 
zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działal-
nością na okres do lat dziesięciu.

Natomiast w art. 290 ust. 6 k.k. FR ustawodawca zawarł zapis stano-
wiący, że za czyny przewidziane w ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5 pkt a i  b ni-
niejszego artykułu, popełnione w związku z otrzymaniem łapówki o szcze-
gólnie dużej wartości, grozi kara grzywny w wysokości od 3 mln do 5 mln 
rubli albo w wysokości wynagrodzenia za pracę lub innego dochodu ska-
zanego za okres od trzech do pięciu lat albo w wysokości od osiemdziesię-
ciokrotnej do stukrotnej wartości łapówki i obligatoryjna kara pozbawienia 
prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się określoną 
działalnością na okres do lat piętnastu, bądź kara pozbawienia wolno-
ści na okres od ośmiu do piętnastu lat i fakultatywna kara w wysokości 
do siedemdziesięciokrotnej wartości łapówki wraz z fakultatywną karą po-
zbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się 
określoną działalnością na okres do lat piętnastu.

W przypisie do art. 290 k.k. FR wskazano, że pod pojęciem łapówki 
o znacznej wartości w art. 290 i 291 k.k. FR rozumiana jest kwota środ-
ków pieniężnych, wartość papierów wartościowych, innego majątku, usług 
o charakterze majątkowym, innych praw majątkowych przewyższająca 
kwotę 25 tys. rubli, pod pojęciem łapówki o dużej wartości — przewyższa-
jąca kwotę 150 tys. rubli, łapówki o bardzo dużej wartości — przewyższa-
jąca kwotę 1 mln rubli.

Przestępstwo polegające na wręczeniu łapówki funkcjonariuszowi 
publicznemu zostało opisane w art. 291 k.k. FR. Zgodnie z brzmieniem 
art. 291 ust. 1 k.k. FR wręczenie łapówki funkcjonariuszowi publicznemu, 
zagranicznemu funkcjonariuszowi publicznemu lub funkcjonariuszowi 
publicznemu publicznej organizacji międzynarodowej osobiście lub przez 
pośrednika (w tym, gdy łapówka po wskazaniu funkcjonariusza publiczne-
go przekazywana jest innej osobie fi zycznej lub osobie prawnej), zagrożone 
jest karą grzywny w wysokości do 500 tys. rubli lub w wysokości wynagro-
dzenia za pracę lub innego dochodu skazanego za okres do jednego roku 
albo w wysokości od pięciokrotnej do trzydziestokrotnej wartości łapówki, 
bądź karą prac poprawczych na okres do lat dwóch i fakultatywną karą 
pozbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania 
się określoną działalnością na okres do lat trzech, albo karą prac przymu-
sowych na okres do lat trzech, bądź karą pozbawienia wolności na okres 
do lat dwóch i fakultatywną karą grzywny w wysokości od pięciokrotnej 
do dziesięciokrotnej kwoty łapówki.

Artykuł 291 ust. 2 k.k. FR zawiera zapis stanowiący, że wręczenie ła-
pówki znacznej wartości funkcjonariuszowi publicznemu, zagranicznemu 
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funkcjonariuszowi publicznemu lub funkcjonariuszowi publicznemu 
publicznej organizacji międzynarodowej osobiście lub przez pośrednika 
(w tym, gdy łapówka po wskazaniu funkcjonariusza publicznego prze-
kazywana jest innej osobie fi zycznej lub osobie prawnej) zagrożone jest 
karą grzywny w wysokości do 1 mln rubli lub w wysokości wynagrodzenia 
za pracę albo innego dochodu skazanego za okres do lat dwóch lub w wy-
sokości od dziesięciokrotnej do czterdziestokrotnej wartości łapówki, bądź 
karą prac poprawczych na okres od jednego roku do lat dwóch i fakulta-
tywną karą pozbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub 
zajmowania się określoną działalnością na okres od jednego roku do lat 
trzech, bądź karą pozbawienia wolności na okres do lat pięciu i fakul-
tatywną karą grzywny w wysokości od pięciokrotnej do piętnastokrotnej 
wartości łapówki.

Według postanowień art. 291 ust. 3 k.k. FR za wręczenie funkcjona-
riuszowi publicznemu, zagranicznemu funkcjonariuszowi publicznemu 
lub funkcjonariuszowi publicznemu publicznej organizacji międzyna-
rodowej osobiście lub przez pośrednika łapówki za popełnienie jawnie 
nielegalnych czynów (za zaniechanie), grozi kara grzywny w wysokości 
od 1 mln 500 tys. rubli albo w wysokości wynagrodzenia za pracę lub 
innego dochodu skazanego za okres do lat dwóch lub w wysokości od trzy-
dziestokrotnej do sześćdziesięciokrotnej wartości łapówki i fakultatywna 
kara pozbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmo-
wania się określoną działalnością na okres do lat pięciu, bądź kara pozba-
wienia wolności na okres do lat ośmiu i fakultatywna kara grzywny w wy-
sokości do trzydziestokrotnej wartości łapówki wraz z fakultatywną karą 
pozbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania 
się określoną działalnością na okres do lat pięciu.

W art. 291 ust. 4 k.k. FR określono, że czyny, przewidziane w ust. 1–3 
niniejszego artykułu, popełnione przez grupę osób pozostających w zmo-
wie lub przez zorganizowaną grupę,w związku z wręczeniem łapówki o du-
żej wartości zagrożone są karą grzywny w wysokości od 1 do 3 mln rubli 
albo w wysokości wynagrodzenia za pracę lub innego dochodu skazanego 
za okres od jednego roku do lat trzech albo w wysokości od sześćdziesię-
ciokrotnej do osiemdziesięciokrotnej wartości łapówki i fakultatywną karą 
pozbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania 
się określoną działalnością na okres do lat siedmiu, bądź karą pozbawie-
nia wolności na okres od siedmiu do dwunastu lat i fakultatywną karą 
grzywny w wysokości do sześćdziesięciokrotnej wartości łapówki wraz z fa-
kultatywną karą pozbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk 
lub zajmowania się określoną działalnością na okres do lat siedmiu.

Przepisy art. 291 ust. 5 k.k. FR ustanawiają natomiast, że czyny wymie-
nione w ust. 1–4 niniejszego artykułu, popełnione w związku z wręczeniem 
łapówki o szczególnie dużej wartości, zagrożone są karą grzywny w wy-
sokości od 2 mln do 4 mln rubli lub w wysokości wynagrodzenia za pra-
cę albo innego dochodu skazanego za okres od dwóch do czterech lat 
lub w wysokości od siedemdziesięciokrotnej do dziewięćdziesięciokrotnej 
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wartości łapówki i fakultatywną karą pozbawienia prawa zajmowa-
nia określonych stanowisk lub zajmowania się określoną działalnoś-
cią na okres do lat dziesięciu, bądź karą pozbawienia wolności na okres 
od ośmiu do piętnastu lat i fakultatywną karą grzywny w wysokości 
do siedemdziesięciokrotnej wartości łapówki wraz z fakultatywną karą po-
zbawienia prawa zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się 
określoną działalnością na okres do lat dziesięciu.

Przestępstwa z art. 285, 290 i 291 k.k. FR popełnione 
w latach 2009–2017 na terytorium Federacji Rosyjskiej

Materiały zgromadzone przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyj-
skiej dotyczące przestępstw z art. 285 k.k. FR („Nadużycie władzy”), popeł-
nionych w latach 2009–2017 na terytorium Federacji Rosyjskiej, dowodzą, 
że w badanym okresie znacząco spadła liczba przestępstw tego rodzaju — 
o ile w roku 2009 w Rosji ujawniono 6103 przestępstwa związane z nad-
użyciem władzy, to w roku 2017 wykrytych zostało 2237 przestępstw tego 
rodzaju (zob. tabela 2).

Tabela 2
Liczba przestępstw z art. 285, 290 i 291 k.k. FR popełnionych na terytorium 

Federacji Rosyjskiej w latach 2009–2017

Rok

Liczba popełnionych 
przestępstw 
z art.  285 — 

„Nadużycie władzy”

Liczba popełnionych 
przestępstw 
z art.  290 — 

„Przyjęcie łapówki”

Liczba popełnionych 
przestępstw 
z art.  291 — 

„Wręczenie łapówki”

2009 6103 7856 5285

2010 4687 7747 4265

2011 4593 6947 4005

2012 4077 6576 3182

2013 3084 6710 4811

2014 2286 5980 5913

2015 2331 6495 6816

2016 2352 5344 4640

2017 2237 3188 2272

Źródło: Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej, Генеральная Прокуратура 
Российской Федерации, <www.crimestat.ru>, 13 kwietnia 2019 r.

W przypadku przestępstw związanych z przyjęciem łapówki 
(art. 290 k.k. FR) zaobserwowano podobną tendencję, jak w przypad-
ku przestępstw związanych z nadużyciem władzy. W latach 2009–2017 
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najwięcej przestępstw, związanych z przyjęciem łapówki zostało ujaw-
nionych w roku 2009 (7856 przestępstw tego rodzaju), natomiast w roku 
2017 rosyjskie organy ścigania wykryły 3188 przestępstw z art. 290 
k.k. FR.

Z materiałów zgromadzonych przez Prokuraturę Generalną Fe-
deracji Rosyjskiej, dotyczących liczby popełnionych przestępstw 
z art. 291 k.k. FR („Wręczenie łapówki”) wynika, że najwięcej tego rodzaju 
przestępstw zostało ujawnionych w roku 2015 (6816 przestępstw zwią-
zanych z wręczeniem łapówki). W badanym okresie liczba przestępstw 
z art. 291 k.k. FR ulegała znacznym wahaniom, przy czym najmniej prze-
stępstw związanych z wręczeniem łapówki odnotowano w roku 2017 (2272 
przestępstwa tego rodzaju).

Materiały zebrane przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej do-
tyczące przestępstw z art. 285, 290 i 291 k.k. FR, popełnionych w latach 
2009–2017 na terytorium Federacji Rosyjskiej, pozwalają na dokonanie 
zestawienia w podziale na podmioty Federacji Rosyjskiej 8, w których po-
pełnionych zostało najwięcej przestępstw tego rodzaju w poszczególnych 
latach.

W przypadku przestępstw związanych z nadużyciem władzy 
(art. 285 k.k. FR) najwięcej z nich w badanym okresie zostało ujawnio-
nych w Republice Tatarstanu, a następnie w Republice Baszkortostanu 
i w obwodzie czelabińskim (zob. tabela 3).

8  Zgodnie z brzmieniem art. 65 ust. 1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej 
w skład Federacji Rosyjskiej wchodzą podmioty Federacji Rosyjskiej: Repub-
lika Adygei (Adygeja), Republika Ałtaju, Republika Baszkortostanu, Republika 
Buriacji, Republika Dagestanu, Republika Inguszetii, Republika Kabardyjsko-
-Bałkarska, Republika Kałmucji, Republika Karaczajsko-Czerkieska, Republi-
ka Karelii, Republika Komi, Republika Krymu, Republika Mari El, Republika 
Mordowii, Republika Sachy (Jakucja), Republika Osetii Północnej — Alanii, Re-
publika Tatarstanu (Tatarstan), Republika Tuwy, Republika Udmurcka, Repub-
lika Chakasji, Republika Czeczeńska, Republika Czuwaska — Czuwaszja; Kraj 
Ałtajski, Kraj Zabajkalski, Kraj Kamczacki, Kraj Krasnodarski, Kraj Krasnojar-
ski, Kraj Permski, Kraj Nadmorski, Kraj Stawropolski, Kraj Chabarowski; ob-
wód amurski, obwód archangielski, obwód astrachański, obwód biełgorodzki, 
obwód briański, obwód włodzimierski, obwód wołgogradzki, obwód wołogodz-
ki, obwód woroneski, obwód iwanowski, obwód irkucki, obwód kaliningradz-
ki, obwód kałuski, obwód kemerowski, obwód kirowski, obwód kostromski, 
obwód kurgański, obwód kurski, obwód leningradzki, obwód lipiecki, obwód 
magadański, obwód moskiewski, obwód murmański, obwód niżnonowogrodz-
ki, obwód nowogrodzki, obwód nowosybirski, obwód omski, obwód orenburski, 
obwód orłowski, obwód penzeński, obwód pskowski, obwód rostowski, obwód 
riazański, obwód samarski, obwód saratowski, obwód sachaliński, obwód 
swierdłowski, obwód smoleński, obwód tambowski, obwód twerski, obwód tom-
ski, obwód tulski, obwód tiumeński, obwód uljanowski, obwód czelabiński, ob-
wód jarosławski; Moskwa, Sankt Petersburg, Sewastopol — miasta o znaczeniu 
federalnym; Żydowski Obwód Autonomiczny; Nieniecki Okręg Autonomiczny, 
Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny — Jugra, Czukocki Okręg Autonomicz-
ny, Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny.
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Tabela 3
Podmioty Federacji Rosyjskiej, w których popełniono najwięcej przestępstw z art. 285, 290 

i 291 k.k. FR w latach 2009–2017

Rok

Podmioty Federacji 
Rosyjskiej, w których 
popełniono najwięcej 
przestępstw z art. 285

Podmioty Federacji 
Rosyjskiej, w których 
popełniono najwięcej 
przestępstw z art. 290

Podmioty Federacji 
Rosyjskiej, w których 
popełniono najwięcej 
przestępstw z art. 291

2009 1. obwód moskiewski — 458,
2. obwód czelabiński — 343,
3. Republika 
Baszkortostanu— 225

1. m. Moskwa – 794,
2. Kraj Krasnodarski – 255,
3. Kraj Permski — 243

1. m. Moskwa — 621,
2. obwód wołgogradzki — 220,
3. Kraj Permski — 173

2010 1. obwód czelabiński — 555,
2. obwód moskiewski — 
303,
3. Chanty-Mansyjski Okręg 
Autonomiczny — 218

1. m. Moskwa — 627,
2. obwód czelabiński — 
433,
3. Republika 
Baszkortostanu — 354

1. m. Moskwa — 422,
2. obwód kirowski — 234,
3. obwód wołgogradzki — 
171

2011 1. obwód czelabiński — 439,
2. Republika 
Baszkortostanu— 355
3. obwód tiumeński — 300

1. obwód czelabiński — 426,
2. Republika 
Baszkortostanu — 306,
3. m. Moskwa — 297

1. m. Moskwa — 214,
2. obwód wołgogradzki — 
203,
3. Kraj Permski — 202

2012 1. Republika 
Baszkortostanu — 404,
2. obwód tiumeński — 256,
3. Chanty-Mansyjski Okręg 
Autonomiczny — 233

1. obwód czelabiński — 
446,
2. m. Moskwa — 280,
3. obwód nowosybirski — 
271

1. obwód wołgogradzki — 
164,
2. m. Moskwa — 156,
3. obwód swierdłowski — 
116

2013 1. Republika Tatarstanu — 
249,
2. Chanty-Mansyjski Okręg 
Autonomiczny — 190,
3. obwód czelabiński — 170

1. m. Moskwa — 383,
2. Kraj Zabajkalski — 371,
3. obwód czelabiński — 354

1. m. Moskwa — 365,
2. obwód kirowski — 189,
3. Republika Tatarstanu 
— 164

2014 1. Republika Tatarstanu — 
177,
2. Kraj Zabajkalski — 113,
3. m. Moskwa — 100

1. m. Moskwa — 301,
2. Republika 
Baszkortostanu — 186,
3. Kraj Permski — 180

1. m. Moskwa — 359,
2. obwód wołgogradzki — 
289,
3. Kraj Permski — 247

2015 1. Republika Tatarstanu — 
181,
2. obwód wołogodzki — 116,
3. obwód swierdłowski — 96

1. m. Moskwa — 265,
2. obwód wołgogradzki — 
217,
3. Kraj Krasnodarski — 201

1. obwód wołgogradzki — 
335,
2. obwód swierdłowski — 
270,
3. m. Moskwa — 247

2016 1. Republika Tatarstanu 
— 183,
2. obwód wołogodzki — 95,
3. Kraj Krasnodarski — 94

1. m. Moskwa — 256,
2. Kraj Krasnodarski — 224,
3. Kraj Zabajkalski — 210

1. obwód wołgogradzki — 
227,
2. m. Moskwa — 208,
3. obwód moskiewski — 
181

2017 1. Republika Tatarstanu 
— 139,
2. m. Moskwa — 106,
3. Kraj Krasnodarski —104

1. m. Moskwa — 205,
2. obwód moskiewski — 105,
3. m. Sankt Petersburg — 
94

1. m. Moskwa — 149,
2. obwód moskiewski, 
obwód smoleński — 103,
3. Kraj Krasnodarski — 89

Źródło: Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej, Генеральная Прокуратура 
Российской Федерации, <www.crimestat.ru>, 13 kwietnia 2019 r.
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W analizowanym okresie najwięcej przestępstw związanych z przyję-
ciem łapówki ujawniono w Moskwie, przy czym w roku 2009 w stolicy 
Rosji doszło do popełnienia 794 przestępstw tego rodzaju. Pozostałymi 
podmiotami Federacji Rosyjskiej, w których odnotowano najczęstsze przy-
padki przyjęcia łapówek, były: obwód czelabiński, a następnie Republika 
Baszkortostanu i Kraj Krasnodarski.

W przypadku przestępstw związanych z wręczeniem łapówki, najwięcej 
z nich — podobnie jak w przypadku przestępstw związanych z przyjęciem 
łapówki – zostało ujawnionych w badanym okresie w Moskwie. Pozosta-
łymi podmiotami Federacji Rosyjskiej, w których ujawniono najwięcej 
przestępstw związanych z wręczeniem łapówki, były: obwód wołgogradzki, 
a następnie Kraj Permski.

Podsumowując, można stwierdzić, że w przypadku przestępstw związa-
nych z nadużyciem władzy najwięcej z nich zostało dokonanych w Repub-
lice Tatarstanu, natomiast w przypadku przestępstw związanych z przyję-
ciem łapówki i wręczeniem łapówki — w Moskwie.

Zakończenie

Analizując kwestię bezpieczeństwa, utożsamianego z gwarantowaną 
przez konstytucję, instytucje prawne i przedsięwzięcia praktyczne ochro-
ną i obroną przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami żywotnych 
interesów państwa, społeczeństwa i obywatela we wszystkich sferach życia 
społecznego, nie sposób pominąć kwestii przestępstw związanych z nad-
użyciem władzy i korupcji urzędniczej. Ta kategoria przestępstw w istotny 
sposób wpływa zarówno na bezpieczeństwo ekonomiczne, jak i bezpieczeń-
stwo społeczne każdego kraju. W Federacji Rosyjskiej przestępstwo nad-
użycia władzy i korupcji urzędniczej od momentu skodyfi kowania budziło 
wiele wątpliwości. Wystarczy wspomnieć bowiem o tym, że kodeks karny 
Federacji Rosyjskiej w znaczący sposób poszerzył krąg podmiotów zali-
czanych do funkcjonariuszy publicznych. Analizowane w artykule prze-
stępstwa, związane z nadużyciem władzy i korupcją urzędniczą, stanowią 
największą liczbę przestępstw popełnianych przez rosyjskich urzędników 
państwowych, przy czym w badanym okresie zaobserwowano znaczący 
spadek przestępstw popełnionych z art. 285 k.k. FR („Nadużycie władzy”) 
oraz art. 290 k.k. FR („Przyjęcie łapówki”).



Nr 2(134)        Przestępstwa nadużycia władzy i korupcji w prawie karnym… 57

Keywords: crime of abuse of power, 
corruption, economic security, 
Russian Federation, the Criminal 
Code of Russian Federation

Summary: The main purpose of the ar-
ticle is to present crimes related to the 
abuse of power by clerk and clerical cor-
ruption, contained in Chapter 30 of the 
Criminal Code of the Russian Federa-
tion, entitled „Crimes against state pow-
er, the interests of the state service and 
service in local self-government bodies”. 
The work was analyzed three articles 
of the Russian Criminal Code, referring 
to crimes related to clerical corruption, 
namely: art. 285 CC RF ,,Abuse of pow-
er”, art. 290 CC RF ,,Bribe-taking” and 
art. 291 CC RF ,,Bribe-giving”. The 
study also contains an analysis of the 
scale and dynamics of the above-men-
tioned crimes using the materials col-
lected by the Prosecutor General’s Of-
fi ce of the Russian Federation for the 
years 2009-2017 in relation to individ-
ual subjects of the Russian Federation, 
in which the most crimes were com-
mitted, related to the abuse of power, 
bribe-taking and bribe-giving.

Słowa kluczowe: przestępstwa 
nadużycia władzy, korupcja, 
bezpieczeństwo ekonomiczne, 
Federacja Rosyjska, kodeks karny 
Federacji Rosyjskiej

Streszczenie: Zasadniczym celem ar-
tykułu jest przedstawienie przestępstw 
związanych z nadużyciem władzy przez 
urzędników oraz z korupcją urzędniczą 
zawartych w rozdziale 30 kodeksu karne-
go Federacji Rosyjskiej zatytułowanym — 
„Przestępstwa przeciwko władzy państwo-
wej, interesom służby państwowej i służ-
by w organach samorządu terytorialne-
go”. W artykule przeanalizowano trzy 
artykuły rosyjskiego kodeksu karnego 
odnoszące się do przestępstw związanych 
z korupcją urzędniczą — mianowicie art. 
285 „Nadużycie władzy”, art. 290 „Przy-
jęcie łapówki” oraz art. 291 „Wręczenie 
łapówki”. W opracowaniu przeanalizowa-
ne także skalę i dynamikę wymienionych 
przestępstw dzięki wykorzystaniu mate-
riałów zgromadzonych przez Prokuraturę 
Generalną Federacji Rosyjskiej w latach 
2009–2017 w odniesieniu do poszcze-
gólnych podmiotów Federacji Rosyjskiej, 
w których popełnionych zostało najwięcej 
przestępstw związanych z nadużyciem 
władzy, przyjęciem łapówki oraz wręcze-
niem łapówki.
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MAREK FAŁDOWSKI 1

DZIAŁALNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚCIOWA 
FUNKCJONARIUSZY POLICJI PAŃSTWOWEJ

Wprowadzenie 

Przypadająca w 2019 r. rocznica utworzenia Policji Państwowej jest do-
skonałą okazją do przypomnienia dorobku niepodległościowego jej funk-
cjonariuszy. Formację tę tworzyli przecież ludzie, którzy wierzyli w służbę 
Ojczyźnie, dla których patriotyzm, odpowiedzialność, ale przede wszystkim 
poczucie obowiązku za państwo i naród oraz słowa „Honor i Ojczyzna” 
były najwyższymi wartościami. Mundur polskiego policjanta był sym-
bolem powagi odradzającego się po 123 latach niewoli państwa, które 
w 1920 r. zdolne było zatrzymać nawałę bolszewicką i zapobiec w ten 
sposób jej rozprzestrzenieniu na państwa zachodniej Europy. „Funkcjo-
nariusze Policji Państwowej stanowili o sile i kulturze narodu oraz strzegli 

1  Insp. dr hab. Marek Fałdowski, prof. WSPol — komendant-rektor Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (2000 r.), 
Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2003 r.) oraz Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego w Siedlcach, gdzie w 2006 r. uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk humanistycznych. W 2011 r. ukończył Studium Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, w 2015 r. — studia podyplomowe w zakresie pedagogiki krymino-
logicznej: profi laktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej. W 2019 r. uzy-
skał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie nadany uchwałą Rady Wydziału Bezpie-
czeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Redaktor naczelny kwartalnika 
„Przegląd Policyjny”, przewodniczący komitetu redakcyjnego periodyku „Policja. 
Kwartalnik kadry kierowniczej Policji” i komitetu redakcyjnego półrocznika „In-
ternal Security”, a także członek Międzynarodowej Rady Doradczej czasopisma 
„NBP — Journal of Criminalistics and Law”, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bez-
pieczeństwie, International Police Association, Rady Naukowo-Technicznej przy 
ministrze spraw wewnętrznych i administracji, Rady Naukowo-Technicznej przy 
komendancie głównym Policji oraz Rady Naukowej Centralnego Laboratorium 
Kryminalistycznego Policji. Zainteresowania badawcze koncentruje na bezpie-
czeństwie wewnętrznym. Autor publikacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, historii Policji oraz etosu służby. 

   Adres do korespondencji: <rektor@wspol.edu.pl>.
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porządku i bezpieczeństwa polskich obywateli. […] podstawą etosu jest 
właśnie patriotyzm” 2. 

Wybuch I wojny światowej w 1914 r. nie tylko spowodował załama-
nie się jednolitego stanowiska trzech państw zaborczych — Rosji, Au-
strii i Niemiec — wobec narodu polskiego, lecz także, co należy szczegól-
nie podkreślić, umożliwił tworzenie obywatelskich organizacji mających 
na celu ochronę porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego 3. Skutki 
Wielkiej Wojny, jak wówczas ją nazywano, okazały się dla niepodległości 
Polski wyjątkowo korzystne. Dwaj zaborcy znaleźli się wśród przegranych, 
natomiast w Rosji wybuchła rewolucja październikowa 4. W listopadzie 
1918 r. wszystkie granice Polski były zagrożone. Wrogości wobec Rzeczy-
pospolitej nie kryły nie tylko pokonane Niemcy, lecz także Czechosłowacja, 
Litwa, ogarnięta rewolucją Rosja oraz Ukraina. Niezwykle ważną sprawą, 
wymagającą uregulowania, była kwestia ustalenia granic 5.

W odrodzonym państwie polskim było niewiele formacji gotowych 
do dalszego samodzielnego zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. 
Należały do nich Żandarmeria Polowa Polskiej Siły Zbrojnej, milicje miej-
skie w niektórych miastach byłego Królestwa, głównie w Warszawie, Lub-
linie, Radomiu, Siedlcach, Piotrkowie, Płocku, Radomsku czy zmniejszo-
ne i zdezorganizowane w czasie wojny policje miejskie w kilku miastach 
byłego zaboru austriackiego 6. Ponadto formacje te ograniczały się tylko 

2  Pismo Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana 
Józefa Kasprzyka z 19 lipca 2019 r. do uczestników uroczystych obchodów setnej 
rocznicy powstania Policji Państwowej. „Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie konty-
nuuje to przedwojenne dziedzictwo tradycji i wartości”. Zob. tamże.

3  Kolejno powstawały m.in.: w lipcu 1914 r. straż obywatelska w Zagłębiu Dą-
browskim; 5 sierpnia straż obywatelska w Warszawie; 1 lutego 1916 r. powołano 
Milicję Miejską, podległą warszawskiemu magistratowi; następnie już po odzy-
skaniu niepodległości, tj. 5 grudnia 1918 r., Józef Piłsudski upaństwowił Milicję 
Ludową PPS, czyniąc ją tym samym organem wykonawczym rządu; 9 stycznia 
1919 r. również J. Piłsudski powołał Policję Komunalną; 16 maja 1919 r. w sejmie 
został przedstawiony rządowy projekt o Straży Bezpieczeństwa. Ostatecznie 
sejmowa komisja administracyjna w miejsce terminu Straż Bezpieczeństwa 
wprowadziła nazwę Policja Państwowa. Służbę policyjną w II Rzeczypospolitej 
utworzono na mocy ustawy z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej. Zob. szerzej: 
M. Fałdowski, Policja Państwowa w Dziesięcioleciu Polski Odrodzonej [w:] I. Klo-
nowska, M. Konopczyński, J. Stawnicka (red.), Polska Policja w perspektywie 
współczesnej nauki. Refl eksje interdyscyplinarne, Szczytno 2019, s. 33–37. 

4  T. Frączek, Kresy wschodnie w koncepcjach głównych obozów politycznych [w:] 
A. Misiuk (red.), Udział Policji w wojnie polsko-radzieckiej 1919–1920, Szczytno 1999, 
s. 21. Zob. szerzej: J. Dąbrowski, Wielka Wojna 1914–1918, t. 1–2, Oświęcim 2015. 

5  Zob. szerzej: J. Przybylski, Walka o wschodnią granicę II Rzeczypospolitej 
1918–1921 [w:] A. Misiuk (red.), Udział Policji w wojnie…, wyd. cyt., s. 28–38. 
Por. M. Wrzosek, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992. 

6  Przyjmuje się, że pierwszymi tego typu organizacjami były straże obywatel-
skie Zagłębia Dąbrowskiego, powstałe w lipcu 1914 r. W sierpniu 1914 r. powsta-
ły kolejne: straż obywatelska w Warszawie, we Lwowie i w Łodzi. Służba w tych 
formacjach opierała się na dobrowolnej rekrutacji. Członkowie nie wyróżniali się 
umundurowaniem bądź uzbrojeniem. Posiadali jedynie opaski na rękawach oraz 



60 Marek Fałdowski Nr 2(134)

do służby porządkowej. W chwili rozbrojenia okupantów stanęły przed pol-
skimi władzami istotne i bardzo trudne zadania. Chodziło bowiem o możli-
wie najszybsze zorganizowanie służby bezpieczeństwa tam, gdzie nie było 
polskich formacji tego typu 7. Trudną sytuację pogłębiały szczególnie wojna 
polsko-bolszewicka, która rozpoczęła się u wschodnich granic odrodzo-
nego państwa, a także migracje rozbrojonych wojsk austro-niemieckich, 
uchodźców z Rosji, uciekinierów z obszarów zagrożonych, powrót zwolnio-
nych żołnierzy różnych armii, radykalizm niektórych kierunków politycz-
nych czy też agitacja bolszewicka 8. 

Zaistniała wówczas konieczność utworzenia lokalnych formacji zdol-
nych do zapewnienia elementarnego bezpieczeństwa, co przy braku sto-
sownych wydanych centralnie zarządzeń doprowadziło do powstania sze-
regu różnych organizacji 9. W poszczególnych zaborach kształtowały się 
one odmiennie pod względem organizacyjnym, a także tworzono je w róż-
nych okresach 10. W zaborze austriackim powoływano w miastach straże 
obywatelskie, natomiast na wsiach straże ziemskie. W dalszej kolejności 
zorganizowano Dowództwo Żandarmerii przy Okręgu Generalnym w Kra-
kowie. Natomiast na prowincji przystąpiono do formowania Żandarmerii 
Krajowej, która wchłonęła straż ziemską, część straży obywatelskich oraz 
policje miejskie 11. We Lwowie powstał oddział Żandarmerii Obrony Lwowa, 
z czasem przekształcony w Główne Dowództwo Żandarmerii na Małopol-
skę Wschodnią. Jednostce tej podlegała zarówno Żandarmeria Krajowa 
pełniąca służbę na posterunkach wewnątrz kraju, jak i Żandarmeria Po-
lowa, pełniąca służbę na tyłach armii operującej. 

Na terenie województwa lubelskiego, niezależnie od Milicji Miejskiej 
w samym Lublinie, powstała Żandarmeria Krajowa oraz kolejna organi-
zacja, tzw. Milicja Ludowa, która przejęła obowiązki policyjne. Jej działal-
ność została zatwierdzona dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsud-
skiego 5 grudnia 1918 r. Szybki rozwój liczebny tej formacji przekroczył 
faktyczne zapotrzebowanie, co umożliwiło skierowanie części jej członków, 

drewniane pałki. Zob. P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju 
dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej, Szczytno 2012, s. 150. 

 7  Rozważano też utworzenie nowej służby, tj. policji śledczej, oraz scentrali-
zowanie całego szeregu zagadnień w celu współpracy w zwalczaniu przestępstw 
nasilających się w czasach przełomowych. 

 8  Zob. szerzej: A. Pepłoński, Zwalczanie bolszewickiej dywersji i propagandy 
wywrotowej w okresie wojny 1919–1920 [w:] A. Misiuk (red.), Udział Policji w woj-
nie…, wyd. cyt., s. 39–51.

 9  Brak unormowań prawnych uniemożliwiał czytelny podział kompetencji 
i tym samym skuteczną współpracę. Zob. J. Kozolubski, Dwudziestolecie Policji 
Państwowej w Polsce, „Przegląd Policyjny” 1938, nr 6, s. 405. Szerzej: P. Majer, 
Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski…, wyd. cyt., s. 149–157.

10  Zob. szerzej: P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski…, wyd. cyt., 
s. 149–157.

11  J. Kozolubski, Dwudziestolecie Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 405. Por. 
P. Majer, Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski…, wyd. cyt., s. 151–152.
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w formie zorganizowanych batalionów, do zasilenia wojska w służbie eta-
powej, a nawet liniowej 12.

Różnorodność formacji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
wzbogacały dodatkowo Straż Kolejowa utworzona z końcem 1918 r. 13 oraz 
Straż Rzeczna 14 pełniąca służbę na Wiśle 15. 

Mimo że początki związane z powstawaniem organizacji odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo wewnętrzne nie należały do łatwych, w krótkim 
czasie doprowadzono do tego, że społeczeństwo postrzegało funkcjona-
riuszy Policji Państwowej jako patriotów, którzy strzegąc ładu i porządku 
publicznego, nierzadko narażali własne życie. W historii polskiej Policji 
można odnaleźć karty, które opisują udział policjantów także w walkach 
o niepodległość Rzeczypospolitej oraz o zachowanie jej suwerenności. 
Celem artykułu jest przypomnienie wybranych wydarzeń, na podstawie 
m.in. ówczesnej prasy policyjnej, szczególnie w roku, w którym obchodzi-
my setną rocznicę powołania Policji Państwowej 16. 

Udział w odzyskaniu niepodległości

Na początku listopada 1918 r. szala zwycięstwa w Wielkiej Wojnie zde-
cydowanie przechyliła się na stronę armii koalicyjnych. Legła wówczas 
w gruzach cała niemiecka potęga militarna, natomiast dla Polski zaist-
niała możliwość odzyskania utraconej w XVIII w. niepodległości. „Dzień 
11 listopada to dzień, w którym Naród ostatecznie zrzucił kajdany nie-
woli, dzień, w którym przystąpił do likwidacji panowania okupantów” 17. 

12  W ten sposób do działań, np. na linii frontu, wysłano osoby o radykalnych 
poglądach.

13  Formacja utworzona przez Ministerstwo Kolei Żelaznych w celu ochrony 
bezpieczeństwa na kolejach. Zob. J. Kozolubski, Dwudziestolecie Policji Państwo-
wej…, wyd. cyt., s. 405.

14  Straż Rzeczna podlegała Ministerstwu Robót Publicznych.
15  Przykładem służby w tych warunkach może być Warszawa. Oprócz Mili-

cji Miejskiej przez jakiś czas istniała tam utworzona przez płk. Jaźwińskiego Straż 
Narodowa. Ponadto były oddziały Milicji Ludowej, na dworcach Straż Kolejowa, 
na przystaniach Straż Rzeczna, a także formacje żandarmerii. Stan taki był powo-
dem częstych sporów kompetencyjnych. Zapewne „obfi tość organów bezpieczeństwa 
groźna była dla drobnych rzezimieszków, lecz poważni przestępcy uchodzili ręki 
sprawiedliwości wskutek braku jakiejkolwiek koordynacji wysiłków tych wszystkich 
organizacji bezpieczeństwa”. Zob. J. Kozolubski, Dwudziestolecie Policji Państwo-
wej…, wyd. cyt., s. 405.

16  Prasa policyjna w okresie międzywojennym miała istotny wpływ na kształ-
towanie postaw i zachowań patriotycznych ówczesnych funkcjonariuszy Policji 
Państwowej. Zob. R. Litwiński, Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie 
prywatne, Lublin 2007, s. 427–433.

17  J. Szeryński, Granatowe mundury w walkach o niepodległość, „Na Poste-
runku” 1929, nr 32, s. 490. Zob. też: Z.B. Kayzer, B. Kayzer, Kadry urzędów bez-
pieczeństwa publicznego i ich rozmieszczenie w autonomicznym województwie 
śląskim w latach 1922–1939, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2011, nr 3, s. 277–278.
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Najbardziej doniosłe i brzemienne w skutkach było rozbrojenie okupantów 
w Warszawie, w którym istotną rolę odegrała ówczesna Milicja Miejska. 

Rozbrojenie Niemców rozpoczęło się właściwie w nocy z 10 na 11 listopa-
da i to w kilku miejscach jednocześnie. Jednym z pierwszych „wystąpień” 18 
policjantów był atak na urząd śledczy, areszt centralny i biuro policji polo-
wej. O ile zajęcie pierwszego i drugiego obiektu nie przysporzyło większych 
trudności — uwieńczone zostało sukcesem, a także zdobyciem znacz-
nej liczby karabinów i rewolwerów — o tyle atak na biuro policji polowej 
mógł dla szturmującego oddziału zakończyć się tragicznie. Wykorzystu-
jąc przewagę liczebną nad szczupłym oddziałem ówczesnej milicji, Niem-
cy otoczyli go, szykując się do natychmiastowej egzekucji. Na szczęście 
nadeszła pomoc, która powstrzymała okupantów, umożliwiając nie tylko 
ich rozbrojenie, lecz także ratując oddział od prawdopodobnej śmierci 19. 

W dalszej kolejności rozbrojono warty w gmachu Polskiej Krajowej 
Kasy Pożyczkowej i „Ostbanku”. Funkcjonariusze, łamiąc zacięty opór, 
nie dopuścili do wywiezienia znacznych zapasów gotówki oraz zmaga-
zynowanej w tym obiekcie żywności. Natomiast policjanci wkraczający 
do Pałacu Prymasowskiego zostali, co prawda, ostrzelani, lecz po przyby-
ciu posiłków gmach udało się opanować, dzięki czemu przejęto znaczną 
liczbę jednostek broni 20. 11 listopada 1918 r. wielu policjantów walczyło 
dzielnie i heroicznie. Na przykład — jak podaje Henryk Wardęski — pod-
kom. Karol Fuchs z II komisariatu rozbroił posterunek żandarmerii nie-
mieckiej i zajął koszary niemieckie na placu Broni, zaś podkom. Wacław 
Dąbrowski z IV komisariatu wraz z kilkoma funkcjonariuszami obezwład-
nili na ul. Stawki oddział żołnierzy niemieckich, a następnie przy uży-
ciu zdobytej broni rozbroili całą kompanię. Podobnie kom. Ignacy Koral 
z V komisariatu zajął składy wojskowe benzyny i smarów przy ul. Smoczej 
i z pomocą innych funkcjonariuszy rozbroił kompanię wartowniczą 21.

Zajęcie Soldatenheimu przy ul. Długiej należało również do zadań trud-
nych, ponieważ został on dodatkowo otoczony zasiekami z drutu kolcza-
stego. Pomimo ostrzału z karabinów maszynowych także i ta placówka 
po zaciętej walce została opanowana. Funkcjonariusze Milicji Miejskiej 
wspólnie z wojskiem zdobyli cytadelę, której szczególnie silnie bronili 
Niemcy. Krwawe walki stoczono o Dworzec Główny oraz sąsiadujący z nim 
hotel „Polonia”. Zajęcie Dworca Głównego umożliwiło rozbrojenie około 
trzech tysięcy żołnierzy, których przetransportowano koleją jako uzupeł-
nienie dla garnizonu niemieckiego w Warszawie. Jednocześnie z dworca-
mi zaatakowano i w konsekwencji opanowano więzienia. Związane to było 
z realną groźbą uwolnienia się tzw. kryminalnych przestępców 22. Funkcjo-
nariusze z IX komisariatu Milicji Miejskiej opanowali więzienie mokotow-
skie, unieszkodliwiając przebywających tam osadzonych. 

18  Mianem „wystąpienia” określano wówczas interwencję policyjną. 
19  J. Szeryński, Granatowe mundury…, wyd. cyt., s. 490.
20  Tamże.
21  H. Wardęski, Moje wspomnienia policyjne, Warszawa 1925, s. 210.
22  J. Szeryński, Granatowe mundury…, wyd. cyt., s. 490.



Nr 2(134)        Działalność niepodległościowa funkcjonariuszy Policji Państwowej 63

Doniosłym wydarzeniem było również zajęcie koszar wojskowych przy 
ul. Ułańskiej, gdzie po złamaniu oporu załogi zdobyto kolejną partię kil-
kuset karabinów. Wart odnotowania jest fakt zdobycia magazynów woj-
skowych przy ul. Smoczej przez wspomniany już  oddział Milicji Miejskiej 
z V komisariatu, który dysponował zaledwie jednym rewolwerem. Komi-
sarz Robaczewski z IV komisariatu Milicji Miejskiej, dysponując podob-
nym uzbrojeniem, zajął magazyny przy ul. Stawki oraz ostrzeliwany z cy-
tadeli Dworzec Gdański 23. Opanowanie pozostałych dworców oraz urzędu 
gospodarczego przy ul. Jagiellońskiej, a także ekspozytury policji polowej 
przy ul. Wileńskiej było jednym z ostatnich etapów rozbrajania Niemców 24.

Najdłużej, ponieważ aż dwa dni, trwało zdobywanie ratusza. Wynikało 
to z faktu zlokalizowania tam oddziałów niemieckich, które broniły się 
skutecznie. W tym czasie prawdopodobnie prezydent policji niemieckiej 
palił dokumenty o istotnym dla okupantów znaczeniu. Polacy prowadzili 
z balkonu gmachu Teatru Wielkiego ostrzał, który jednak nie przyniósł 
pozytywnych skutków 25. Dopiero po otrzymaniu przez załogę gwarancji 
swobodnego powrotu do kraju, opuściła ona jako ostania tę placówkę 26. 

Aktywność niepodległościową Policji w listopadzie 1918 r. bardzo dobrze 
obrazują również źródła archiwalne pochodzące z Centralnego Archiwum 
Wojskowego w Warszawie, np. opublikowane w periodyku „Niepodległość 
i Pamięć” w 2008 r. pt. Listopad 1918 — raporty i relacje z akcji rozbraja-
nia Niemców 27. 

Jako pierwsza zamieszczona została relacja komendanta policji mia-
sta stołecznego Warszawy insp. Edmunda Czyniowskiego. W swoim opisie 
omówił on czynności związane z rozbrojeniem urzędu śledczego i aresztów 
(śledczego i centralnego), więzienia mokotowskiego, ratusza, cytadeli oraz 
Dworca Głównego i Gdańskiego w Warszawie. W dalszej części relacji zapre-
zentowano podobną problematykę w odniesieniu do: komendy policji nie-
mieckiej w Al. Jerozolimskich, koszar wojsk niemieckich przy ul. Ułańskiej, 
magazynów przy ul. Stawki i kuchni wojskowej przy ul. Bonifraterskiej. 

Autorem kolejnej relacji jest st. przod. Władysław Matulewicz. Opisał 
on rozbrojenie żołnierzy niemieckich ochraniających urząd śledczy, Areszt 
Centralny, a także kolumny samochodowej w Al. Jerozolimskich. 

Natomiast st. post. Franciszek Tomaszewski z VIII komisariatu Poli-
cji Państwowej w swojej relacji opisał rozbrajanie Niemców na Dworcu 
Głównym i w Al. Jerozolimskich.

Czynności związane z opanowaniem więzienia mokotowskiego zawarli 
w swojej relacji asp. Stefan Wołczyński i przod. Sylwester Okoń. Natomiast 
przod. Franciszek Nadolny opisał opanowanie i rozbrojenie załogi urzędu 
gospodarczego przy ul. Jagiellońskiej. Zdobycie rogatek niemieckich na Gro-
chowie, w Wawrze i Rembertowie zrelacjonował post. Józef Żułowski. Także 

23  H. Wardęski, Moje wspomnienia…, wyd. cyt., s. 210.
24  J. Szeryński, Granatowe mundury…, wyd. cyt., s. 490.
25  H. Wardęski, Moje wspomnienia…, wyd. cyt., s. 197.
26  J. Szeryński, Granatowe mundury…, wyd. cyt., s. 490–491.
27  Zob. K. Kozicki, Listopad 1918 — raporty i relacje z akcji rozbrajania Niem-

ców, „Niepodległość i Pamięć” 2008, nr 28, s. 205–218.
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post. Paweł Maron opisał rozbrojenie załogi więzienia mokotowskiego, ko-
lejki grójeckiej i wachy na ul. Czerniakowskiej. Działania rozbrojeniowe 
na placu Teatralnym, Zamkowym oraz ul. Senatorskiej, Miodowej, Długiej, 
Konwiktorskiej i Ciepłej zrelacjonował w swoich wspomnieniach przod. Zyg-
munt Grochowski. Podobne relacje dotyczące działań na ul. Nowy Świat, 
Brackiej i w Al. Jerozolimskich opisał Samicki. Aleksander Wasilewski 
przedstawił rozbrajanie na dworcu Warszawa Wileńska, Władysław Wojcie-
chowski — na Dworcu Głównym, a Piotr Michalski — na ul. Konwiktorskiej.

Ogółem zbiór obejmuje czternaście relacji. Niektóre z nich dotyczą tych 
samych odcinków Warszawy, bądź obiektów, co daje możliwość poznania 
danego wydarzenia z różnej perspektywy. 11 listopada 1922 r. „za chwa-
lebne czyny” krzyżami walecznych zostało udekorowanych czterdziestu 
ofi cerów, przodowników i posterunkowych 28.

Należy podkreślić, że nie tylko na terenie stolicy organizacje odpowie-
dzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne brały czynny udział w rozbrajaniu 
okupantów. Podobnie przedstawiała się sytuacja w czasie kształtowania 
się granic państwa polskiego, zarówno na zachodzie w trakcie powsta-
nia wielkopolskiego, jak i na południu podczas powstań śląskich 29. Wszę-
dzie, gdzie konstytuowały się władze polskie, natychmiast tworzono or-
gany policyjne, które nie tylko dbały o spokój, bezpieczeństwo i porzą-
dek, lecz także brały udział w walkach zbrojnych 30. Wszędzie tam, gdzie 
takie służby istniały, możemy odnaleźć potwierdzenie ich współpracy 
z organizacjami wojskowymi. Dla przykładu w pierwszych dniach listo-
pada 1918 r. funkcjonariusze w Zamościu stłumili rebelię wywołaną 
przez „żywioły antypaństwowe, które zmierzały do utworzenia rewkomu 
i zagarnięcia władzy w swoje ręce” 31.

O ile na terenach okupowanych przez armię niemiecką i austriacką, 
do czego istotnie przyczyniło się niskie morale spowodowane klęską mi-
litarną, akcja rozbrajania i obejmowania władzy mogła być, pomimo bra-
ku ścisłej koordynacji, w dość krótkim czasie sprawnie przeprowadzona, 
o tyle na terenach Małopolski Wschodniej sytuacja była bardziej skom-
plikowana 32. Tolerowany przez Austrię nacjonalizm ukraiński wraz z jej 

28  H. Wardęski, Moje wspomnienia…, wyd. cyt., s. 213.
29  A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys 

dziejów (Od X wieku do współczesności), Szczytno 2012, s. 155. Zob. szerzej: 
M. Rezler, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Po 100 latach, Poznań 2018; 
L. Wyszczelski, Powstanie wielkopolskie 1918–1919, Warszawa 2018; G. Grześko-
wiak, J. Mikitin, Powstania śląskie 1919–1920–1921, Warszawa 2013; J. Krzyk, 
Wojna papierowa. Powstania śląskie 1919–1921, Warszawa 2014. 

30  A. Misiuk, Rola Policji w kształtowaniu państwowości polskiej po I wojnie 
światowej [w:] A. Misiuk (red.) Udział Policji w wojnie…, wyd. cyt., s. 13.

31  J. Szeryński, Granatowe mundury…, wyd. cyt., s. 491. Rewkom — z ros. 
„rewolucjonnyj komitiet”. Bolszewicki sztab dokonujący przewrotu wojskowego 
i obejmujący samorzutnie władzę. 

32  Dla przyszłości państwa polskiego duże znaczenie miały sprawa stosunków 
z sąsiadami oraz kształtowanie się granic. Można wyróżnić następujące etapy 
walki o granice: 1. ziemie centralne obejmujące pięć województw (listopad 1918), 



Nr 2(134)        Działalność niepodległościowa funkcjonariuszy Policji Państwowej 65

upadkiem uległ odnowieniu. Odradzające się na tych terenach państwo 
polskie zmuszone było do toczenia regularnej wojny, w której istotną rolę 
odegrał Lwów. Udział w walkach miały też miejscowe organizacje odpo-
wiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne, które wówczas nosiły nazwę 
Żandarmerii Krajowej bądź Żandarmerii Polowej 33. 

28 października 1918 r. Ukraińska Naczelna Rada Narodowa uzyskała 
informację o tym, że Polska Komisja Likwidacyjna 1 listopada ma przy-
być do Lwowa, aby objąć rządy. W celu przeciwdziałania tym zamiarom 
w nocy z 31 października na 1 listopada 1918 r., ku zaskoczeniu ludności 
polskiej, po władzę nad Lwowem i Małopolską Wschodnią sięgnęły wojska 
Ukraińskiej Dzierżawy, ogłaszając niepodległość państwa ukraińskiego 34. 
W nocy ukraińskie oddziały wojskowe zajęły niebronione urzędy oraz bu-
dynki publiczne. W tym czasie członków Żandarmerii Krajowej narodowo-
ści polskiej rozbrojono. Natomiast jedyny polski ofi cer — szef ekspozytury 
(inspektoratu) Lwowskiej Żandarmerii Krajowej — mjr Wiktor Hoszowski 
został aresztowany w swoim mieszkaniu. 3 listopada 1918 r. obrońcy Lwo-
wa zajęli koszary żandarmerii przy ul. Sapiechy 1, doprowadzając do uwol-
nienia internowanego ofi cera, który na polecenie Głównej Komendy Obrony 
Lwowa przystąpił do organizowania polskiej służby bezpieczeństwa, tzw. 
Żandarmerii Obrony Lwowa. Nowo utworzona formacja nie ograniczyła się 
wyłącznie do utrzymania spokoju i porządku w rejonie, do czego właściwie 
została powołana, ale także wzięła czynny udział w akcji zbrojnej, szcze-
gólnie w walkach pod cytadelą, Górą Stracenia 35 oraz Kulparkowem 36. 

Po opanowaniu całego Lwowa 37, co miało miejsce 22 listopada 
1918 r., żandarmerię, której stan liczebny znacznie wzrósł, podzielono 

2. Małopolska Zachodnia, 3. Małopolska Wschodnia: konflikt z Ukraińcami 
o Lwów, 4. zabór pruski — powstanie wielkopolskie rozpoczęte w grudniu 1918 r., 
5. wojna polsko-bolszewicka 1919–1921, 6. trzy powstania śląskie, 7. Litwa Środ-
kowa — październik 1920 r. Zob. A. Misiuk, Rola Policji w kształtowaniu państwo-
wości…, wyd. cyt., s. 11–12.

33  Ich skład osobowy znaczne różnił się od organizacji austriackich o tej sa-
mej nazwie.

34  Zapoczątkowało to wojnę polsko-ukraińską, która absorbowała znaczne 
siły wojsk polskich aż do połowy 1919 r. 

35  Położona opodal ul. Kleparowskiej i Złotej we Lwowie. Od 1 listopa-
da 1918 r., podczas wojny polsko-ukraińskiej, była ona strategicznym punk-
tem w centrum miasta. Zob. D. Janiszewska-Jakubiak, Lwów — pomnik Teofi la 
Wiśniowskiego i Józefa Kapuścińskiego na Górze Stracenia, <https://dzieje.pl/
ochrona-zabytkow/lwow-pomnik-teofi la-wisniowskiego-i-jozefa-kapuscinskiego-
-na-gorze-stracenia>, 3 sierpnia 2019 r.  

36  Dzielnica Lwowa w rejonie frankowskim. Zob. J. Olszewski, Moje 
wspomnienia z dawnego Lwowa, <https://kuriergalicyjski.com/historia/
upamietnienia/6734-moje-wspomnienia-z-dawnego-lwowa>, 3 sierpnia 2019 r. 
Szerzej: B. Kayzer, Polska administracja policyjna w Małopolsce wschodniej w la-
tach 1918–1921 [w:] A. Misiuk (red.), Udział Policji w wojnie…, wyd. cyt., s. 68–78; 
J. Szeryński, Granatowe mundury…, wyd. cyt., s. 491–492. 

37  Zob. szerzej: C. Mączyński, Oswobodzenie Lwowa (1–24 listopada 1918 
roku), t. 1–2, Warszawa 2017. Por. G. Łukomski, C. Partacz, B. Polak, Wojna 
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na Żandarmerię Krajową i Żandarmerię Polową. Żandarmerię Krajową 
przeznaczono do utrzymania bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicz-
nego wewnątrz kraju, natomiast Żandarmerię Polową — do współdziałania 
w utrzymaniu porządku oraz dyscypliny w wojsku. Została ona skierowa-
na do służby przyfrontowej i oddana do dyspozycji dowódców odcinków 
bojowych. Z Żandarmerii Krajowej natomiast sformowano cztery mobilne 
oddziały, przeznaczone przede wszystkim do rozbrajania ludności cywilnej 
oraz walki z przestępczością na tle rabunkowym. Niejednokrotnie brały 
one czynny udział w akcjach zbrojnych. Przykładowo jeden z nich stoczył 
pod Bartatowem 38 bitwę z oddziałami ukraińskimi, zdobywając jedena-
ście armat oraz dziesięć karabinów maszynowych. Inny operował na linii 
Chyrów-Lisko, mając za zadanie likwidację „band” na Podkarpaciu i nie-
dopuszczenie do działań operacyjnych na tyłach oddziałów polskich 39. 
W grudniu 1918 r. na Wołyniu, w rejonie Równego i Sarn, doszło do walk 
z innym ukraińskim państwem — Ukraińską Republiką Ludową, na czele 
której stał ataman Semen Petlura 40. 

Ponadto przyfrontowe posterunki żandarmerii brały czynny udział 
w walkach z nieprzyjacielem, powstrzymując ataki na zagrożonych od-
cinkach frontu. Na przykład 5 marca 1919 r., po przerwaniu frontu pod 
Mszaną, dwanaście posterunków skutecznie broniło się na swych pla-
cówkach, „dokazując niejednokrotnie cudów waleczności” 41. Oprócz 
walk z nieprzyjacielem posterunki staczały regularne potyczki z grupami 

polsko-ukraińska 1918–1919. Działania bojowe, aspekty polityczne, kalendarium, 
Warszawa 1994; J. Ślipiec, Drogi niepodległości: Polska i Ukraina 1918–1921, War-
szawa 1999; M. Kozłowski, Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 
1918–1919, Bydgoszcz 1999; M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Gali-
cję Wschodnią 1918–1919, Warszawa 2000; M. Figura, Konfl ikt polsko-ukraiński 
w prasie Polski Zachodniej w latach 1918–1923, Poznań 2001; R. Galuba, „Niech 
nas rozsądzi miecz i krew...” Konfl ikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w la-
tach 1918–1919, Poznań 2004 ; L. Wyszczelski, Wojna o Kresy Wschodnie 1918–
1921, Warszawa 2011; W. Lipiński, Wśród lwowskich Orląt, Łomianki 2015.

38  Wieś położona w powiecie gródeckim. Zob. szerzej: F. Sulimierski, B. Chle-
bowski, W. Walewski (red.), Słownik geografi czny Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich, t. 1, Warszawa 1975, s. 110.

39  Oddział ten wykazał się męstwem i dyscypliną odwołującymi się do naj-
lepszych tradycji kresowych zagończyków. Zob. J. Szeryński, Granatowe mundu-
ry…, wyd. cyt., s. 492.

40  Naprzeciw kilkutysięcznej armii Semena Petlury zbliżającej się w grudniu 
1918 r. do Bugu wysłano do obrony Chełmszczyzny grupę operacyjną gen. Ste-
fana Majewskiego, która liczyła 2 tys. żołnierzy. W wyniku połączenia Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej i Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, co nastą-
piło 22 stycznia 1919 r., powstał rząd Ukrainy, w którym ministrem spraw woj-
skowych został Petlura. Dysponował on wówczas siłami liczącymi 55 tys. słabo 
uzbrojonych i wyposażonych żołnierzy. Zob. J. Przybylski, Walka o wschodnią 
granicę…, wyd. cyt., s. 30–31. Por. M. Szumiło, O niepodległą Ukrainę. Symon 
Petlura (1879–1926), „Biuletyn IPN” 2019, nr 5, s. 120–128.

41  J. Szeryński, Granatowe mundury…, wyd. cyt., s. 492.
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przestępczymi, broniąc zagrożonego mienia i życia współobywateli. Takie 
przypadki miały miejsce m.in. w Majdanie, Sokołowie czy Brzozowie 42. 

W podobnej sytuacji znalazły się tereny przedwojennego województwa 
stanisławowskiego, gdzie w sierpniu 1919 r., po ustąpieniu wojsk rumuń-
skich i zajęciu tej części kraju przez wojska polskie, przystąpiono do for-
mowania tzw. Żandarmerii Etapowej. Jej głównym zadaniem była walka 
ze składającymi się przeważnie z dezerterów armii ukraińskiej grupami 
przestępczymi, które niejednokrotnie podburzały miejscową ludność, aby 
zapewnić sobie bezkarną działalność 43. 

24 lipca 1919 r. sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej, która stworzy-
ła podstawy prawne do zorganizowania jednolitej polskiej Policji Państwo-
wej 44. W skład nowej formacji weszły Policja Komunalna, Milicja Ludowa, 
część Straży Kolejowej, którą uwojskowiono, oraz Straż Rzeczna. Komen-
dantem głównym Policji Państwowej został Władysław Henszel, zaś jego 
zastępcą — Marian Borzęcki. Jej stan po zorganizowaniu w sześć okręgów 
odpowiadających województwom (warszawski, łódzki, kielecki, lubelski, 
białostocki i m.st. Warszawy) wynosił 723 ofi cerów i 27 447 szeregowych 45. 

W wojnie polsko-bolszewickiej 

Sprawdzianem sprawności zawodowej oraz postaw moralno-patrio-
tycznych funkcjonariuszy Policji Państwowej była wojna z bolszewikami, 
kiedy to decydowała się przyszłość cywilizacji zachodnioeuropejskiej 46. 
Żołnierze-policjanci, jako ochotnicy biorący udział w wojnie 1920 r., sta-
nowią świadectwo, że policja potrafi ła w krytycznym momencie z całą 
świadomością i poświęceniem stanąć nie tylko na straży porządku pub-
licznego i bezpieczeństwa obywateli, lecz także w obronie Ojczyzny, ramię 
przy ramieniu z żołnierzem 47. W okresie ofensywy bolszewickiej Policja 
Państwowa, która na terenie znacznej części państwa była już zorganizo-
wana, wzięła czynny udział w walkach, „niosąc hojną daninę z krwi i życia 
swych funkcjonariuszy” 48.

42  Tamże. Pod koniec grudnia 1919 r. w rejonie Lwowa walczyło 12 tys. żoł-
nierzy polskich pod dowództwem gen. Zygmunta Zielińskiego i płk. Władysława 
Sikorskiego. Po stronie ukraińskiej było blisko 40 tys. żołnierzy pod dowódz-
twem gen. Omalienowicza Pawlenki. Zob. J. Przybylski, Walka o wschodnią gra-
nicę…, wyd. cyt., s. 30.

43  Niejednokrotnie staczano bitwy, odpierając ataki na posterunki, jak miało 
to miejsce np. w gm. Żabie. Zob. J. Szeryński, Granatowe mundury…, wyd. cyt., s. 492.

44  Ustawa z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej (DPPP z 1919 r, nr 61, poz. 
363); L. Nagler, Policja Państwowa [w:] P. Lot (red.), Dziesięciolecie Polski Odro-
dzonej. Księga pamiątkowa 1918–1928, Kraków–Warszawa 1928, s. 321.

45  J. Kozolubski, Dwudziestolecie Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 405.
46  A. Misiuk, Rola Policji w kształtowaniu państwowości…, wyd. cyt., s. 13.
47  W sprawie materiałów dotyczących udziału policji w wojnie 1920 r., „Na Po-

sterunku” 1929, nr 17, s. 11.
48  J. Szeryński, Granatowe mundury…, wyd. cyt., s. 493.
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Pierwsze uderzenie ofensywy bolszewickiej zostało skierowane na wo-
jewództwa kresowe, dlatego policjanci służący na tych terenach, nieprzy-
gotowani do działań wojennych, wycofali się ze swych posterunków wraz 
z oddziałami wojskowymi. W miarę posuwania się nieprzyjaciela w głąb 
kraju funkcjonariusze policji stawiali opór wrogowi, ochotniczo tworząc 
specjalne oddziały organizowane przez poszczególnych komendantów po-
wiatowych. Przykładem może być sformowany na Wileńszczyźnie oddział 
policji w sile dwustu ludzi, który w lipcu 1920 r. bronił ludności przed 
napadami litewskich nacjonalistów oraz ochraniał ewakuowane mienie 
państwowe. Po zajęciu Wilna przez bolszewików oddział ten, wycofując się 
w kierunku na Łomżę, stoczył krwawe walki, szczególnie przy przeprawie 
przez rzekę Mereczankę, ponosząc znaczne straty. Po dotarciu do Łomży 
brał czynny udział w walkach, umożliwiając przeprowadzenie ewakuacji 49.

W okresie omawianej wojny Małopolska Wschodnia, w porównaniu z in-
nymi terenami II Rzeczypospolitej, w znacznej części objęta była działania-
mi wojennymi 50. Bolszewicy po zajęciu Wołynia wkroczyli do województw 
tarnopolskiego i stanisławowskiego. W sierpniu 1920 r. część armii Petlury 
zbuntowała się i pod dowództwem gen. Karola Krausa rozpoczęła marsz 
w kierunku Czechosłowacji. Wówczas na barkach policji spoczął cały ciężar 
ochrony życia, zdrowia i mienia ludności. Na przykład, gdy jedna z nieprzy-
jacielskich grup w liczbie kilkudziesięciu ludzi zamierzała napaść na mia-
steczko Bohorodczany 51, powiadomiony o tym komendant powiatowy ra-
zem z podległymi policjantami rozbili ten oddział, rozbroili jego członków, 
zdobywając dwa karabiny maszynowe. Zorganizowany Ochotniczy Legion 
Obywatelski wytrzymał dalsze ataki, utrzymując miasto, aż do czasu przy-
bycia kompanii piechoty ze Stanisławowa, która odparła przeciwników. 

Po przełamaniu przez bolszewików frontu wojsk petlurowskich poli-
cjanci, pod naporem wciąż atakującego nieprzyjaciela, zmuszeni zostali 
do ewakuacji. Spowodowało to, że wycofujące się oddziały przez cały czas 
musiały toczyć walkę. Tak np. policjanci z powiatu kałuskiego podczas 
ewakuacji walczyli przez całą drogę, broniąc mienia państwowego z ewa-
kuowanego terenu. Pod naporem wzrastających sił wroga oddział ten prze-
kroczył granicę czeską 52. 

Policjanci walczyli ramię w ramię z żołnierzami, biorąc często na siebie 
znaczny ciężar związany z poszczególnymi operacjami. Tak np. w Martyno-
wie po opuszczeniu tej pozycji przez wojska Petlury, całą obronę przeprawy 
przez Dniestr powierzono Komendzie Powiatowej w Rohatynie 53. W bitwie, 

49  Tamże, s. 493.
50  J. Biechoński, W dziesiątą rocznicę zwycięstwa nad Rosją Sowiecką, 

„Na Posterunku” 1930, nr 41, s. 2 (802).
51   Do 1932 r. Bohorodczany były siedzibą powiatu bohorodczańskiego. Współ-

cześnie  osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankowskim, 
siedziba rejonu bohorodczańskiego. Zob. szerzej: F. Sulimierski, B. Chlebowski, 
W. Walewski (red.), Słownik geografi czny Królestwa Polskiego…, wyd. cyt. s. 287.

52  J. Szeryński, Granatowe mundury…, wyd. cyt., s. 494.
53  Miasto na Ukrainie w obwodzie iwanofrankowskim. Zob. szerzej: F. Suli-

mierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Słownik geografi czny Królestwa Pol-
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która wywiązała się przy forsowaniu tej przeprawy przez bolszewików, 
oddziały policyjne odznaczyły się męstwem oraz poświęceniem. Przede 
wszystkim wytrzymały natarcie dziesięciokrotnie liczniejszego nieprzyja-
ciela. Przybycie posiłków wojskowych zmusiło bolszewików do zaniechania 
ataków i wycofania się z linii Dniestru. W walkach tych poległo wielu poli-
cjantów, spełniając do końca swój obowiązek. Funkcjonariusze ginęli w bi-
twach, w niewoli, „zarąbywani w bestialski nieraz sposób przez wyzutego 
ze wszelkiej rycerskości nieprzyjaciela” 54. W ten sposób zginęli st. post. 
Antoni Chorostecki (od kuli), post. Jan Jabłoński, post. Stanisław Grab-
czyński i post. Stanisław Łukasiewicz (od ciosów zadanych szablami) 55.

W województwach tarnopolskim i lwowskim działania militarne przebiegały 
w podobny sposób. 25 lipca oddział Policji Państwowej powiatu brodzkiego, 
wycofując się razem z taborami 13. dywizji piechoty Wojska Polskiego, zo-
stał zaatakowany pod Sochodołami przez sześćsetosobowy oddział kozaków. 
Dzięki waleczności policjantów oraz żołnierzy taborowych atak został odparty. 
W walkach zginął komendant oddziału st. przod. Marian Staruchowicz. Po-
nadto oddział konny z powiatu żółkiewskiego bronił miasta Żółkwi. Na uwagę 
zasługują policjanci z powiatu rohatyńskiego, którzy w liczbie jedenastu pie-
szych i sześciu konnych z jednym karabinem maszynowym, pomimo znacz-
nej przewagi nieprzyjaciela, utrzymywali miasto Bursztyn przez pięć godzin 56. 

Oddzielnie należy omówić działania policjantów w tzw. służbie wywia-
dowczej. Dzięki bardzo dobrej znajomości topografi i terenu, na którym peł-
nili swą służbę, dla dowódców wojskowych stanowili cenne źródło infor-
macji, także wywiadowczych, co przyczyniało się niejednokrotnie do osiąg-
nięcia sukcesów militarnych. Jako przykład można wskazać na postawy 
post. Rachwalskiego i post. Herchenredera, którzy po sprawdzeniu pozycji 
nieprzyjaciela poprowadzili batalion 14. pułku piechoty do wsi Rekliń-
ce, a następnie przyczynili się do rozbicia nieprzyjaciela oraz zdobycia 
czterech dział z obsługą i taborami oraz czterech karabinów maszyno-
wych. Za czyny te dowództwo pułku wyróżniło funkcjonariuszy, udzielając 
im pochwały w rozkazie dziennym.

 Szczególną walecznością wykazał się post. Leopold Hilbrunner, który 
w odległości 3 km od miejscowości Bóbrki natknął się niespodziewanie 
na konny patrol bolszewicki. Mimo że został otoczony, po wydobyciu szab-
li, usiłował się przebić. Zginął pokonany w nierównej walce 57. 

Męstwem wykazali się również policjanci z województw centralnych. 
Tym razem przykładem mogą być funkcjonariusze policji z II komisaria-
tu kolejowego w Siedlcach. Oddział ten w liczbie osiemdziesięciu osób, 
wracając z Dęblina do Siedlec z zadaniem objęcia posterunku, otrzy-
mał w drodze informacje, iż w okolicy Łukowa znajdują się oddziały 

skiego…, t. 9, Warszawa 1977, s. 692.
54  J. Szeryński, Granatowe mundury…, wyd. cyt., s. 494.
55  Tamże.
56  Nieprzyjaciel dysponował siłą dwustu pieszych i dwudziestu pięciu kon-

nych z pięcioma karabinami maszynowymi i jednym działem. Zob. J. Szeryński, 
Granatowe mundury…, wyd. cyt., s. 494.

57  Tamże, s. 495.
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bolszewickie. Następnie po potwierdzeniu wiadomości, co miało miejsce 
na dworcu w Łukowie, z jednym karabinem maszynowym udał się w kie-
runku nieprzyjaciela. W potyczkach, jakie wywiązały się pod Gręzówką 
i Krynką między policjantami a bolszewikami, których liczebność oszaco-
wano na około sześciuset ludzi, funkcjonariusze odnieśli sukces. Wzięto 
wówczas do niewoli 34 jeńców bolszewickich, a ponadto zdobyto 38 koni 
i — co najważniejsze — odbito tabory z polskimi jeńcami. Wśród wzię-
tych do niewoli znaleźli się: szef sztabu 23. brygady, dowódca brygady 
oraz dowódcy 65. i 66. pułku piechoty. Straty nieprzyjaciela oszacowano 
m.in. na około 120 ludzi, podczas gdy policjanci nie odnieśli żadnych 58.

W wojnie 1920 r. ważną rolę odegrali również funkcjonariusze z wo-
jewództwa warszawskiego. Terenem najważniejszych walk były powiaty: 
włocławski, płocki, nieszawski i rypiński. Na przykład w powiecie włoc-
ławskim miejscowi policjanci, wzmocnieni oddziałami ewakuowanymi 
z Mławy, Sierpca i Lipna, a także częściowo z Kresów, odegrali istotną 
rolę w obronie samego Włocławka. Oddział ten w liczbie trzystu policjan-
tów obsadził przyczółek mostowy po lewej stronie Wisły w stronę Niesza-
wy i Dobrzynia. Pomimo silnego ognia artylerii utrzymał go, umożliwiając 
skuteczne wycofanie się oddziałom polskim. 

Również policjanci z pow. płockiego, trwając do końca na swoich sta-
nowiskach, brali bezpośredni udział w walkach pozycyjnych, uczestnicząc 
w akcji wywiadowczej. Na przykład w powiecie nieszawskim zorganizowano 
policyjny oddział pieszy i konny. Obsadzono funkcjonariuszami brzeg Wi-
sły na odcinku od Czerwonego Krzyża do Nieszawy. Pomimo ognia artylerii 
i karabinów maszynowych bronili oni przeprawy przez Wisłę, wypierając 
nieprzyjaciela. Na terenie powiatu rypińskiego policjanci, działając w spo-
sób zorganizowany, powstrzymywali ataki nieprzyjaciela. Wspólnie z funk-
cjonariuszami z Brodnicy urządzili wypad na bolszewików stacjonujących 
pod Kamionką. Dysponując zaledwie jednym karabinem maszynowym 
i pojazdem, wykonali zaskakujące i szybkie uderzenie, które zakończyło 
się zwycięstwem. Ponadto policjanci powiatu brodnickiego i części powiatu 
działdowskiego, mimo że wycofywali się ze swych posterunków jako ostatni, 
operując wraz z oddziałami wojskowymi, prowadzili akcję wywiadowczą 59. 

Wszędzie, gdzie pojawił się nieprzyjaciel, policjanci stawiali mu czoło, 
często sformowani w oddziały z własnej inicjatywy przez poszczególnych 
komendantów powiatowych. Komenda Główna PP żądała, aby jednostki 
terenowe pozostawały na miejscu tak długo, jak to będzie możliwe, dla-
tego ewakuowane miasta funkcjonariusze opuszczali jako ostatni. Nie-
jednokrotnie powstrzymywali nieprzyjaciela, ratując mienie państwowe. 
Policję wraz z jednostkami żandarmerii polowej wykorzystywano również 
do służby kordonowej wzdłuż linii frontu. 

Gdy po zwycięskiej wojnie oddziały policyjne powróciły do swych ma-
cierzystych jednostek, komendant główny Policji Państwowej w rozka-
zie powitalnym do powracających z frontu napisał m.in.: „gdy nadeszła 

58  Tamże.
59  Tamże, s. 495–496.
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chwila próby, gdy społeczeństwo nasze odeprzeć miało najazd niedaw-
nych ciemiężców, a świeżo odzyskana wolność utwierdzić we krwi obywa-
teli, gdy nieprzyjaciel otaczał stolicę i słabszych duchem trawiło straszli-
we pytanie: czy pośpieszą na obronę tłumnie i na czas synowie Narodu, 
by gwałt odcisnąć gwałtem, w tym czasie próby — Wy poszliście w bój 
jedni z pierwszych” 60. Poszli jedni z pierwszych z wysuniętych posterun-
ków kresowych, poszli jedni z pierwszych w armii ochotniczej — obowiązek 
swój, obowiązek policjanta obywatela spełnili wszędzie 61.

Po zakończonych działaniach militarnych przed Policją Państwową 
postawiono nowe zadania. Jednym z nich było zajęcie łącznie ze Strażą 
Graniczną przyznanej Polsce części polsko-litewskiego pasa neutralnego. 
Rządy Polski i Litwy zobowiązane były do powstrzymania się od wszelkich 
działań bojowych przy przejmowaniu przez legalną administrację przyzna-
nych im części pasa, jak również do rozbrojenia nieregularnych formacji, 
znajdujących się na tym terenie 62. Pomimo tych zobowiązań podpisanych 
12 października 1920 r. w Rydze, Litwini wysłali na teren pasa trzy dywi-
zje piechoty i artylerię. W wyniku tego doszło do starć z oddziałami pol-
skimi pod Lejpunami 63 i przyczółkiem mostowym Olkieniki 64 oraz ze zgru-
powaniami „Szaulisów” i „Żelaznego Wilka”. W efekcie rząd Polski zadanie 
zapewnienia bezpieczeństwa, spokoju i porządku na obszarach stanowią-
cych pas neutralny powierzył Policji Państwowej, Straży Granicznej i mili-
cji pasa neutralnego 65. Przeznaczone do tego siły policyjne, składające się 
z policjantów ze wszystkich województw II Rzeczypospolitej, uformowane 
zostały w pięć batalionów zaopatrzonych w karabiny maszynowe i granaty 
ręczne. Oddziały policyjne, mimo że nie posiadały własnego ekwipunku 
polowego, w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania rozkazu zostały przygo-
towane przez Komendę Główną PP do niezwłocznego wyruszenia. Po trzech 
dniach ostatnie transporty wojskowe były już na miejscu. 

15 lutego 1923 r. granicę przekroczyły trzy bataliony w sile sześciu-
set bagnetów i szesnastu karabinów maszynowych każdy, pozostawiając 

60  Tamże, s. 497 [zapis zgodny z oryginałem].
61  Tamże.
62  Konfl iktowi Polski z Rosją sowiecką o wschodnią granicę towarzyszył kon-

fl ikt z Litwą, zwłaszcza o przynależność Wilna.
63  Wieś na Litwie. Zob. szerzej: F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski 

(red.), Słownik geografi czny Królestwa Polskiego…, t. 5, Warszawa 1976, s. 126; 
W.B. Łach, Zajęcie pasa neutralnego w lutym 1923 roku — próba oceny działań 
militarnych i politycznych, „Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschod-
niej i Państw Bałtyckich” 2010, nr 2, s. 97.

64  Miasteczko na Litwie w rejonie orańskim. Zob. szerzej: F. Sulimierski, 
B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Słownik geografi czny Królestwa Polskiego…, 
t. 7, Warszawa 1977, s. 484.

65  Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 stycznia 1921 r. o utworzeniu służby bez-
pieczeństwa w pasie neutralnym na wschodniej granicy Rzeczypospolitej, wytkniętym 
na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej 12 październi-
ka 1920 r. w Rydze, DURP z 1921, nr 12, poz. 65 [w:] A. Misiuk, A. Pepłoński (red.), 
Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej 1918–1926. Wybór źródeł i do-
kumentów, Szczytno 1992, s. 92–93. 
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5. batalion dla osłony tyłów, zaś 4. batalion, otrzymawszy rozkaz zaję-
cia Lejpun, pod silnym ogniem nieprzyjacielskim rozpoczął atak, który 
po trzydniowej walce został uwieńczony pomyślnym wynikiem. W odpo-
wiedzi na atak litewski polskie oddziały rozpoczęły kontratak, połączony 
z oskrzydleniem nieprzyjaciela, zmuszając go do odwrotu. Najkrwawsze 
walki stoczyli policjanci o wieś Podkamień 66. W nocy z 20 na 21 lutego 
1923 r. dwie kompanie policji 2. batalionu, rozlokowane w Podkamieniu, 
zaatakowane zostały przez regularne wojska litewskie, które w terenie leś-
nym podchodziły do najbardziej wysuniętych polskich jednostek. W og-
niu karabinów maszynowych i granatów ręcznych wywiązywała się walka. 
Ulegając przewadze znacznie silniejszego liczebnie nieprzyjaciela, oddziały 
policyjne, zdziesiątkowane ogniem piechoty litewskiej, zaczęły się wycofy-
wać. W tym krytycznym momencie komendant grupy policyjnej nie tylko 
powstrzymał rozbite oddziały, lecz także, dając osobisty przykład, popro-
wadził do ataku na bagnety. Granatami ręcznymi oraz ogniem zdobyte-
go karabinu maszynowego wyparto wroga z okopów na lewym skrzydle. 
Utrzymując się na zdobytej pozycji, odparto szereg ataków, podjęto udaną 
próbę przekroczenia wpław rzeki i uderzeniem na tyły litewskie przechylo-
no szalę zwycięstwa. Zdobyto kilkaset karabinów ręcznych i kilkadziesiąt 
maszynowych. Do niewoli dostało się sześciu ofi cerów i dwustu szerego-
wych 67. Przy zajmowaniu pasa neutralnego osiemnastu policjantów zosta-
ło rannych, natomiast 21 lutego w walce o Podkamień zginął st. post. An-
toni Kmiecik z 2. batalionu 68.

Ostatecznie na podstawie podjętych rozmów pomiędzy przedstawiciela-
mi wojskowymi Litwy i Polski doszło „do wycofania się w dniach 23–25 lu-
tego oddziałów polskiej policji z zajętych po stronie litewskiej wsi” 69.

Po zakończonych działaniach wojennych oddziały policyjne zostały roz-
wiązane. Wówczas dowódca płk Stanisław Pasławski zwrócił się do nich 
następującymi słowami: „Żołnierze! W chwili, gdy wychodzicie ze składu 
mojej grupy, poczuwam się do obowiązku dać świadectwo żołnierskim 
cnotom, które okazaliście w czasie akcji, jaką wypadło nam wspólnie 
przeprowadzić. Dowody męstwa daliście w licznych utarczkach i potycz-
kach pod Klepaczami, Lejpunami, Uzulejami, Puszkarnią, Okielnikami 
i Strzelciszkami, a przedewszystkiem w zaciętym boju o Podkarmień. Bi-
liście silniejsze liczebnie oddziały regularnej piechoty litewskiej, pod og-
niem nieprzyjacielskiej artylerji utrzymaliście wszystkie nakazane pozycje. 
Miarą waszego poświęcenia jest krew, którą chętnie przelaliście w walce 
o szmat polskiej ziemi. Bez szemrania spełniliście swój obowiązek i więcej 
niż obowiązek” 70.

66  Zob. szerzej: F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Słownik 
geografi czny Królestwa Polskiego…, t. 8, Warszawa 1977, s. 402.

67  J. Szeryński, Granatowe mundury…, wyd. cyt., s. 498.
68  W.B. Łach, Zajęcie pasa neutralnego …, wyd. cyt., s. 99.
69  Tamże.
70  J. Szeryński, Granatowe mundury…, wyd. cyt., s. 499 [zapis zgodny z oryginałem].
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Podsumowanie

Przedstawiony w zarysie udział policji w walkach stoczonych w obro-
nie odzyskanej niepodległości oraz o utrwalenie granic II Rzeczypospolitej 
uprawnia — jak się wydaje — do stwierdzenia, że wykazała się ona wielką 
miłością do Ojczyzny, ale przede wszystkim bogatym wkładem przelanej 
krwi swych funkcjonariuszy. „Ten duch ofi arności i miłości Ojczyzny, pie-
lęgnowany i kultywowany w szeregach Policji Państwowej […], pozwala 
ufać, że w razie potrzeby stanie — jak zawsze — zbrojny hufi ec grana-
towych mundurów, na którego sztandarze wypisane są słowa: Salus Rei 
publicae — suprema lex” 71. 

W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. udział policjantów był nieocenio-
ny. Uczestniczyło w niej co najmniej 167 policjantów — jeńców Ostaszko-
wa. Pięciu policjantów odznaczonych zostało Orderem Virtuti Militari, naj-
wyższym odznaczeniem wojskowym, jakie może otrzymać żołnierz za za-
sługi na polu bitwy. Byli to st. post. Kazimierz Gąsior, st. post. Franciszek 
Kadziszewski, st. post. Jan Kukulski, st. post. Kazimierz Soduła oraz post. 
Józef Kuligowski 72.

71  Salus rei publicae suprema lex  [łac.] — dobro rzeczypospolitej najwyższym 
prawem. Zob. <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/salus-rei-publicae-suprema-
-lex-esto;3971551.html>, 22 lipca 2019 r.; J. Szeryński, Granatowe mundury…, 
wyd. cyt., s. 499.

72  M. Fałdowski, Zagłada polskich policjantów więzionych w obozie specjal-
nym NKWD w Ostaszkowie, Szczytno 2016, s. 93.
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Summary: The basic task of the State 
Police, established in 1919 as the ex-
ecutive body of the national government 
and local authorities, was to protect 
security, peace and public order. The 
political situation which emerged at the 
beginning of the 20th century was the 
reason why offi cers of the force not only 
ensured internal security, but also took 
an active part in defending the threat-
ened independence. Thanks to their 
attitudes, among others in November 
1918 and during the Polish-Bolshevik 
war, the society perceived Polish police 
offi cers patriots. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo 
wewnętrzne, policja, patriotyzm, 
działalność niepodległościowa

Streszczenie: Podstawowym zadaniem 
powstałej w 1919 r. Policji Państwowej 
jako organu wykonawczego władz pań-
stwowych i samorządowych była ochro-
na bezpieczeństwa, spokoju i porządku 
publicznego. Sytuacja polityczna, jaka 
wytworzyła się na początku XX w., 
spowodowała, że funkcjonariusze tej 
formacji nie tylko zapewniali bezpie-
czeństwo wewnętrzne, lecz także bra-
li czynny udział w obronie zagrożonej 
niepodległości. Dzięki ich postawom, 
m.in. w listopadzie 1918 r. oraz pod-
czas wojny polsko-bolszewickiej, społe-
czeństwo postrzegało polskich policjan-
tów jako patriotów.
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AGNIESZKA WIOLETTA FILIPEK 1

ZNACZENIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA 
W RUCHU DROGOWYM

Wprowadzenie

W XXI w. kwestia kultury bezpieczeństwa staje się kategorią coraz częściej 
opisywaną, coraz bardziej szczegółowo analizowaną i ukazywaną w różnych 
aspektach badawczych 2. Postrzeganie bezpieczeństwa ruchu drogowego w per-
spektywie kulturowej może sprzyjać właściwej interpretacji zjawisk zachodzą-
cych w tej sferze życia publicznego, poszukiwaniu ich przyczyn, wyjaśnianiu 
różnego rodzaju relacji i powiązań w tym zakresie, a także opisywaniu konse-
kwencji ich istnienia. Potrzeba prowadzenia analiz na tej płaszczyźnie wydaje 
się oczywista zwłaszcza w kwestii ciągle publikowanych niepokojących danych 
statystycznych dotyczących liczby wypadków w Polsce, liczby osób, które zo-
stają ranne i w konsekwencji poszkodowane — często na pozostałą część życia, 
oraz liczby osób, które giną na drogach. Jak można dowiedzieć się z danych 
Komendy Głównej Policji „W 2018 roku do Policji zgłoszono 31 674 wypadki 
drogowe mające miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania 
lub strefach ruchu: w porównaniu z rokiem 2016, kiedy to miały miejsce 
33 664 wypadki, liczba ta spadła o 1990 wypadków (-5,9%), w porównaniu 
z 2017 rokiem, w którym zanotowaliśmy 32 760 wypadków, liczba ta spadła 
o 1086 wypadków (-3,3%). W wyniku wypadków drogowych 2862 osoby po-
niosły śmierć: w porównaniu z rokiem 2016, kiedy zginęło 3026 osób, nastąpił 

1 Dr hab. Agnieszka Wioletta Filipek — profesor uczelni, pracownik Uniwer-
sytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na Wydziale Humanistycz-
nym w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, dyrektor Transdyscypli-
narnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskie-
go. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 
nauki o bezpieczeństwie uzyskała w 2017 r. Zainteresowania naukowo-badawcze 
koncentruje na problematyce kultury bezpieczeństwa. 

   Adres do korespondencji: <agnieszka.fi lipek@uph.edu.pl>.
2  R. Studenski, Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacji zagrożenia katastro-

fą lub kataklizmem [w:] K. Popiołek (red.), Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzy-
sy, katastrofy, kataklizmy, Poznań 2001, s. 291; także: K. Malinowski (red.), Kul-
tura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i w Niemczech, Poznań 2003, s. 15–46; 
M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Siedlce 2006, s. 195–233. 
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spadek o 164 osoby (-5,4%), w porównaniu z rokiem 2017, w którym śmierć 
poniosło 2831 osób, nastąpił wzrost o 31 osób (+1,1%). W wypadkach rannych 
zostało 37 359 osób (w tym ciężko 10 963): w porównaniu do 2016 roku, kiedy 
obrażenia odniosło 40 766 osób, liczba osób rannych zmniejszyła się o 3407 
(-8,4%), w porównaniu do roku 2017, kiedy zanotowano 39 466 osób rannych, 
liczba ta spadła o 2107 osób (-5,3%)” 3. 

Przybliżona sytuacja problemowa ujawniona dzięki systematycznie pro-
wadzonym badaniom statystycznym uwidacznia pewną korzystną tendencję 
w kwestii wypadkowości w kraju, aczkolwiek nie jest ona w pełni zadowala-
jąca i obserwując mnogość różnego rodzaju działań i akcji wielu instytucji 4, 
w tym szczególnie Policji 5, wydaje się, że nakład sił i środków pokładanych 
przez liczne służby nie jest współmierny do uzyskiwanych rezultatów. Zbi-
gniew K. Mikołajczyk dostrzega, że istnieje potrzeba „[…] prowadzenia ba-
dań naukowych w tym obszarze oraz planowania i wdrażania różnorakich 
działań zapobiegawczych” 6. Pewien kierunek dla tego rodzaju badań kre-
ślą Marek Fałdowski i Mariusz Nepelski, ujawniając, że jednym z głównych 
problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce jest niebezpieczne 
zachowanie uczestników ruchu drogowego 7. Autorzy, badając statystyki, 
potwierdzają: „Z policyjnych danych wynika, że decydujący wpływ na bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym ma przede wszystkim człowiek” 8. Wynika 
z tego, że oddziaływania służące poprawie stanu bezpieczeństwa na drogach 
powinny być skierowane przede wszystkim właśnie na człowieka i to nie tyl-
ko na umiejętność radzenia sobie przez niego z zaistniałymi już sytuacjami 
kryzysowymi, niebezpiecznymi, ale przede wszystkim na niedopuszczanie 
i niedoprowadzanie do tego typu zdarzeń. Bardzo istotną rolę w tym zakresie 

3  Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Wypadki drogowe w Pol-
sce w 2018 roku, Warszawa 2019, s. 2, <http://statystyka.policja.pl/st/ruch-
-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html>, 15 czerwca 2019 r. 

4  Np. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020, 
przyjęty przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (dalej jako: 
KRBRD) 20 czerwca 2013 r., wyznaczający konkretne cele do osiągnięcia w za-
kresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in.: nie więcej niż 2000 ofi ar śmier-
telnych i 6900 ciężko rannych w 2020 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020, 
<http://krbrd.gov.pl/pl/narodowy-program-brd.html>, 18 czerwca 2019 r. W Ło-
dzi została powołana Miejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego skupiają-
ca przedstawicieli służb, urzędów i uczelni wyższych. R. Kozłowski, J. Jabłoński, 
Ż. Błoch (red.), Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruk-
tury transportowej logistyki miejskiej. Na przykładzie Łodzi, Łódź 2016, s. 9.

5  Ogólnopolskie akcje „Bezpieczny autokar”, „Znicz” oraz działania prewen-
cyjne „Bezpieczne Wakacje” i in.  

6  Z.K. Mikołajczyk, Poznawcze i utylitarne aspekty zapewnienia bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym na poziomie lokalnym, „Policja. Kwartalnik kadry kie-
rowniczej Policji” 2018, nr 2, s. 7.

7  M. Fałdowski, M. Nepelski, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym — stan 
obecny i perspektywy, „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji” 2017, nr 4, 
s. 33.

8  Tamże, s. 36. 
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powinna odegrać rodzina i inne placówki wychowawcze, ale także organi-
zatorzy kursów prawa jazdy, na których aktualnie ciągle jednak dominuje 
przygotowanie behawioralne. Prawdopodobnie pożyteczną inspiracją w tym 
zakresie może być uświadamianie znaczenia międzyludzkiej życzliwości i kul-
tury. Dlatego też warto przeanalizować, jak można rozumieć pojęcie kultury 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakie jest jej znaczenie dla bezpieczeń-
stwa na drogach publicznych. Wydaje się bowiem, że poziom bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego w znacznym stopniu warunkowany jest czynnikami 
kulturowymi mającymi duże znaczenie także w tej sferze życia człowieka. 

Kultura bezpieczeństwa — analiza zagadnienia 

Niewykluczone jest, że bardzo pomocna w tej kwestii może być interpreta-
cja fenomenu kultury bezpieczeństwa uwzględniająca nie tylko aspekty doty-
czące unikania zagrożeń, przeciwdziałania im, ale przede wszystkim biorąca 
pod uwagę sposoby myślenia o bezpieczeństwie, odczuwania i osiągania go 9. 

O bezpieczeństwie można myśleć w perspektywie szerokiej, pozytywnej 
lub wąskiej, negatywnej. Charakterystyczne przy podejściu negatywnym 
jest zainteresowanie podmiotu głównie otoczeniem 10, a nie sobą samym, 
a przecież zagrożenia mogą tkwić również wewnątrz jego struktur. Analiza 
przyczyn wypadków drogowych bezwzględnie wskazuje, że „[…] wśród czyn-
ników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
(człowiek — droga — pojazd, jako czynnik sprawczy wypadków), na pierw-
sze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek” 11, który jednocześnie jako 
jedyna istota na ziemi charakteryzuje się kulturą. Jakie elementy kultury 
oddziałujące na bezpieczeństwo ruchu drogowego najczęściej możemy ob-
serwować, czyli jak nasza kultura przejawia się na drogach w kraju, przy-
bliży dalsza część artykułu. Cechą szerokiego i pozytywnego myślenia o bez-
pieczeństwie, akcentującego dążenie do postępu i rozwoju własnego, jest 
np. otwartość i gotowość do poszukiwań w sferze poprawiania jakości swego 
funkcjonowania, a także większa zręczność w dostrzeganiu pojawiających 
się szans służących rozwojowi. Od podmiotu charakteryzującego się szero-
kim i pozytywnym myśleniem o bezpieczeństwie częściej będzie także wypły-
wała chęć współpracy czy współdziałania, zamiast rywalizowania z innymi 
podmiotami 12. Należy sądzić, że efekty takiego pozytywnego myślenia nie 
będą kazały długo czekać na pozytywne zachowania i działania tak rozumu-
jących podmiotów. Umiejętność ta jest nieoceniona np. przy tworzeniu tzw. 

9  M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów 
bezpieczeństwa i obronności państwa, Siedlce 2009, s. 157.

10  M. Brzeziński, Kategoria bezpieczeństwa [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński 
(red. nauk.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, War-
szawa 2009, s. 28.

11  Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Wypadki drogowe w Pol-
sce…, wyd. cyt., s. 24. 

12  A. Filipek, Psychospołeczne i prakseologiczne aspekty jakości funkcjonowa-
nia systemu zarządzania kryzysowego, Siedlce 2016, s. 71–72.
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korytarza życia 13. Zatem nauczanie szerokiego myślenia o bezpieczeństwie 
wydaje się istotnym elementem także w zakresie kultury bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i to na każdym poziomie edukacji.

Odnosząc się do pojęcia odczuwania bezpieczeństwa, należy zaznaczyć, 
że ten aspekt kultury bezpieczeństwa szczególnie dotyczy sytuacji, które 
swym zasięgiem obejmują nie tylko poszczególne podmioty, ale general-
nie dotyczą bezpieczeństwa w szerszej perspektywie. Analizując wówczas 
kulturę bezpieczeństwa danego podmiotu, istotne będzie, czy zabiegając 
o bezpieczeństwo będzie on dbał wyłącznie o swoje odczucia w tym zakre-
sie, czy też będzie miał na uwadze bezpieczeństwo np. innego uczestnika 
ruchu drogowego. Kampania reklamowa dotycząca ustąpienia pierwszeń-
stwa przejazdu 14, często prezentowana przed wakacjami 2019 r., wyce-
lowana została precyzyjnie właśnie w ten aspekt kultury bezpieczeństwa 
utożsamiany z empatią, czyli umiejętnością wcielenia się w rolę innego 
podmiotu, zrozumienia jego sytuacji i wczucia w jego doznania. Umiejęt-
ność zrozumienia innego człowieka jest zdolnością bardzo wysoko cenioną. 
„To cecha ludzi szczególnie wrażliwych. Możliwość wczuwania się w sytu-
ację innego zawsze będzie charakteryzowała podmioty posiadające wyższy 
poziom kultury bezpieczeństwa. Konsekwencją takiego sposobu ich funk-
cjonowania będą wówczas najprawdopodobniej fakty świadczące o tym, 
że w ramach solidarności i wdzięczności, te podmioty, o które my się trosz-
czymy, częściej będą skłonne, aby pomyśleć także o nas, czy też o kolej-
nych podmiotach, by pomóc w trudnych, kryzysowych sytuacjach” 15. 

Osiąganie bezpieczeństwa jest zazwyczaj konsekwencją sposobu myśle-
nia o tej ważnej potrzebie i odczuwania w tej sferze życia. Dążymy do bez-
pieczeństwa zazwyczaj poprzez realizację różnych rozwiązań, które uważa-
my za najbardziej skuteczne. Najczęściej są to zachowania lub działania. 
Te dwa sposoby funkcjonowania, to przejaw akceptowanych przez podmiot 

13  W Polsce jak dotychczas ciągle jest to tylko element kultury uczestni-
ków ruchu drogowego, podczas gdy w niektórych europejskich krajach stało się 
to obowiązkiem. T. Budzik, Korytarz życia: jak stosować go rozsądnie?, <https://
autokult.pl/30187,korytarz-zycia-jak-stosowac-go-rozsadnie>, 21 czerwca 2019 r.

14  Ministerstwo Infrastruktury i KRBRD rozpoczęły kampanię poruszającą 
problem nieudzielania pierwszeństwa przejazdu, co jest główną przyczyną wypad-
ków na polskich drogach. Inauguracja kampanii „Żyj i pozwól żyć innym” odbyła 
się 20 maja 2019 r. podczas specjalnej konferencji, na której poruszono problem 
nieudzielania pierwszeństwa przejazdu i jego wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Polsce. W ramach kampanii powstał spot, w którym nieuważny kierow-
ca przeoczył znak mówiący o nakazie ustąpienia pierwszeństwa, skutkiem czego był 
wypadek. W jednej ze scen stanął on przed koniecznością wyboru, kto będzie jego 
ofi arą — starsze małżeństwo udające się na urodziny wnuka, matka z córką wraca-
jące z przedszkola czy młody mężczyzna spieszący do szpitala do żony i nowo naro-
dzonego dziecka. J. Gugniewicz, Żyj i pozwól żyć innym — Ministerstwo Infrastruktury 
i KRBRD z kolejną kampanią poświęconą bezpieczeństwu drogowemu, <https://
nowymarketing.pl/a/22100,zyj-i-pozwol-zyc-innym-ministerstwo-infrastruk-
tury-i-krbrd-z-kolejna-kampania-poswiecona-bezpieczenstwu-drogowemu?utm_
source=Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS>, 21 czerwca 2019 r. 

15  A. Filipek, Psychospołeczne i prakseologiczne aspekty…, wyd. cyt., s. 72–73.
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wartości stanowiących rdzeń kultury niematerialnej. Zdaniem socjologa, 
Piotra Sztompki, pojęcia zachowania i działania są podstawą do rozumienia 
kultury jako złożonej całości. Socjolog interpretuje termin „zachowanie” jako 
zewnętrznie obserwowalny ruch fi zyczny przejawiany przez ludzi, natomiast 
działanie jest zachowaniem, z którym związane jest znaczenie motywacyjne 
i kulturowe 16. „Działanie zatem jest efektem przemyśleń podmiotu, związa-
nych zarówno z przyczynami wybieranego postępowania, jak i z jego kon-
sekwencjami. Zachowanie natomiast to tylko możliwe do zaobserwowania 
posunięcie, ruch czy też sposób reakcji. Jeśli podmiot będzie częściej w swo-
im postępowaniu posługiwał się zachowaniami, tym samym ma mniejsze 
szanse zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swemu otoczeniu. Będzie to rów-
nież świadczyło o jego niższym poziomie kultury bezpieczeństwa niż wów-
czas, gdyby swe postępowanie opierał przede wszystkim na działaniach 17”. 
Osiąganie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego 
jest możliwe przede wszystkim dzięki racjonalnemu postępowaniu uczestni-
ków ruchu drogowego, tzn. takiemu, które będzie wynikało z respektowania 
prawa, kultury, szacunku dla innych i będzie efektem działań, a nie zacho-
wań. Nauczanie w zakresie różnych możliwości sposobów postępowania i ich 
konsekwencji może przynosić pozytywne efekty na każdym etapie edukacji 
w sferze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawiony powyżej w uprosz-
czeniu sposób rozumienia kultury bezpieczeństwa posiada grafi czną wersję, 
tzw. model idealny kultury bezpieczeństwa (rysunek 1). 

Rysunek 1
Podmiot i jego elementy kultury bezpieczeństwa w modelu idealnym
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Źródło: M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania proble-
mów bezpieczeństwa i obronności państwa, Siedlce 2009, s. 160

16  P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 64–65.
17  A. Filipek, Psychospołeczne i prakseologiczne aspekty…, wyd. cyt.
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Analizując powyższy model kultury bezpieczeństwa, nie jest trudno do-
strzec, że w centralnym miejscu schematu umieszczone są wartości, które 
są osią, trzonem, bardzo ważnym odniesieniem dla kształtowania kultury 
bezpieczeństwa. Układ hierarchii wartości danego podmiotu jest dla niego 
wytyczną do działania i do współdziałania. To głównie wartości wpływają 
na charakter kultury bezpieczeństwa, czyli na to, w jaki sposób podmiot 
postrzega siebie, swoje środowisko i otoczenie, wytyczając drogę rozwo-
ju. Bez rozwoju nie ma bezpieczeństwa. Podejście pozytywne ujmuje bez-
pieczeństwo jako kształtowanie pewności przetrwania, posiadania i swo-
bód rozwojowych podmiotu 18. Następny element kultury bezpieczeństwa 
to norma, a więc „Norma prawna jest regułą postępowania skierowaną 
do wskazanego podmiotu (podmiotów), czyli adresata normy, wyrażającą 
nakaz lub zakaz określonego zachowania (dyspozycja normy) w oznaczo-
nych okolicznościach (hipoteza normy), z zagrożeniem reakcją organów 
państwa na wypadek niezastosowania się adresata normy do dyspozycji 
normy 19”. Kultura bezpieczeństwa bierze pod uwagę różnego rodzaju za-
sady, kodeksy, przepisy, reguły, którymi powinien kierować się podmiot 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz swemu otoczeniu w róż-
nych obszarach przedmiotowych. Na podstawie obserwacji i modelu (ry-
sunek 1), można stwierdzić, że „[…] wartości i normy, razem z postawami, 
czyli wiedzą i sposobem myślenia o bezpieczeństwie oraz »kwalifi kacjami« 
emocjonalnymi, wywierają duży wpływ na relacje podmiotu z otoczeniem, 
na jego zachowania, działania i współdziałania” 20 — także w sferze bezpie-
czeństwa publicznego, którego istotną częścią jest bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. 

Kultura bezpieczeństwa ruchu drogowego

W życiu codziennym poszczególne elementy kultury bezpieczeństwa 
ruchu drogowego przenikają się i nakładają się na siebie w konkretnych 
sytuacjach. Przykłady niekorzystnej kultury bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego można aktualnie zaobserwować np. na trasie Warszawa — Siedlce. 
Zainstalowane tam uwarunkowania strukturalne w postaci licznych „wysp” 
znajdujących się na osi drogi wymuszają dyscyplinę, ale także niekiedy 
irytują niecierpliwych kierowców. Zdarza się bowiem, że niektórzy z nich 
omijają tzw. wysepki z niewłaściwej strony. Taki poziom kultury i stosun-
ku do przepisów prawa zdarza się prawdopodobnie nie tylko na tej tra-
sie. Zapewne czynnik emocjonalny pełni w tych okolicznościach, nieste-
ty, najistotniejszą rolę, a sytuacja taka nie służy bezpieczeństwu żadnego 
podmiotu. Podobne irytujące spostrzeżenia nie są rzadkością w miejscach 
wyznaczonych na przejścia dla pieszych. Tam niejednokrotnie dochodzi 

18  J. Stańczyk, Bezpieczeństwo i pokój — wzajemne relacje [w:] R. Rosa (red.), 
Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w jednoczącej się Europie. Teoria i jej zasto-
sowanie, Siedlce–Chlewiska 1999, s. 65.

19  T.A. Filipiak i in., Zarys prawa cywilnego i rodzinnego, Lublin 1996, s. 53.
20  A. Filipek, Psychospołeczne i prakseologiczne aspekty…, wyd. cyt., s. 78.
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do ignorowania przepisów ruchu drogowego przez pieszych poprzez wkra-
czanie na jezdnię mechanicznie i bezmyślnie, „ślepo” interpretując prze-
pis pierwszeństwa, albo też beztrosko, wyłączając uwagę w czasie prze-
chodzenia „na zielonym świetle” czy też nawet przejeżdżania rowerem. 
Wyeliminowanie tego typu zachowań najprawdopodobniej jest możliwe wy-
łącznie w oparciu o wynikający z mentalnych uwarunkowań wewnętrzny 
nakaz. Można przypuszczać, że formowanie takich endogennych potrzeb 
może być wyłącznie efektem edukacji prowadzonej już od najmłodszych 
lat wśród dzieci zarówno w domu rodzinnym, jak i w przedszkolach oraz 
szkołach. Dobrze, że aspekt edukacji został wielokrotnie zasygnalizowany 
w „Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020” 
i uwzględniony wśród zasad opisujących cele programu 21 wraz ze wskaza-
niem na konieczność utworzenia bardziej efektywnego systemu powszech-
nej edukacji społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycz-
nej 22. Uwzględniając z kolei aspekt kultury bezpieczeństwa informacyjnego 
ruchu drogowego, nierzadko spotykane jest bezsensowne posługiwanie się 
kierunkowskazami, np. w sytuacjach, kiedy najpierw kierowca zmienił pas 
ruchu, a potem włączył kierunkowskaz albo przemieścił się na inny pas 
bądź skręcił w ogóle bez sygnalizowania tego manewru. 

Zaprezentowane przykłady mankamentów kultury bezpieczeństwa ru-
chu drogowego i ukazane we wprowadzeniu zestawienia statystyczne do-
tyczące ilości i przyczyn wypadków drogowych uprawniają do postawienia 
tezy mówiącej o tym, że bez znaczącej poprawy kultury bezpieczeństwa 
ruchu drogowego wśród ogółu społeczeństwa z problemem tym mogą sobie 
nie poradzić nawet najlepiej zorganizowane i najliczniejsze różnego rodzaju 
służby stosujące szereg programów i realizujące różnego rodzaju akcje. Wy-
daje się, że poprawić i wzmocnić skuteczność tego typu działań może jedy-
nie edukacja sięgająca do systemu wartości dzieci, młodzieży i dorosłych.

Biorąc pod uwagę interpretację pojęcia kultury bezpieczeństwa zapro-
ponowaną przez M. Cieślarczyka, można rozumieć kulturę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 23 jako charakterystyczny dla danego podmiotu układ, 
wzór podstawowych wartości i norm względem ruchu drogowego oraz spo-
soby postrzegania i odczuwania czy doznawania przez ten podmiot faktów 
zaistniałych w ruchu drogowym, a także poziom jego wiedzy i umiejętności 
w tej sferze życia oraz zakres realizowania zachowań, działań i współdzia-
łań na tej płaszczyźnie w wymiarze tzw. małej i dużej Ojczyzny służących 
rozpoznawaniu wyzwań, wykorzystywaniu szans i przeciwdziałaniu zagro-
żeniom istotnym z punktu widzenia zakładanych celów, w tym doskonale-
niu jakości ruchu drogowego we względnej harmonii z pozostałymi sferami 
życia indywidualnego i społecznego, uwzględniając bezpieczeństwo danego 

21  Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Narodowy Program Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020, s. 17, <http://www.krbrd.gov.pl/fi les/
fi le/NP-BRD-2020_przyjety_przez_KRBRD.pdf>, 27 czerwca 2019 r. 

22  Tamże, s. 50. 
23  M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy…, wyd. cyt., s. 157; 

także: wykłady prof. M. Cieślarczyka na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humani-
stycznym w Siedlcach (niepubl.).
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podmiotu, ale także — w miarę możliwości — bezpieczeństwo publiczne 
innych podmiotów w bliższym i dalszym otoczeniu. 

Odnosząc się do poszczególnych aspektów zaproponowanego wyjaś-
nienia pojęcia kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego, można wska-
zać jego podstawowe wyznaczniki w zakresie wytypowanych elemen-
tów 24. Biorąc pod uwagę system założeń i wartości, jako uczestnicy ru-
chu drogowego możemy kierować się charakterystycznymi dla danej 
tożsamości sposobami myślenia sprowadzającymi się do pozytywnych 
założeń, np.: „Jeśli będę przestrzegał(a) przepisy i zachowam ostroż-
ność, to mam większe szanse na szczęśliwe dotarcie do celu podróży, 
zachowując zdrowie i życie”, lub niewłaściwymi: „Co ma być to będzie, 
ja przede wszystkim muszę zdążyć na czas”. Niewykluczone są też nie-
poprawne stanowiska: „Wypadek może się przydarzyć każdemu, ale nie 
mnie”, lub pożądane: „Nie jestem na drodze sam(a), zwracam uwagę 
na siebie, ale i na innych użytkowników dróg publicznych”. Nierzadko 
można spotkać się także z niewłaściwymi nastawieniami: „Ja i mój sa-
mochód jest ważniejszy i silniejszy niż to, co porusza się na drodze”, lub 
uzasadnionymi stanowiskami typu: „Życie staruszki, która wyszła nie-
uważnie na drogę jest najważniejsze, muszę więc uciekać na pobocze”. 
O poziomie bezpieczeństwa na drogach niejednokrotnie prawdopodobnie 
decydują właśnie tego typu przemyślenia uczestników ruchu drogowego.

Biorąc pod uwagę obowiązujące zarówno kierowców, jak i pieszych nor-
my i ich stosunek do nich, na podstawie obserwacji można również wy-
odrębnić różne rozwiązania, np. niewłaściwe: „Moje życie jest moją włas-
nością, nie będę zapinał pasów w samochodzie, bo dzisiaj nie ma na dro-
dze patroli”, albo prawidłowe: „Pasy często ratują życie człowiekowi, więc 
chociaż jest upał, muszę je zapiąć”, czy też: „Przepisy nakazują zapinanie 
pasów, a poza tym na trasie mogę spotkać policjanta i zapłacić mandat”. 
Niestety niejednokrotnie zapewne bywają formułowane także takie opinie: 
„Ja najlepiej wiem z jaką szybkością poruszać się samochodem, co mi tam 
znaki drogowe i przepisy” 25, albo też: „Szybkość jazdy należy dostosowy-
wać do warunków, a pomocne są w tym znaki drogowe”, „Znaki drogowe 
trzeba przestrzegać”. Często, jak donoszą statystyki 26, nieobcy jest też sto-
sunek do prawa przejawiający się w słowach: „Trochę alkoholu nie prze-
szkadza mi w prowadzeniu samochodu, a przy tej pogodzie policji nie bę-
dzie na drodze”, ale jednocześnie według danych nastąpił spadek liczby 
ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu w 2018 r. 27, 
czyli wypada wyrazić przypuszczenie, że już na stałe coraz częstsze będzie 
podejście: „Po wypiciu alkoholu nie prowadzę samochodu”.

24  Wykłady prof. M. Cieślarczyka…, wyd. cyt.
25  Z racji niedostosowania prędkości do warunków ruchu w 2018 r. doszło 

do 6256 wypadków. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Wypadki 
drogowe  w Polsce..., wyd. cyt., s. 23. 

26  W 2018 r. kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu 
oraz w stanie nietrzeźwości) było odpowiednio 24 304 i 80 261. Biuro Ruchu Dro-
gowego Komendy Głównej Policji, Wypadki drogowe w Polsce…, wyd. cyt., s. 72.

27  Tamże, s. 71. 
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W odniesieniu do kolejnego aspektu kultury bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, czyli do przejawianych i obserwowanych postaw oraz nastawień 
uczestników ruchu drogowego do faktów, procesów i zjawisk w obszarze 
bezpieczeństwa, można wyodrębnić różne grupy podmiotów, np innych 
użytkowników dróg publicznych czy reprezentantów odpowiednich służb. 
Analizując z kolei poszczególne elementy postaw w sferze komponentu 
poznawczego, do którego zaliczyć należy wiedzę i mentalność, wyodrębnić 
można następujące postawy: „Znam (albo nie znam) przepisy ruchu dro-
gowego”, „Na jezdni zachowuję ostrożność, staram się (albo nie) widzieć 
jak najwięcej, a nawet przewidywać (albo nie) rozwój sytuacji na drodze”, 
„Wiem, jak reaguje mój samochód, kiedy hamuję gwałtownie na śliskiej 
jezdni lub we mgle”, „Wiem, gdzie stoi radar, więc tylko tam muszę zwol-
nić”. Biorąc pod uwagę komponent emocjonalny postaw, czyli emocje ne-
gatywne lub pozytywne oraz umiejętność panowania nad nimi, można wy-
różnić postawy niekorzystnie oddziałujące na ruch drogowy, np.: „Jadę 
zdenerwowany czy też całkowicie rozluźniony, swobodny, tzw. pewniak 
myślący, co mi może zagrozić, mam lepszy samochód”, czy też: „Nie lubię 
innych kierowców — ten jaki szeroki, skąd oni mają pieniądze na takie 
bryki?” itp. Emocje pozytywnie wpływające na ciąg ruchu drogowego mogą 
z kolei przejawiać się w zorganizowaniu typu: „Jadę skupiony, a w sytu-
acjach trudnych potrafi ę zapanować nad emocjami”. Komponent beha-
wioralny postaw z kolei uwzględnia nastawienia (pozytywne i negatywne, 
stereotypy) oraz gotowość i skłonność do działania (wyobrażaną i deklaro-
waną) albo brak takiej gotowości itd. W tym wypadku wola i chęci uczest-
nika ruchu drogowego odgrywają decydującą rolę w kwestii podejmowania 
poszczególnych poczynań podróżnego. 

Przechodząc do analizy kolejnych elementów kultury bezpieczeństwa 
w sferze kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego, tzn. do zachowań 
oraz działań oraz współdziałań obywateli i służb służących utrzymaniu 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, należy przy-
pomnieć, że zachowania, to automatyczne, behawioralne sposoby reago-
wania na różne sytuacje, np. „Znam tę trasę na pamięć, nie muszę więc 
patrzeć na znaki drogowe” — jeśli jednak oznakowanie zostało zmienione, 
to takie zachowanie nie będzie służyło zarówno bezpieczeństwu danego 
podmiotu, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego. Z kolei działania, 
to zachowania świadome, poprzedzone refl eksją, biorące pod uwagę przy-
czyny i konsekwencje postępowania, uwzględniające zmienność sytuacji 
— nie tylko jej aktualny stan, np. „Jest ślisko, więc jeśli będę musiał ha-
mować, to muszę wykonać to odpowiednio wcześnie i zgodnie z zasadami”. 
Rozpatrywanie kwestii współdziałania dotyczy realizowania skoordynowa-
nych i zsynchronizowanych działań różnych podmiotów służących zacho-
waniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przy-
kładem takiego postępowania jest np. wyjeżdżanie z drogi podporządkowa-
nej na tzw. zakładkę, czyli na przemian z podmiotami poruszającymi się 
po drodze z pierwszeństwem przejazdu, czy też zachowanie odpowiedniej 
odległości między samochodami podczas jazdy i przy parkowaniu. Z ko-
lei w sytuacjach zagrożeń przejawem współdziałania będzie np. sprawne, 
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skuteczne i efektywne radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi, np. chęć 
i umiejętność utworzenia tzw. korytarza życia. 

Kontynuując interpretację zagadnienia kultury bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, warto odnieść zaprezentowane przemyślenia do modelu pre-
zentującego trzy główne fi lary kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego — 
ukazane poprzez model ogólny kultury bezpieczeństwa, który został opra-
cowany przez Mariana Cieślarczyka (rysunek 2). 

Rysunek 2
Filary bezpieczeństwa ruchu drogowego w perspektywie kulturowej i jego uwarunkowania

      Wsparcie                             Edukacja               Wsparcie  

W Szwajcarii ok. 20% 
PKB 

„ryba” czy 

Źródło: opracowanie własne na podst.: M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodolo-
giczne podstawy…, wyd. cyt., s. 167; także: wykłady prof. M. Cieślarczyka na Uni-
wersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (niepubl.)

Wyodrębnione jako podstawy kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego 
trzy fi lary, tj.: 

 — elementy kultury mentalnej i duchowej,
 — elementy kultury organizacyjnej,
 — elementy kultury materialnej, stanowią o sile i równowadze podmiotu 
w zakresie analizowanej sfery. Jeśli każdy z fi larów będzie przez pod-
miot bezpieczeństwa dostrzegany i uwzględniany przy konstruowaniu 
wzorca jego indywidualnej kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
jest szansa, że poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego zostanie pod-
wyższony. 
Odnosząc się do pierwszego fi laru (rysunek 2), warto przeanalizować 

sposób myślenia kierowców przed podróżą — szczególnie zimą, w cza-
sie jazdy i po zakończonej jeździe pod kątem pojawiających się refl eksji 
i ich konsekwencji, czy zdarza się, że np. powtarzają te same błędy do-
tyczące zbyt szybkiej jazdy, czy też jazdy z tylko częściowo odmrożonymi 
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szybami? Analizując elementy wchodzące w skład drugiego fi laru, do-
tyczące kwestii organizacji ruchu drogowego, także w postaci narzędzi 
sterowania ruchem drogowym, jakim są znaki drogowe, należy przywo-
łać spostrzeżenie wyrażające się w zdaniu: „Na kierujących nałożony 
został obowiązek przestrzegania znaków, ale egzekucję tego obowiąz-
ku utrudnia brak logiki i dyscypliny ich stosowania” 28. Niejednokrot-
nie bowiem zdarza się, że sposób ustawienia znaków i ich ilość wyklu-
cza możliwość respektowania wszystkich. Także w tym wymiarze warto 
byłoby przeanalizować zastosowane rozwiązania dotyczące organizacji 
ruchu drogowego. Z kolei biorąc pod uwagę fi lar trzeci kultury bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, należy uwzględnić elementy infrastruktu-
ry proponowane przez projektantów i wykonywane przez budowniczych 
dróg. Wspominane wcześniej zlokalizowanie w niewielkiej odległości 
od siebie „wysp” wzdłuż osi jezdni nie zawsze musi sprzyjać bezpieczeń-
stwu na drodze, co przejawia się również w projektowaniu otoczenia 
drogi poprzez lokalizowanie przy jej krawędziach drzew bądź rowów 29. 

Zakończenie 

Podsumowując rozważania dotyczące znaczenia kultury bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego dla bezpieczeństwa na drogach publicznych, należy 
przede wszystkim stwierdzić, że zagadnienie to jest obszerne i uwzględnia 
wiele aspektów. Być może właśnie z racji rozległości badanej problema-
tyki nie jest łatwo ujmować równocześnie i w sposób całościowy wielość 
istotnych elementów stanowiących pewną spójność, aby mogły pozytyw-
nie oddziaływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wydaje się, że za-
gadnienie kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego przybliża dość pełne 
ujęcie problemu stanowiące pewien rodzaj systemowego podejścia do ba-
danej problematyki. Koordynacja elementów kultury mentalnej i ducho-
wej (wartości, normy, wiedza, technologie intelektu) z elementami kultury 
organizacyjnej (regulacje prawne, procedury) oraz kultury materialnej 
(infrastruktura, sprzęt techniczny, stan pojazdów) stanowiących główne 
aspekty kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego prawdopodobnie może 
najpełniej przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach w kraju. 
Z powyższych analiz można zatem wysnuć wnioski skierowane zarówno 
do rodziców, nauczycieli, jak i do organizatorów kursów na prawo jazdy 
oraz innych instytucji oddziałujących na bezpieczeństwo na drodze. Kon-
kluzje te sprowadzają się przede wszystkim do sugestii mających na uwa-
dze: ukazywanie znaczenia wartości życia każdego człowieka, szacunku 

28  K. Pachnik, K.J. Pawelec, M. Pawelec (red.), Bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego. Wypadki, zapobieganie, polityka karania, Bydgoszcz 2018, s. 147.  

29  M. Budzyński i in., Otoczenie drogi źródłem zagrożeń dla uczestników ru-
chu drogowego, „Drogownictwo” 2015, nr 4–5, s. 126–133, <http://yadda.icm.
edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3d39364d-7b73-4be9-
8652-65f5069ee7d6?q=bwmeta1.element.baztech-a0a8f3e5-83fa-464e-8121-
-ab5b0e942e44;2&qt=CHILDREN-STATELESS>, 27 czerwca 2019 r.
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dla niego, realizowanie zasad kultury, stanowienie prawa umożliwiające 
wykonywanie jego założeń w sposób jednoznacznie ułatwiający przestrze-
ganie przepisów ruchu drogowego oraz oddziaływanie na kształtowanie 
i konstruowanie infrastruktury sprzyjającej bezpieczeństwu. Wiele ele-
mentów znaczących dla wskazanych aspektów powinno być formowanych 
w rodzinie, przedszkolu i szkole, aby mogły być jak najgłębiej i najpełniej 
uświadomione i utrwalone oraz aby nigdy nie zawodziły — bez względu 
na pełnione w życiu role i piastowane stanowiska — także w związku 
z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Keywords: traffi c safety culture, 
safety on public roads, education

Summary: The problem of traffi c safety 
is an issue which level of progress is still 
too small in Poland. The multifaceted 
nature of the phenomenon of traffic 
accidents provokes thoughts and ana-
lyzes regarding the cultural conditions 
of this situation. The importance of traf-
fi c safety culture, taking into account 
the elements of mental and spiritual 
culture, including attitudes, behaviors, 
actions and interactions of entities 
and elements of organizational culture 
concerning the principles and norms, 
as well as material culture regarding 
among others infrastructure, can play 
a signifi cant role in this area. The paper 
contains refl ections on such an issue.

Słowa kluczowe: kultura bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, bezpieczeństwo na drogach 
publicznych, edukacja

Streszczenie: Problematyka bezpieczeń-
stwa na drogach jest zagadnieniem, w za-
kresie którego poziom postępu w kraju 
jest ciągle zbyt mały. Wieloaspektowy 
charakter zjawiska powstawania wypad-
ków drogowych skłania do przemyśleń 
i analiz dotyczących kulturowych uwa-
runkowań tej sytuacji. Znaczenie kul-
tury bezpieczeństwa ruchu drogowego 
uwzględniającej elementy kultury men-
talnej i duchowej, włącznie z postawami, 
zachowaniami, działaniami i współdziała-
niami podmiotów oraz elementami kultu-
ry organizacyjnej biorącej pod uwagę za-
sady i normy, a także kultury materialnej 
dotyczącej m.in. infrastruktury, może od-
grywać w tym zakresie niebagatelną rolę, 
o czym traktuje niniejszy artykuł.
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ANDRZEJ DANA 1

KSZTAŁTOWANIE MODELU POSTĘPOWANIA 
PRZYGOTOWAWCZEGO 

Postępowanie przygotowawcze otwiera proces karny, tworząc jednocześnie 
jego pierwszy etap — stanowi jego pierwotnie inicjujący element. Ze swej 
istoty służy ono głównemu jego stadium, jakim jest postępowanie sądowe 
(jurysdykcyjne), na którym co do zasady rozstrzyga się o przedmiocie pro-
cesu. W przebiegu procesu karnego wyrazistym elementem oddzielającym 
postępowanie przygotowawcze od postępowania sądowego stanowi kryte-
rium funkcji spełnianych przez te etapy. Od dawna w literaturze procesu 
mówi się, że pierwsze spełnia bowiem funkcje przygotowawcze, natomiast 
drugie — rozpoznawcze 2. Patrząc z perspektywy etapowości procesu kar-
nego, to na postępowanie przygotowawcze należy patrzeć z punku widzenia 
przymusowość reakcji organów państwa na przestępstwo, które pojawia 
się wraz z zaistnieniem stanu uzasadnionego podejrzenia jego popełnienia. 
To działanie staje się początkiem ścigania karnego, co jest tożsame z zaist-
nieniem procesu karnego. Ten etap procesu charakteryzuje się dynamizm 
czynności i licznością decyzji procesowych podejmowanych przez orga-
ny powołane do ścigania karnego. Wszelkie realizowane w nim działania 
są określone prawem, stanowiąc normę nakazującą konieczność podjęcia 
określonych czynności, jako reakcji na przestępstwo, będącej sutkiem 
powzięcia uprawdopodobnionej informacji, że zostało ono popełnione. Po-
stępowanie przygotowawcze, jak zauważa Stanisław Waltoś 3, zaczyna się 
de facto od pierwszej czynności dowodowej mającej charakter procesowy, 
bez względu na to, czy zostało wydane postanowienie o wszczęciu postę-
powania, czy też nie (art. 308 k.p.k.). Dlatego też zawarty w art. 303 k.p.k. 
zwrot stanowiący o wydaniu postanowienia o wszczęciu śledztwa należy 
postrzegać i rozumieć jako nakaz wszczęcia postępowania przygotowaw-
czego, który kierowany jest do organów ścigania. O doniosłej roli normy 

1   Dr Andrzej Dana — doktor nauk prawnych, adiunkt w Wydziale Humani-
stycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zajmuje się 
problematyką prawa karnego, procesu karnego oraz kryminalistyki. Prowadzi 
zajęcia dydaktyczne na kierunku służby policyjne oraz kryminologii stosowanej 
przygotowujących studentów do pracy w Policji. 

    Adres do korespondencji: <adana1@op.pl>.
2  L. Schaff, Zakres i formy postępowania przygotowawczego, Warszawa 1961, 

s. 12.
3  S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2003, s. 230.
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zawartej w treści art. 303 k.p.k. stanowi fakt, że to ona wskazuje na po-
stępowanie przygotowawcze jako obowiązkowej formy etapu procesu kar-
nego poprzedzającego postępowanie sądowej i to ona jest podstawą jego 
wszczęcia. W razie wątpliwości, co do podstaw wszczęcia, organ procesowy 
może dokonywać uzupełnienia i weryfi kowania posiadanych informacji lub 
zarządzić sprawdzenie takich faktów, o czym stanowi art. 307 k.p.k. Czyn-
ności te, na co wskazuje Stanisław Wyciszczak mają zastosowanie zarówno 
wtedy, gdy zachodzą wątpliwości, co do zasadności podejrzenia, że po-
pełniono przestępstwo, jak i wówczas, gdy wątpliwości dotyczą istnienia 
okoliczności wyłączającej postępowanie 4. W innym miejscu stwierdza on, 
że w razie wątpliwości organ procesowy winien żądać uzupełnienia danych 
lub zarządzić sprawdzenia faktów. Ten tryb postępowania ma zastosowa-
nie zarówno wtedy, gdy zachodzę wątpliwości, co do zasadności podejrze-
nia, że popełniono przestępstwo, jak i wówczas, gdy wątpliwości dotyczą 
istnienia okoliczności wyłączającej postępowanie. 

Obowiązek zainicjowania ścigania karnego (postępowania przygotowaw-
czego) swoje źródło wywodzi przede wszystkim z zasady legalizmu zobo-
wiązującej powołane do tego organy państwa do przeprowadzenia postę-
powania przygotowawczego, a oskarżyciela publicznego do wniesienia i po-
pierania oskarżenia o czyn ścigany z urzędu — wyrażonej w treści art. 10 
§ 1 k.p.k. Są to więc organy postępowania przygotowawczego powołane 
do realizacji funkcji ścigania mające za zadanie ustalić, czy został po-
pełniony czyn zabroniony, wykryć i ująć sprawcę przestępstwa, wyjaśnić 
okoliczności sprawy, a także zebrać, zabezpieczyć i w niezbędnym zakresie 
utrwalić dowody dla sądu. Postępowanie przygotowawcze podporządko-
wane jest dyrektywie inkwizycyjności, wszczynane jest i prowadzone przez 
organa ścigania niezależnie od czyjegokolwiek stanowiska i woli. Kolej-
ny etap ścigania karnego przenosi się na forum jurysdykcyjne, gdzie sąd 
zobowiązany jest po wpłynięciu aktu oskarżenia do rozpoznania sprawy 
w kształcie przedstawionym mu przez oskarżyciela (w granicach aktu 
oskarżenia), i na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku 
rozprawy głównej wydać rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności 
oskarżonego. 

W postępowaniu jurysdykcyjnym realizowana jest funkcja orzekania, 
która właściwa jest sądowi i została ona wyraźnie oddzielona od funkcji 
ścigania, którą to przypisano organom postępowania przygotowawczego. 
Tym samym proces karny tworzy następujące po sobie etapy zawierające 
się w oddzielonych od siebie działaniach procesualnych wyrażających się 
prawną niedopuszczalnością przejmowania zadań jednych organów pro-
cesowych przez drugie lub wzajemnym zastępowaniem się lub wyręcza-
niem. Etapowość procesu karnego tworzy jego model odwołujący do nie-
dopuszczalności przejmowania przez sąd zadań właściwych postępowaniu 
przygotowawczemu. Ukształtowany etapowością proces karny przeciw-
działa możliwości doprowadzenia do sytuacji przekształcania rozprawy 

 4  S. Wyciszczak, Dochodzenie w niezbędnym zakresie jako integralna część 
postępowania przygotowawczego, PiP 1970, nr 12, s. 954.
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w śledztwo, gdzie sąd zamiast orzekać o odpowiedzialności sprawcy po-
dejmowałby czynności właściwe postępowaniu przygotowawczemu, a pro-
kurator wymierzałby sprawiedliwość karną, podejmując decyzję o uzna-
niu sprawcy za winnego popełnienia przestępstwa na podstawie własnych 
ustaleń faktycznych. Ustanowiony normatywnie rozdział funkcji proce-
sowych i podział zadań pomiędzy oskarżyciela i sąd nie oznacza niedo-
puszczalności współdziałania tych organów procesowych w wypełnianiu 
celów procesu karnego czy też przeciwstawiania ich sobie. Na obu tych 
organach procesu karnego spoczywa niezmienny obowiązek trafnego urze-
czywistnienia norm prawa karnego materialnego, wykrycia sprawcy prze-
stępstwa, ustalenia prawdy materialnej w procesie i trafnej reakcji karnej, 
o czym jest mowa w treści art. 2 k.p.k. W realizacji tych celów procesu 
biorą udział zarówno organy ścigania, jak i sąd orzekający, mimo że różny 
jest zakres ich obowiązków oraz rodzaj i charakter procesowej odpowie-
dzialności. Od dawna w literaturze karnoprocesowej zasadniczo nie budzi 
wątpliwości niezbędność postępowania przygotowawczego jako wstępnego 
stadium procesu karnego 5.

Opierając się na normatywnej zawartości art. 298 § 1 k.p.k., postę-
powanie przygotowawcze prowadzi lub nadzoruje prokurator, a w zakre-
sie przewidzianym w ustawie prowadzi je Policja. Te uprawnienia Poli-
cji w wypadkach przewidzianych w ustawie przysługują innym organom, 
a określone czynności przeprowadza także sąd. Innymi podmiotami, któ-
rym ustawa procesowa nadała uprawnienia do prowadzenia postępowania 
przygotowawczego, o czym stanowi treści art. 312 k.p.k., są:
1. Organy Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego oraz Żandarmerii Wojskowej, w zakresie ich właściwości;

2. Inne organy przewidziane w przepisach szczególnych.
Prokurator z racji swych kompetencji oraz zajmowanej pozycji w po-

stępowaniu przygotowawczym występuje w roli dominus litis. Jednakże, 
na co wskazuje już utrwalona praktyka, prowadzenie czynności w postępo-
waniu przygotowawczym przez prokuratora nie jest zbyt rozległe, ponieważ 
większość z nich, które on mógłby wykonać osobiście zleca do wykonania 
Policji lub organom wymienionym w treści art. 312 k.p.k. Ustawodawca 
wyznaczył na tym etapie procesu karnego szczególną rolę prokuratorowi, 
który z reguły wszczyna postępowanie przygotowawcze i jeśli sam je nie 
prowadzi, to je nadzoruje. Posiada on także nieograniczone możliwości 
w zakresie podejmowania decyzji w przedmiocie przeprowadzania wszel-
kich czynności dowodowych. Można powiedzieć, że to prokurator powi-
nien ustalać taktykę postępowania, a jego silna pozycja procesowa wynika 
nie tylko z przepisów postępowania karnego, ale też ustawy z 28 stycznia 
2016 r. — Prawo o prokuraturze 6.

5   S. Waltoś, Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównaw-
czym, Warszawa 1968, s. 107.

6  DzU z 2019 r., poz. 740.  
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Postępowanie przygotowawcze nie jest tym etapem, który rozstrzyga 
o przedmiocie procesu, koncentruje się ono na gromadzeniu dowodów. 
To one w przyszłości mają gwarantować skuteczne rozstrzyganie na etapie 
sądowym. Wszelkie czynności dokonywane w toku postępowania przygo-
towawczego, zarówno te o charakterze procesowym, jak i pozaprocesowym 
zawierają w sobie znaczący ładunek poznawczy. Zmierzają one do jedyne-
go celu, jakim jest odtworzenie zaistniałego w przeszłości zdarzenia wraz 
z wszystkimi jego cechami oraz okolicznościami i posiadają znaczenie stricte 
prawne. Postępowanie przygotowawcze posiada swój wymiar czasowy, a po-
strzegany jako ten w którym następuje koncentracja czynności proceso-
wych mających za zadanie stworzenie warunków do właściwego przebiegu 
rozprawy sądowej, tak aby mogła ona stanowić zwarty i konsekwentny ciąg 
czynności, przebiegła szybko i sprawnie bez zbędnej zwłoki i opóźnienia. 

Postępowanie przygotowawcze od wprowadzenia w życie ostatniej regu-
lacji procesowej w 1997 r. i postrzegane przez pryzmat dawnego modelu 
wykazuje niezmienny kształt — jest ono w zasadzie tożsame z tym sprzed 
daty wprowadzenia tej ustawy. Utrzymane pozostały charakterystyczne 
jego fazy tworzące od dawna jego indywidualną strukturę. Ten etap procesu 
karnego znamionują charakterystyczne, następujące po sobie kolejne eta-
py. W nich to zawierają się czynności zmierzające do ujawnienia przestęp-
stwa i jego sprawcy, następuje proces zbierania i zabezpieczenia dowodów 
umożliwiających przedstawienie osobie zarzutów popełnienia przestępstwa 
oraz sporządzenia aktu oskarżenia. Wypełnienie pierwszej fazy implikuje 
zaistnienie kolejnej, co w rzeczywistości powoduje ciąg ustalonych i na-
stępujących po sobie czynności procesowych, do których należy zaliczyć:
1. Procesowe dokumentowanie informacji o możliwości popełnienia prze-

stępstwa — przyjęcie zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, 
przesłuchiwanie świadków.

2. Wydanie postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia.
3. Przeprowadzanie niezbędnych (koniecznych) czynności procesowych 

w postaci zebrania i zabezpieczenia dowodów — dokonywanie oględzin 
miejsca zdarzenia, przesłuchiwanie świadków, dokonywanie przeszu-
kań, dokonywanie zatrzymań osób, powoływanie biegłych, i innych 
czynności.

4. Wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów podejrzane-
mu i przesłuchanie go w tym charakterze (chyba że się ukrywa) lub 
o umorzeniu postępowania (gdy brak jest podstaw do wniesienia aktu 
oskarżenia).

5. Podjęcie decyzji o zastosowaniu określonego środka zapobiegawczego.
6. Zaznajomienie podejrzanego z materiałami postępowania i wydanie 

postanowienia o zamknięciu śledztwa lub dochodzenia.
7. Wniesienie do sądu aktu oskarżenia lub wniosku o warunkowe umo-

rzenie postępowania.
Przygotowawczy etap procesu karnego tworzy całokształt zróżnicowa-

nych czynności procesowych, które w głównym wymiarze wiążą się z gro-
madzeniem jak najobszerniejszego materiału dowodowego umożliwiają-
cego przedstawienie zarzutów popełnienia przestępstwa, a w ostatecznej 
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konsekwencji dającego podstawę do sporządzenia aktu oskarżenia. Skarga 
oskarżycielska stanowi ostatnią (końcowa) fazę postępowania przygoto-
wawczego i zamyka jego tok. Akt oskarżeni wysłany wraz z aktami postę-
powania przygotowawczego staje się początkiem drugiego etapu procesu 
karnego rozpoczynającego postępowanie jurysdykcyjne, gdzie ma dojść 
do wydania przez sąd rozstrzygnięcia w zakresie jego przedmiotu.

Uwzględniając stopień wiedzy organów postępowania przygotowawcze-
go o czynie i jego sprawcy, sama ustawa procesowa wyróżnia w nim dwie 
zasadnicze rodzajowo fazy:
1. Postępowanie w sprawie (in rem) — zostaje wszczęte, jeżeli zachodzi 

uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 303 k.p.k.).
2. Postępowanie przeciwko osobie (in personam) — zostaje wszczęte, jeżeli 

dane istniejące w chwili wszczęcia postępowania w sprawie lub zebra-
ne w jego toku dowody uzasadniają dostateczne podejrzenie, że czynu 
tego dopuściła się określona osoba (art. 313 § 1 k.p.k.).
W ujęciu szerokim na postępowanie przygotowawcze składają się wszel-

kie czynności procesowe, które poprzedzają sądowe rozpoznanie sprawy 
w kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego. W rozumieniu węższym 
etap ten identyfi kowany jest z pojęciem śledztwa lub dochodzenia. W lite-
raturze wskazuje się, że jest to etap obejmujący sobą wszystko to, co wy-
przedza sądowe rozpoznanie sprawy dotyczące zasadniczego przedmio-
tu procesu, którym jest kwestia odpowiedzialności prawnej oskarżonego 
za zarzucony czyn przestępny 7. U podstaw charakterystyki postępowania 
przygotowawczego leży stwierdzenie, że jest to stadium wstępne — przy-
gotowanie sprawy do rozpoznania sądowego. Jest to faza przygotowania 
najważniejszej w procesie karnym skargi — w postaci aktu oskarżenia — 
stanowiącej podstawę sądowego rozpoznania 8. Sanisław Waltoś podziela 
takie rozumienie natury postępowania przygotowawczego i uważa to sta-
dium za  niezbędne. Tę przygotowawczą cechę postrzega jako konsekwen-
cję skargowej formy procesu, gdyż sąd nie wszczyna ścigania z własnej 
inicjatywy, lecz orzeka na podstawie rozprawy, na podstawie wniesionej 
przez oskarżyciela skargi — aktu oskarżenia 9. Etap przygotowawczy proce-
su karnego otwiera możliwość osiągnięcia głównego stadium i niemu słu-
ży, to na rozprawie głównej będzie dokonywało się rozstrzygnięcie w przed-
miocie odpowiedzialności karnej osoby sądzonej. W ujęciu samej ustawy 
jest on obligatoryjnym etapem procesu karnego w szczególności w spra-
wach ściganych z oskarżenia publicznego. Poprzedza on zawsze sądowe 
postępowanie rozpoznawcze, gromadząc w sobie treści dowodowe pozwala-
jącego na podjęcie decyzji, czy sprawa powinna trafi ć do rozpoznania przez 
sąd, czy też należy ją zakończyć w inny sposób.

7  M. Cieślak, O pojęciu przedmiotu procesu karnego i w sprawie tzw. podsta-
wy procesu, PiP 1959, nr 8–9, s. 260.

8   M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, 
Warszawa 1984, s. 50.

9   S. Waltoś, Model postępowania przygotowawczego…, wyd. cyt., s. 100 
i nast.
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Od szeregu lat przedstawiciele doktryny zastanawiają się i rozpatrują 
kwestie zracjonalizowania postępowania przygotowawczego jako pierwsze-
go etapu procesu karnego i wdrożenia jego nowego modelu. Dokonywano 
w jego obszarze szeregu zróżnicowanych modyfi kacji mających na celu 
zmianę jego struktury, które jak dotychczas nie dały wymiernego efektu 
przeobrażeniowego. Etap postępowania przygotowawczego był przedmio-
tem modelowania do momentu wejścia w życie kodeksu postępowania kar-
nego z 1928 r. 10, następne zmiany dokonane były w latach 1949–1950 11, 
kolejne modyfi kacje znalazły się w  całościowej kodyfi kacji karnoproce-
sowej z 1969 r. 12. 6 czerwca 1997 r. weszła w życie nowa ustawa — Ko-
deks postępowania karnego, uchylając tym samym poprzednią regulację 
z 1969 r. 13, jednakże zastosowano w nim istniejący ówcześnie model po-
stępowania przygotowawczego podporządkowujący go rozprawie głównej — 
służący rozprawie sądowej. Zwiera się on w normatywnie ujętej regule 
wyrażającej obowiązek wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy 
i zgromadzenia wszystkich dowodów dla sądu. Wszelkie dowody utrwalane 
muszą być w formie protokołowanej i służyć mają sądowi w procesie orze-
kania. W tym miejscu należy podkreślić, iż kodeks postępowania karnego 
z 1997 r. był nowelizowany 79 razy i żadna z wprowadzonych zmian nie 
dokonała widocznych przeobrażeń modelowych postępowania przygoto-
wawczego (a tym samym i całości procesu karnego). Jego modelowy profi l 
nie uległ zasadniczej zmianie i opiera się on niezmiennie na koncepcji, 
że postępowanie przygotowawcze leży w wyłącznej gestii organów ścigania 
karnego będących organami niesądowymi, a jako pierwszy etap procesu 
karnego prowadzony jest z wszelkimi rygorami procesowymi wskazanymi 
w kodeksie postępowania karnego. Modelu postępowania przygotowaw-
czego nie przeformowywały kolejne zmiany ustawowe i pozostał on oparty 
na utrwalonych normatywnych podstawach. Opiera się on na fundamen-
cie konieczności przeprowadzenia starannego postępowania dowodowego, 
które w postępowaniu sądowym ma znacznie ułatwić przebieg rozprawy 
i wyrokowania. 

U podstaw modelu postępowania przygotowawczego leży od dawna 
niezbędność i konieczność działalności dowodowej organów postępowa-
nia przygotowawczego. Ta zawiera się w jednym z celów postępowania 
przygotowawczego jako okoliczność relewantna wiążąca się z tym, w ja-
kim zakresie dochodzić ma do zebrania, zabezpieczenia i utrwalenia do-
wodów dla sądu oraz prokuratora, czy też wyłącznie dla prokuratora. 

10  Rozporządzenie prezydenta Rzeczpospolitej Polski z 19 marca 1928 r. — 
Kodeks postępowania karnego (DzU z 1928 r., nr 33, poz. 313).

11  Obwieszczenie ministra sprawiedliwości z 18 maja 1949 r. o ogłoszeniu jed-
nolitego tekstu kodeksu postępowania karnego (DzU z 1949 r, nr 33, poz. 243); 
obwieszczenie ministra sprawiedliwości z 2 września 1950 r. o ogłoszeniu jed-
nolitego tekstu kodeksu postępowania karnego (DzU z 1950 r., nr 40, poz. 364). 

12  Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. — Kodeks postępowania karnego (DzU 
z 1969 r., nr 13, poz. 96).

13  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — przepisy wprowadzające Kodeks postępowa-
nia karnego (DzU z 1997 r., nr 89, poz. 556).
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Cele postępowania przygotowawczego określone w art. 297 § 1 punkty 4 
i 5 k.p.k. w zasadniczy sposób charakteryzują jego model i były w ostat-
nich latach przedmiotem dyskusji. Podejmowane były wielokrotne pró-
by ich zmiany tak, aby wpłynęły na zakres postępowania i odmiennie 
kształtowały relacje postępowania przygotowawczego względem rozprawy 
głównej. Dokonywana na przestrzeni lat 1969–2019 próba zmian modelu 
postępowania przygotowawczego w rzeczywistości sprowadzała się do mo-
dyfi kacji dwóch zapisów, znajdujących się w  treść art. 297 k.p.k., które 
przybierały brzmienie:
1. Zebranie i utrwalenie dowodów dla sądu — art. 261 pkt 5 k.p.k 

z 1969 r.  
2. Zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu tak, aby 

rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej — 
art. 297 § 1 pkt 5 (ustawa z 29 marca 2007 r., DzU nr 64, poz. 432). 

3. Wszechstronne wyjaśnienie sprawy — art. 297 § 1 pkt 4 k.p.k. (ustawa 
z 29 marca 29 marca 2007 r., DzU, nr 64, poz. 432).

4. Zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów 
dla sądu — art. 297 § 1 pkt 5 k.p.k. (ustawa z 5 listopada 2009 r., DzU 
nr 206, poz. 1589).

5. Zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów w zakresie niezbędnym 
do stwierdzenia zasadności wniesienia aktu oskarżenia albo innego 
zakończenia postępowania, jak również do przedstawienia wniosku 
o dopuszczenie tych dowodów i przeprowadzenia ich przed sądem — 
art. 297 § 1 pkt 5 k.p.k. (ustawa z 27 września 2013 r., DzU z 2013 r., 
poz. 1247). 

6. Zebrania, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów 
dla sądu (kształt sądowy) — art. 297 § 1 pkt 5 k.p.k. — stan aktualny
Łatwo zauważyć, że szczególnie istotne w perspektywie zmian było 

dążenie do ograniczenia zadań postępowania przygotowawczego i uczy-
nienie przez to dochodzenia lub śledztwa postępowaniem jedynie dla 
oskarżyciela, a nie dla sądu. Wyraża to przeformułowany pkt 5 § 1 
art. 297 k.p.k. ograniczający zbieranie, zabezpieczanie i utrwalanie dowo-
dów jedynie do zakresu niezbędnego dla stwierdzenia zasadności wniesie-
nia oskarżenia lub innego zakończenia postępowania przygotowawczego 
oraz przedstawienia wniosku o dopuszczenie ich i przeprowadzenie przed 
sądem. Nie będą one zatem, jak dotąd, zabezpieczane również dla sądu, 
lecz tylko dla oskarżyciela publicznego celem realizacji funkcji oskarżania 
przez sądem. Ta zasadnicza próba zmiany modelu postępowania przygoto-
wawczego pojawiła się w 27 września 2013 r. w postaci ustawy o zmianie 
ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 14. 
Dokonała ona istotnego w skutkach przełomu nie tylko w dotychczaso-
wym postrzeganiu postępowania przygotowawczego, ale także i całego 
procesu karnego, dokonując istotnej modyfi kacji dotychczasowego trybu 
prowadzenia postępowania dowodowego w procesie karnym. Ta noweli-
zacja zmierzała zasadniczo do przemodelowania dwóch etapów procesu 

14  DzU z 2013 r., poz. 1247.
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karnego — postępowania przygotowawczego oraz postępowania jurysdyk-
cyjnego poprzez zmianę wartości natężenia czynnika kontradyktoryjności. 
Zasadnicze przeobrażanie modelu postępowania przygotowawczego oparte 
zostało na założeniu, że prowadzone czynności dowodowe mają stworzyć 
podstawę skargi oskarżycielskiej, a wszelkie dowody będą przeprowadza-
ne dla oskarżyciela, a nie dla sądu. W wyjątkowych sytuacjach wiążących 
się z zakresem, w jakim przeprowadzenie dowodu przed sądem nie by-
łoby możliwe, mogłyby być wykorzystywane przez sąd dowody zgroma-
dzone na etapie wstępnym jako podstawa ustalania faktów sprawy. Taka 
konfi guracja tego celu wpływa modyfi kująco na ten etap procesu karne-
go i wskazuje, że gromadzony materiał dowodowy ma stanowić podstawę 
dla dokonania rozstrzygnięcia prezentowanego przez oskarżyciela. Zmia-
na tego elementu powoduje, że prokurator dokonuje ostatecznej oceny 
kompletności materiałów postępowania przygotowawczego. Zmiana ta do-
prowadzała do innego rodzajowo funkcjonującego związku pomiędzy oby-
dwoma etapami procesu karnego. Nowelizacja miała w założeniu redukcję 
znaczenia postępowania dowodowego prowadzonego na etapie przygoto-
wawczym, z jednoczesnym zwiększeniem roli kontradyktoryjności podczas 
wyjaśniania sprawy przed sądem. Miało to doprowadzić do zasadniczych 
przeobrażeń w obszarze realizacji zadań procesu karnego i następować 
one miały na etapie postępowania jurysdykcyjnego, a nie przygotowaw-
czego. Zmiana ta weszła w życie z 1 lipca 2015 r. i po kilkumiesięcz-
nym obowiązywaniu jej przepisy zostały zmienione ustawą z 11 marca 
2016 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektó-
rych innych ustaw 15. Przywrócony został poprzedni model postępowania 
przygotowawczego oraz rozprawy głównej. W praktycznym znaczeniu za-
równo poprzedni model postępowania przygotowawczego, jak i ten obecny 
nie wprowadzał w zasadzie nic nowego. W aktualnym stanie prawnym 
w zakresie celów postępowania przygotowawczego zawierającym się w tre-
ści przepisu art. 297 § 1 pkt 5 k.p.k. ustawodawca zastosował konstruk-
cję stanowiącą, że celem postępowania przygotowawczego jest zebranie, 
zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.

W koncepcji modelu postępowania przygotowawczego wyraźnie zary-
sowują się dwa jakościowo odmienne spojrzenia. Pierwsze posiada długą 
historię i wiąże się z modelem sądowym postępowania przygotowawczego, 
gdzie następuje zbieranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwa-
lenie dowodów dla sądu (kształt sądowy). Druga koncepcja oparta jest 
na modelu polegającym na zbieraniu, zabezpieczaniu i utrwalaniu dowo-
dów w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zasadności wniesienia aktu 
oskarżenia (kształt oskarżycielski). Ona to w przestrzeni procesu karnego 
dopiero toruje sobie drogę i zmierza w kierunku trwałego zakorzenienia 
się na gruncie praktyki procesowej. W doktrynie pojawiają się częste głosy 
skłaniające się ku większemu odformalizowaniu postępowania przygoto-
wawczego, ale z wyraźnym też zróżnicowaniem stanowisk w tym zakre-
sie. Część autorów sugerowała wyraźną marginalizację tego postępowania 

15  DzU z 2016 r., poz. 43.
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w jego aspekcie dowodowym. Natomiast zwolennicy obecnego rozwiąza-
nia w kwestii procesowego utrwalania czynności dowodowych optowali 
za selekcją materiałów przekazywanych sądowi wraz z aktem oskarżenia, 
w miejsce obecnego przekazania całych akt dochodzenia lub śledztwa, tak 
aby obejmował on jedynie materiał związany ściśle z kwestią odpowiedzial-
ności karnej danej osoby, z zachowanie jednak, jak podkreślano, zasad 
prawdy i obiektywizmu 16. Podnoszono tu, nie bez racji, istnienie faktycz-
nego prymatu postępowania przygotowawczego nad rozprawą sądową, 
na której zbyt często dochodzi do orzekania na podstawie ujawnionych 
protokołów z dochodzenia lub śledztwa zamiast w wyniku bezpośredniego 
przeprowadzenia dowodów 17. Można dyskutować nad zakresem działal-
ności procesowej (dowodowej) organów postępowania przygotowawcze-
go — czy w jego ramach ma istnieć konieczność zbierania, zabezpieczania 
i w niezbędnym zakresie utrwalania dowodów dla sądu oraz prokuratora, 
czy też wyłącznie dla prokuratora jako przyszłego oskarżyciela. 

Na kanwie rozważań o postępowaniu przygotowawczym można uznać, 
że występują tu dwa zróżnicowane modele, gdzie: 
1. zasadniczym celem tego etapu jest wszechstronne wyjaśnienie sprawy 

i zebranie materiału dowodowego na użytek sądu,
2. postępowanie przygotowawcze ograniczone zostaje do zbierania, zabez-

pieczania i utrwalania dowodów w zakresie niezbędnym dla stwierdze-
nia zasadności wniesienia oskarżenia. 
W pierwszym modelu przy zastosowaniu tego wariantu celu tworzy 

się sytuacja, że na rozprawie sądowej przeprowadzone zostaną zasad-
niczo te same dowody, które zgromadził organ postępowania przygoto-
wawczego. Wykorzystanie przez sąd materiału dowodowego zebranego 
w postępowaniu przygotowawczym jest szczególnie przydatne w przy-
padku czynności o charakterze niepowtarzalnym. Wszelkich ustalenia 
dokonywane w ramach postępowania przygotowawczego będą znaczące, 
ponieważ zgromadzony materiał dowodowy zostaje ujawniony przez sąd 
na rozprawie i stanowił będzie zasadniczą podstawę zapadłego orze-
czenia. W tak ukształtowanym modelu postępowania przygotowawcze-
go dąży się do jak najszerszego zabezpieczenia i utrwalenia dowodów 
na użytek przyszłej rozprawy sądowej. Na podstawie tych też to do-
wodów w oczywisty sposób dochodzi do sporządzenia aktu oskarże-
nia i jego wniesienia do sądu. W toku postępowania przygotowawczego 
prokuratorowi będzie zależało na wyjaśnieniu wszystkich okoliczności 
sprawy i utrwalenia jak najszerszego spektrum dowodowego, którego 

16  H. Paluszkiewicz, P. Wiliński, S. Stypuła, Usprawnienie procesu karne-
go przez koncentrację materiału dowodowego. Propozycje de lege ferenda [w:] 
T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.), Z problematyki funkcji procesu 
karnego, Warszawa, s. 545.

17   J. Tylman, Uwagi o modelu postępowania przygotowawczego [w:] P. Hof-
mański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010, s. 92–93; 
J. Tylman, Dylematy przemian polskiego modelu procesu karnego [w:] T. Grze-
gorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Z problematyki funkcji procesu karnego, 
Warszawa 2013, s. 128.
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rozpatrywanie w czasie rozprawy ma stanowić o sprawstwie i winie 
oskarżonego. W tym kontekście należy zgodzić się ze stwierdzeniem, 
że rozprawa skazana jest na reprodukcje dowodów utrwalonych w po-
stępowaniu przygotowawczym 18.

W drugim przypadku powstaje model postępowania przygotowawczego 
opartego na kryterium czynności dowodowych mających stworzyć pod-
stawę skargi oskarżycielskiej. Postępowanie dowodowe przeprowadzane 
jest dla oskarżyciela, a nie dla sądu. W wyjątkowym zakresie, w jakim 
przeprowadzenie dowodu przed sądem nie będzie możliwe, wykorzysty-
wane będą te z postępowania przygotowawczego jako podstawa ustalania 
faktów sprawy. W tym modelu nie jest konieczne uwzględnianie rozbudo-
wanego katalogu gwarancji procesowych, ponieważ zasadnicze czynności 
dowodowe będą przeprowadzane na rozprawie, a strony będą miały moż-
liwość ustosunkowania się do nich w jej toku na zasadzie pełnej kon-
tradyktoryjności. Wszelkie czynności realizowane w trakcie postępowania 
przygotowawczego nakierowane zostają na prawidłowe sformułowanie za-
rzucanego oskarżonemu czynu oraz skuteczne wspieranie go przed sądem. 
Prokurator we własnym interesie jako późniejszy oskarżyciel ma zadbać 
o właściwe zabezpieczenie dowodów, które w jego przekonaniu posiadają 
szczególne znaczenie dla danej sprawy. W ten sposób pojawia się nowy 
kształtujący związek pomiędzy dwoma etapami procesu karnego opartego 
na redukcji znaczenia postępowania dowodowego prowadzonego na etapie 
przygotowawczym. Taki model powoduje przeobrażenie w obszarze kontra-
dyktoryjnego wyjaśniania faktów sprawy przed sądem. W oczywisty spo-
sób oba modele dają się modyfi kować, stwarzając możliwości skuteczniej-
szych rozwiązań w obszarze całego procesu karnego. W obu przypadkach 
można dyskutować nad kwestią znaczenie formy, w jakiej będą utrwalane 
czynności dowodowe. 

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wprowadzane zostały mo-
dyfi kacje w obszarze postępowania przygotowawczego, lecz nie doprowa-
dziło to do zasadniczych zmian, czego wyrazem były przepisy statuujący 
cele tego etapu procesu karnego. W literaturze podkreśla się to, że jego 
treść w ostatnich latach była (zbyt) często zmieniana, co w konsekwen-
cji wpływało na inne instytucje procesu karnego, w tym m.in. instytucję 
zwrotu sprawy prokuratorowi przed rozprawą do uzupełnienia docho-
dzenia lub śledztwa przy dostrzeżonych brakach dowodowych 19. Proble-
matyka wiążąca się z modelem postępowania przygotowawczego od dość 
dawna była przedmiotem wielu rozważań i dyskusji, co wynikało potrzeby 
mniej lub bardziej gruntownej zmiany tego etapu procesu karnego. Postę-
powaniu przygotowawczemu od dawna zarzucano liczne wady, lecz były 
one dość ogólnie artykułowane i nie zmierzały do jakościowych zmian 
mogących spowodować pojawienie się nowego jego modelu. Wskazywano 

18  S. Waltoś, Model polskiego procesu karnego de lege ferenda, PiP 1981, 
s. 33.

19   A. Baj, Glosa do postanowienia SA w Warszawie z dnia 6 lipca 2010 r., 
sygn. II AKz 474/10, „Palestra” 2014, nr 11–12, s. 118 i nast.
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na występowanie licznych jego mankamentów a w szczególności, takich 
jak 20:
1. Niewydolności — spowodowana tym, że istniejący model postępowa-

nia powoduje przedłużanie całego procesu karnego, a przez to unie-
możliwia zakończenie sprawy w rozsądnym terminie i narusza art. 6 
ust. 1 Europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC).

2. Przewaga dowodowa postępowania przygotowawczego wobec rozpra-
wy sądowej — wszystkie czynności w postępowaniu przygotowawczym 
są protokołowane i z reguły są odtwarzane w sądzie i mogą stanowić 
podstawę faktyczną orzeczenia.

3. Kształtowanie dowodowe podstaw orzekania sądowego — na tym etapie 
procesu wykonywana jest zdecydowana większości czynności dowodo-
wych i utrwalana w protokołach a następnie ujawniana na rozprawie.

4. Wpływanie na kształt orzeczeń sądowych — rozstrzygnięcia sądo-
we są konsekwencją wyników postępowania, przygotowawczego jako 
wzrostu znaczenia dowodów uzyskanych na tym etapie i przesadzają-
cych o odpowiedzialności oskar żonego.

5. Ponownego przeprowadzania przez sąd czynności dowodowych postę-
powania przygotowawczego — powielanie i przeprowadzanie tych sa-
mych czynności wydłuża proces sądowy, ponieważ jego ukształtowa-
nie wymaga ponownego przeprowadzenia dowodów, które zostały już 
przeprowadzone w poprzedzającym je stadium procesu.

6. Znaczące ograniczenia zasady kontradyktoryjności rozprawy głównej 
— sąd na podstawie dowodów zgromadzonych w aktach postępowania 
przygotowawczego musi dążyć do wyjaśnienia wszystkich okoliczności 
sprawy i tym samym przejmuje funkcje oskarżycielskie.

7. Częstego odstępowania przez sąd od bezpośredniego przeprowadzania 
dowodów — na rozprawie głównej dochodzi do szerokiego ujawniania 
oraz wprowadzania jako dowodów protokołów sporządzanych przez or-
gany postępowania przygotowawczego (Policja CBA, ABW) w ich zna-
czeniu dowodowym.

20   S. Waltoś, Reforma procesu karnego w 2003 r. jako sposób na przyspiesze-
nie postępowania karnego [w:] S. Waltoś, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkość 
procesu karnego. Światło w tunelu, Kraków 2007, s. 28; R.A. Stefański, Pr zyszły 
model postępowania przygotowawczego, „Ius Novum” 2009, nr 1, s. 28; R.A. Ste-
fański, Krytycz nie o obecnym modelu postępowania przygotowawczego [w:] 
P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010, s. 146 
i nast.; P. Kruszyński, M. Warchoł, P ozycja sędziego śledczego na tle modeli po-
stępowania przygotowawczego, cz. 1, „Palestra” 2008, nr 4, s. 49 i nast.; J. Tyl-
man, Uwagi o modelu postępowa nia…, wyd. cyt., s. 93; J. Skorupka, Znaczenie 
porozumień pro cesowych dla modelu postępowania przygotowawczego [w:] C. Ku-
lesza (red.), Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymia-
ru sprawiedliwości, Warszawa 2009, s. 26; J. Tylman, Zasada bezpośredniości 
na tle zm ian w polskim prawie karnym procesowym [w:] J. Skorupka (red.), Rze-
telny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofi i Świdy, Warszawa 2009, 
s. 125.
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8. Szerokie wykorzystywanie w procesie sądowym jako dowodów infor-
macji uzyskanych w toku czynności operacyjnych znajdujących się 
w aktach postępowania przygotowawczego w części objętą klauzulą 
niejawności.
Model postępowania przygotowawczego da się niewątpliwie oprzeć 

na założeniu, że jego czynności dowodowe mają z zasady tworzyć pod-
stawę skargi oskarżycielskiej. W późniejszym zaś etapie zgromadzone 
w nim dowody mogą w sposób naturalny stanowić podstawę dowodzenia 
na rozprawie głównej, zmierzając w kierunku dostarczeniu podstaw wy-
dania wyroku przez sąd. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby dowody 
będące w posiadaniu oskarżyciela mogły być rozpatrywane przez sąd 
i służyć w określonej mierze za podstawę ustaleń faktycznych. Można 
także zrezygnować z dokumentowania procesowego szeregu czynności 
dowodowych w postępowaniu przygotowawczym. Doprowadzić to jednak 
może do znaczącego utrudnienie w zakresie osiągnięcia celów postępo-
wania w szczególności, gdy dotyczyć to będzie dowodów niepowtarzal-
nych albo śladów (w tym pamięciowe) ulegających zacieraniu z biegiem 
czasu. 

Model oparty na gromadzeniu dowodów dla sądu wiąże się z wykona-
niem wszelkich czynności dowodowych nawet tych z pozoru bez znacze-
nia. W tym przypadku organy ścigania karnego niejako przewidują i za-
kładają, że te właśnie dowody mają przekonać sąd, że postawiona w stan 
oskarżenia osoba jest tą, która ich zdaniem popełniła przestępstwo. Można 
bez wątpienia postawić tezę, że w ten sposób dochodzi do umniejszenia 
roli rozprawy głównej z tego powodu, iż dochodzi do wtórnej oceny i powta-
rzania czynności dowodowych przeprowadzonych w postępowaniu przy-
gotowawczym. Jednakże ograniczenie formalnych czynności dowodowych 
w postępowaniu przygotowawczemu do poziomu zbierania podstawowych 
informacji o sprawie stwarza niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia 
dowodów nieutrwalonych we właściwym czasie i formie.

Teraźniejszy model postępowania przygotowawczego posiada kształt są-
dowy, o czym przesądza treść art. 297 k.p.k., w zakresie celu wskazanego 
w pkt 4 i 5. Z zapisu tego wynika, że celem tego stadium jest:
1. Ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on prze-

stępstwo;
2. Wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy;
3. Zebranie danych o oskarżonym związanych z jego:

a) tożsamością i wiekiem,
b) stosunkach rodzinnych i majątkowych,
c) wykształceniu i zawodzie — źródłach dochodu,
d) dotychczasowej karalności,
e) zachowaniem się w środowisku, w którym przebywa;

4. Wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzo-
nych i rozmiarów szkody;

5. Zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów 
dla sądu.
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Realizacja celu wyrażająca się nakazem zbierania, zabezpieczenia 
i w niezbędnym zakresie utrwalenia dowodów dla sądu wymaga w toku 
prowadzonego postępowania przygotowawczego, aby:
1. zbieranie materiału dowodowego następowało nie tylko w ten sposób, 

aby przemawiał on  tylko przeciwko podejrzanemu,
2. dokonywać wszechstronnej i rzetelnej analizy oraz oceny gromadzo-

nego materiału dowodowego uwzględniającego całokształt okoliczności 
w jego wzajemnym połączeniu.
Organ postępowania przygotowawczego w procesie gromadzenia i po-

szukiwania dowodów zobowiązany jest do zachowania staranności zawie-
rającej się w tym przypadku w zasadzie obiektywizmu i nie może pomijać 
lub też zlekceważyć szeregu innych wskazujących na odmienny przebieg 
zdarzenia lub sprawcę. Nie potrzeba uzasadniać faktu, że zebrany, zabez-
pieczony i utrwalony materiał dowodowy wywiera skutki prawne, ponie-
waż to na jego podstawie zostają podejmowane określone decyzje proceso-
we wiążące się z momentem zakończenia postępowania przygotowawczego 
oraz skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, a w końcowym efekcie wy-
daniem przez ten sąd orzeczenia. Na podstawie dowodów podejmowane 
są następcze decyzje procesowe statuujące określonego rodzaju rozstrzyg-
nięcia, a te dla swych prawidłowości muszą opierać sią na ustaleniach 
faktycznych i wyprowadzane zostają z całokształtu okoliczności zdarzenia, 
nie zaś z określonych ich fragmentów. Dlatego też w całokształcie procesu 
gromadzenia dowodów organ postępowania przygotowawczego nie pomija 
okoliczności nawet mało istotnych, a zwłaszcza tych, których nie da się 
defi nitywnie wykluczyć, a przez które nie można przejść do dalszej weryfi -
kacji dowodowej lub zastanowienia się nad ich znaczeniem.

Utrwalanie dowodów i ich zabezpieczanie w toku postępowania przygo-
towawczego to czynności powodujące wprowadzanie ich w orbitę procesu 
karnego. W zasadzie jedyną metodą zgodną z przepisami prawa dowodo-
wego jest ich utrwalenie w toku postępowania przygotowawczego w drodze 
spisania protokołu, którego w myśl postanowień zawartych w art. 143 
§ 1 k.p.k. wymagają: 
1. przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie, wniosku o ściganie 

i jego cofnięcie,
2. przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego i kuratora,
3. dokonanie oględzin,
4. dokonanie otwarcia zwłok oraz wyjęcie zwłok z grobu,
5. przeprowadzenie eksperymentu, konfrontacji oraz okazania,
6. przeszukanie osoby, miejsca, rzeczy i systemu informatycznego oraz 

zatrzymanie rzeczy i danych informatycznych,
7. otwarcie korespondencji i przesyłki oraz odtworzenie utrwalonych za-

pisów,
8. zaznajomienie podejrzanego z materiałami zebranymi w postępowa-

niu przygotowawczym,
9. przyjęcie poręczenia. 

Z innych czynności spisuje się protokół, jeżeli przepis szczególny tego 
wymaga albo przeprowadzający czynność uzna to za potrzebne. W innych 
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wypadkach można ograniczyć się do sporządzenia notatki urzędowej. Prze-
pis ten warunkuje sposób utrwalania dowodów, stanowiąc ustawowy na-
kaz sporządzenia protokołu i poprzez tą czynność następuje wprowadzenie 
dowodu do procesu karnego na etapie postępowania przygotowawcze.

Podstawę faktyczną wszczęcia postępowania przygotowawczego stanowi 
art. 303 k.p.k. i jest nią niezmiennie stan uzasadnionego podejrzenia po-
pełnienia przestępstwa. Ta ustawowa wartość łączy się ze zdarzeniem bądź 
skutkiem, któremu towarzyszą okoliczności stwarzające wysokie prawdo-
podobieństwo, że miało miejsce naruszenie przepisów karnych. Przepisem 
tym został ustalony normatyw inicjujący proces karny jako wdrażający 
etap postępowania przygotowawczego zawierający się w pojęciu uzasad-
nionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Jest to podstawowy poziom 
wiedzy procesowej powodujący konieczność wydania (wszczyna) z urzędu 
lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienia o wszczęciu 
śledztwa lub dochodzenia, w którym określa się czyn będący przedmiotem 
postępowania oraz jego kwalifi kację prawną. W doktrynie trafnie się twier-
dzi, że moment wszczęcia postępowania przygotowawczego należy do naj-
ważniejszych bodajże decyzji procesowych. To on bowiem z zasady upoważ-
nia organy ścigania do przedsięwzięcia określonych czynności i nakłada 
na nie obowiązek wszechstronnej działalności zmierzającej do osiągnięcia 
celu procesu 21. Wszczęcie postępowania przygotowawczego powoduje po-
jawienie się określonych następstw wyrażających się przede wszystkim 
w absorbowaniu organów ścigania. Podjęte działania wiążą się z koniecz-
nością realizowania zarówno czynności procesowych, jak i pozaproceso-
wych nie tylko wobec potencjalnie podejrzewanych osób. Dokonuje się 
przesłuchiwania świadków, zatrzymywane są osoby, pojawia się prawny 
obowiązek stawiennictwa, oderwanie się od pracy i inne wiążące się z tym 
dolegliwe obowiązki. W tym też mieszczą się koszty postępowania przygoto-
wawczego, które generują liczne badania i ekspertyzy (czynności biegłych). 
Dlatego też negatywną stroną niezasadnego wszczęcia postępowania przy-
gotowawczego będzie pojawienie się zbędności czynności procesowych, 
a ponadto wielu reperkusji o charakterze moralnym, ponieważ każde po-
stępowanie w sposób oczywisty dotyka sfery życia prywatnego obywateli. 
Nakładane są na nich liczne obowiązki wiążące się z koniecznością skła-
dania zeznań czy wyjaśnień, poddania się oględzinom czy badaniom. I jak 
trafnie to ujął S. Wyciszczak 22 — z toczącym się postępowaniem wiąże się 
często atmosfera podejrzeń i niepokoju w zainteresowanym środowisku. 

Teraźniejszy stan prawny określający model postępowania przy-
gotowawczego pozostaje tożsamy z poprzednim jako ugruntowanym 

21   P. Hachulski, Niektóre problemy postępowania przygotowawczego, „Biu-
letyn Generalnej Prokuratury” 1967, nr 1, s. 10; L. S chaff, Zakres i formy po-
stępowania…, wyd. cyt., s. 34; J. Tyl man, Warunki dopuszczalności wszczęcia 
postępowania karnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1959, nr 14, 
s. 125; S. Żmudziński , Niektóre aspekty wszczynania postępowania przygoto-
wawczego, „Problemy Kryminalistyki” 1964, nr 50–51, s. 522.

22   S. Wyciszczak, Z problematyki wszczęcia postępowania przygotowawczego, 
„Problemy Praworządności” 1973, nr 8, s. 9.
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na funkcjonujących od dawna normatywnych relacjach pomiędzy tym 
etapem a postępowaniem sądowym. Oznacza to, że dominujący nadal po-
zostaje model postępowania przygotowawczego służący rozprawie głównej 
(sądowy). Taki stan rzeczy przejawia się w przesunięciu punktu ciężkości 
procesu karnego z postępowania sądowego na postępowanie przygotowaw-
cze. Charakteryzuje się on potrzebą gromadzenia licznych dowodów, ich 
przeprowadzaniem oraz utrwalaniem w postaci protokołów przesłuchań, 
konfrontacji, przeszukań itp. Taki model postępowania przygotowawczego 
jest trudny w realizacji, jest czasochłonny, brak w nim ekonomiki i szyb-
kości, generuje ogromne koszty, przez co nie spotyka się z pozytywną oce-
ną i przychylnością. Pozostaje on utrwalony w tych ramach od dawna, 
zawierając wymóg wyjaśnienia sprawy i nie dokonuje się na tym etapie 
zawężenia kręgu czynności dowodowych. Wymaga się utrwalenia dowodów 
dla sądu co ma pozwolić na szybkie rozstrzygnięcie sprawy na rozprawie 
głównej. W rzeczywistości rozprawy sądowe ciągną się nawet latami, opie-
rając się na ustaleniach poczynionych w postępowaniu przygotowawczym. 
Model ten jest krytykowany i wskazuje się, że w praktyce podejmowanie 
szeregu dodatkowych, wydłużających postępowanie czynności proceso-
wych, nierzadko przedsiębranych ze względów asekuracyjnych lub zwy-
czajnie zbędnych z punktu widzenia sądu rozstrzygającego o przedmiocie 
procesu, których nie sposób pogodzić z postulatami przyspieszenia postę-
powania oraz ekonomiki procesowej 23. 

Liczne zmiany, jakie pojawiły się w obrębie przepisów regulujących po-
stępowanie przygotowawcze pozwalają na konstatację, że ustawodawca 
ma wątpliwości, jaki powinien być cel postępowania przygotowawczego — 
czy sprawa ma być wyjaśniona wszechstronnie, wyjaśniona w niezbędnym 
zakresie, czy też ma zostać tylko wyjaśniona. Nadal nie znajduje odpowie-
dzi, komu zgromadzony materiał dowodowy ma służyć, czy tylko oskar-
życielowi, czy też oskarżycielowi oraz sądowi. Otwartą i nierozstrzygniętą 
kwestią pozostaje natomiast zagadnienie mocy wiążącej dowodów zebra-
nych w postępowaniu przygotowawczym dla przyszłego wyroku sądowego. 
Należy tu podzielić pogląd, że zwiększanie znaczenia postępowania przy-
gotowawczego i pomniejszanie znaczenia postępowania głównego oznacza 
danie swoistego prymatu dowodom uzyskanym w toku inkwizycyjnego po-
stępowania przygotowawczego kosztem dowodów uzyskanych w toku kon-
tradyktoryjnej rozprawy głównej. Celem postępowania przygotowawczego 
nie może być jednak defi nitywne rozstrzyganie kwestii odpowiedzialności 
karnej sprawcy przestępstwa, gdyż nie jest to funkcją tego stadium pro-
cesu 24. Poszerzenie zakresu postępowania przygotowawczego i zwiększe-
nie znaczenia dowodów utrwalonych w jego toku należy oceniać jako ten-
dencja utrwalająca ten właśnie model. Zważyć należy, że zmiana modelu 

23  J. Skorupka, Znaczenie porozumień procesowych dla modelu postępowania 
przygotowawczego [w:] C. Kulesza (red.), Ocena porozumień procesowych w prak-
tyce wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2009, s. 24–25.

24    J. Grajewski, S. Steinborn, Zasada prawdy materialnej jako granica 
upraszczania procesu karnego [w:] Z. Sobolewskie, G. Artymiak (red.), Zasada 
prawdy materialnej, Kraków 2006, s. 217.
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postępowania przygotowawczego lub choćby zmiana w obrębie przepisów 
dotyczących tego etapu procesu karnego powinna być poprzedzona roz-
ważeniem jej skutków dla dokonywania ustaleń faktycznych zgodnych 
z rzeczywistością. Słusznie się podnosi, że dyskwalifi kowana powinna być 
zatem każda zmiana postępowania przygotowawczego negatywnie oddzia-
łująca na możliwość ustalenia prawdy w procesie karnym 25.

Założenie modelowego postępowania przygotowawczego można zawrzeć 
w tezie wyrażającej się tym, że stanowi ono wstępny etap dowodowy treś-
ciowo spójny jako stadium procesowe. Służyć ono winno w pierwszym rzę-
dzie celowi zebrania materiału dowodowego dla oskarżyciela publicznego 
w celu zadecydowania, czy wytaczać oskarżenie, czy postępowanie umo-
rzyć (wprost lub warunkowo). Na drugim etapie procesu karnego treści 
dowodowe zawarte w aktach postępowania przygotowawczego będą częścią 
procesu jurysdykcyjnego służące sądowi w tym zakresie, w jakim mu wol-
no odstąpić od zasady bezpośredniości i posłużyć się dowodem utrwalo-
nym w postępowaniu przygotowawczym. Modelowe rozwiązania tego sta-
dium procesu karnego oddziałują na cały kształt instytucji procesowych 
w stadium jurysdykcyjnym. Z tych też względów w dyskusjach nad prob-
lematyką postępowania przygotowawczego nie może pomijać zagadnień 
związanych z stadium procesu karnego jako rozprawy głównej.

25    P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, S. Waltoś, Przewlekłość procesu kar-
nego w Polsce i środki jej zwalczania [w:] S. Waltoś, J. Czapska (red.), Zagubiona 
szybkość procesu karnego, Warszawa 2005, s. 57.
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Summary: The article discusses the 
model of preparatory proceedings 
perceived from the perspective of its 
objectives considered through the 
prism of modifying content contained 
in art. 297 k.p.k. Changes in the area 
of   this regulation may lead to evolution 
in the area of   the entire criminal pro-
cess. Refl ections on the issue of chang-
ing the current shape of the pre-trial in-
vestigation, its function and nature, and 
the attitude to court proceedings fi nd 
their valid justifi cation. They are mainly 
connected with the fact that its results 
largely determine the success or fail-
ure of the whole process. In the area 
of   broadly understood issues related 
to the preparatory proceedings, de lege 
ferenda postulates have been put for-

Słowa kluczowe: proces karny, 
postępowanie przygotowawcze, cele, 
model, utrwalanie dowodów

Streszczenie: W artykule poruszono 
kwestię modelu postępowania przygo-
towawczego postrzeganego z perspek-
tywy jego celów rozpatrywanych przez 
pryzmat modyfi kacji treści zawiera-
jących się w art. 297 k.p.k. Zmiana 
w obszarze tej regulacji może dopro-
wadzić do ewolucji w obszarze całe-
go procesu karnego. Rozważania nad 
problematyką zmiany dotychczasowego 
kształtu postępowania przygotowaw-
czego, jego funkcji i charakteru oraz 
stosunku do postępowania sądowego, 
znajdują swe ważkie uzasadnienie. Łą-
czą się one przede wszystkim z faktem, 
że jego wyniki decydują w znacznej 
mierze o powodzeniu lub niepowodze-
niu całego procesu. W obszarze sze-
roko pojętej problematyki wiążącej się 
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ward for many years in order to remodel 
it. The basic assumptions for the model 
area of   preparatory proceedings should 
focus on its limited scope and reduce 
the direct use of evidence sustained 
in its course at the main hearing. The 
current purpose of the pre-trial investi-
gation, which is gathering and consoli-
dating the evidence for the use of the 
next hearing, has a statutory dimen-
sion and is an expression of the con-
tinuation of the long-functioning model, 
which so far could not be changed. The 
position of the doctrine is consistent 
with the necessity to narrow the scope 
of the pre-trial investigation, since this 
is expressed in the obligation to record 
evidence to the extent necessary for the 
court to settle the case in fact creates 
a reproductive copy of the main trial.

z postępowaniem przygotowawczym 
od wielu lat wysuwane są postulaty 
de lege ferenda mające na uwadze jego 
przemodelowanie. Podstawowe założe-
nia dla modelowego obszaru postępo-
wania przygotowawczego powinny kon-
centrować się na ograniczonym jego 
zakresie oraz redukcji bezpośredniego 
wykorzystania na rozprawie głównej 
dowodów utrwalonych w jego toku. 
Aktualny cel postępowania przygoto-
wawczego, jakim jest zebranie i utrwa-
lenie materiału dowodowego na użytek 
przyszłej rozprawy, posiada ustawowy 
wymiar i jest wyrazem kontynuowa-
nia od dawna funkcjonującego mode-
lu, którego jak dotychczas nie dało się 
zmienić. Stanowisko doktryny zgodne 
jest co do konieczności zawężenia za-
kresu postępowania przygotowawcze-
go, ponieważ jego ramy wyrażające 
się obowiązkiem utrwalenia dowodów 
w zakresie niezbędnym dla rozstrzyg-
nięcia sprawy przez sąd, w rzeczywi-
stości tworzą reprodukcję dowodową 
obszaru rozprawy głównej. 
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KRZYSZTOF HOROSIEWICZ 1

DOSKONALENIE KWALIFIKACJI BIEGŁEGO 
SĄDOWEGO Z ZAKRESU CZYNNOŚCI 
OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH 

W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Wstęp

Instytucja biegłego sądowego to instytucja prawa procesowego ustano-
wiona w celu zapewnienia należytego funkcjonowania organów wymiaru 
sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania 
przez te organy ich ustawowych zadań. Lech Paprzycki stwierdził, że bie-
gły sądowy wspomaga sąd wszędzie tam, gdzie konieczne są „wiadomości 
specjalne” 2, udzielając sądowi wyjaśnień i konsultacji w zakresie swojej 
specjalności. Jego specjalistyczna wiedza musi być niepodważalna, a or-
gany wymiaru sprawiedliwości, dla których biegły ma sporządzać swoje 
opinie, muszą mieć do niego zaufanie. Efektem czynności biegłego jest 
opinia — dowód w sprawie, który odgrywa istotną rolę w postępowaniu 3. 
W związku z rozwojem taktyki i techniki kryminalistycznej szczególnie 
istotne jest doskonalenie jego kwalifi kacji. 

1  Dr Krzysztof Horosiewicz — inspektor Policji w stanie spoczynku. 
Do 2011 r. pełnił służbę w Policji, wykonując czynności operacyjno-rozpoznawcze, 
w tym zadania specjalne na terenie kraju i za granicą, za które został odznaczony 
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. 20 maja 2014 r. uzyskał stopień naukowy 
doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. 
Jest autorem oraz współautorem czterech książek oraz autorem kilku artykułów 
z zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych, opublikowanych w „Przeglą-
dzie Policyjnym” i kwartalniku „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji”. 
Od 2018 r. jest pracownikiem Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa Wy-
działu Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
w Częstochowie.

   Adres do korespondencji: <khorosiewicz@wp.pl>.
2  Por. L.K. Paprzycki, Granice kompetencji organu procesowego i biegłego — 

zagadnienia wybrane [w:] M. Kała (red.), Postępy w naukach sądowych, Kraków 
2009, s. 21.

3  Zob. T. Widła, Status prawny biegłego i jego konsekwencje, „Problemy 
Współczesnej Kryminalistyki” 2008, t. 12, s. 347.
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Celem artykułu była diagnoza, jak obowiązujące przepisy rzutują 
na doskonalenie kwalifi kacji biegłego w zakresie czynności operacyjno-
-rozpoznawczych, a także czy stosowana praktyka może rodzić zagrożenia. 
Przyjęto założenie, że rozwój współczesnego świata przyczynia się do zmia-
ny struktury przestępczości i metod popełniania przestępstw, wymusza-
jąc ewoluowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych stosowanych w ich 
rozpoznawaniu i wykrywaniu. W efekcie wzrasta złożoność i liczba spraw 
wymagających zasięgnięcia opinii osoby posiadającej wiadomości specjal-
ne z tego obszaru. Jako podstawową metodę badawczą wykorzystano ana-
lizę jakościową literatury oraz obowiązujących przepisów. Regulacje do-
tyczące funkcjonowania instytucji biegłych zawarte zostały w przepisach 
kilku ustaw oraz wydanych do nich aktach wykonawczych:

1. Przepisy regulujące status i czynności biegłych:
 — ustawa z 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych 4 
(art. 157), na podstawie której prezes sądu okręgowego ustanawia bie-
głych sądowych i prowadzi ich listę;
 — rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie 
biegłych sądowych 5, które określa tryb ustanawiania biegłych sądo-
wych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji; 
 — rozporządzenie ministra zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie bie-
głych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 6.
2. Przepisy prawa procesowego:
 — ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego 7, art. 193–203; 
 — ustawa z 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego 8, 
art. 278–291 dotyczące powoływania biegłych w procesie;
 — art. 157 prawa o ustroju sądów powszechnych.
3. Przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych, a w szczeg ólności:
 — rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 
określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz 
sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii 
w postępowaniu karnym 9 oraz w  postępowaniu cywilnym 10 odnoszące 
się do wynagrodzeń biegłych.
W celu zbadania rozpatrywanego problemu dokonano również analizy 

przepisów:
 — ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 11,
 — ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 12 (dalej 
jako ustawa OIN),

 4  DzU nr 98, poz. 1070 ze zm.
 5  DzU nr 15, poz. 133.
 6  DzU nr 250, poz. 1883.
 7  DzU nr 89, poz. 555 ze zm.
 8  Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1360.
 9  DzU z 2013 r., poz. 508 ze zm.
10  DzU z 2013 r., poz. 518.
11  Tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2067 ze zm.
12  DzU nr 182, poz. 1228 ze zm.
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 — ustawy z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyj-
nego 13,
 — rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 9 września 201 7 r. w sprawie 
sposobu postępowania z pr otokołami przesłuchań i innymi dokumen-
tami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania 
w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy zwią-
zanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji 14.
Omawianie problematyki podnoszenia przez biegłych własnych kom-

petencji zawodowych należy zacząć od wyjaśnienia kluczowych terminów: 
„kompetencje zawodowe” i „biegły”. Na kompetencje zawodowe składają 
się wiedza oraz umiejętność jej stosowania w praktyce 15. Natomiast biegły 
sądowy (w skrócie nazywany biegłym) to osoba posiadająca doświadczenie 
zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoły-
wana przez sąd lub inny organ procesowy, gdy stwierdzenie okoliczności 
mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomo-
ści specjalnych 16. Pojęcie „wiadomości specjalne” pozostaje zwrotem nie-
dookreślonym, co stanowi problem w wypadku braku formalnych metod 
oceny kwalifi kacji w danej dziedzinie. Rozporządzenie ministra sprawied-
liwości w sprawie biegłych sądowych, które w istocie reguluje tryb ich 
ustanawiania, czyni to, określając jedynie formalne przesłanki wpisu oraz 
czynności materialno-techniczne z tym związane. Nie wskazuje przy tym 
żadnych narzędzi do merytorycznej oceny kwalifi kacji osób starających się 
o ustanowienie biegłym sądowym. 

Biegłym sądowym w sprawie może być:
 — osoba ustanowiona i wpisana na listę biegłych przez prezesa danego 
sądu okręgowego (tzw. biegły z listy),
 — osoba fi zyczna, o której wiadomo, że posiada wiadomości specjalne 
z danej dziedziny, powołana w charakterze biegłego przez organ proce-
sowy spoza listy biegłych sądowych (tzw. biegły ad hoc),
 — instytucja naukowa lub specjalistyczna powołana przez organ proce-
sowy do wydania opinii w danej sprawie (tzw. biegły instytucjonalny).
Oprócz najwyższych kwalifi kacji zawodowych i niekwestionowanej wie-

dzy 17 od biegłego wymagane jest również posiadanie: zaufania publiczne-
go, sumienności i bezstronności 18, a ponadto zaufania sądu do osoby bie-
głego 19. Z powyższych względów biegły sądowy nie może nasuwać jakich-
kolwiek podejrzeń nierzetelności czy stronniczości, a sporządzona przez 

13  Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2096 ze zm.
14  DzU z 2017 r., poz. 1733.
15  M. Kubat, Kompetencje zawodowe, s. 1, <www.wup.lodz.pl/fi les/ciz/ciz_

Kompetencje_zawodowe.pdf>, 10 maja 2011 r.
16  Por. L.K. Paprzycki, Granice…, wyd. cyt., s. 21.
17  Art. 193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 k.p.k. i art. 278 § 1 oraz 

art. 290–291 k.p.c.
18  Art. 196 § 3 i art. 197 § 1 k.p.k. oraz art. 282 § 1 k.p.c.
19  Art. 198 § 1 k.p.k. i art. 284 k.p.c.
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niego opinia — braku posiadania wiedzy specjalistycznej na najwyższym 
zawodowym poziomie.

Zgodnie z art. 7 k.p.k. sąd dokonuje swobodnej oceny dowodów 
z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy 
i doświadczenia życiowego. Warunkiem realizacji zasady swobodnej oceny 
dowodu jest posiadanie przez organ procesowy chociażby wycinkowej wie-
dzy specjalistycznej w dziedzinie, której dotyczy opiniowanie biegłego, ale 
także uświadomienie sobie istnienia potencjalnej potrzeby skorzystania 
z pomocy biegłego dysponującego wiadomościami specjalnymi. Nawet jeże-
li sąd ma wiadomości specjalne, to zgodnie z art. 193 § 1 k.p.k. powinien 
zasięgnąć opinii biegłego, gdyż nie może występować w podwójnej roli — 
organu procesowego i źródła dowodowego 20. Podstawową rolą biegłego są-
dowego jest wydawanie opinii w zakresie swojej specjalności na zlecenie 
sądów lub na potrzeby postępowań przygotowawczych. Zasadniczo wyróż-
nić można trzy rodzaje opinii:
1. Opinie sądowe, gdy biegły powoływany jest przez organ procesowy (sąd 

lub organ prowadzący postępowanie administracyjne). Opinia sądowa 
jest szczególnym środkiem dowodowym wykorzystywanym w sytuacji, 
gdy do ustalenia pewnych okoliczności niezbędne są wiadomości spe-
cjalne.

2. Opinie dla potrzeb postępowania przygotowawczego, gdy przygotowa-
nie opinii zleca biegłemu organ prowadzący postępowanie przygoto-
wawcze — zwykle prokuratura lub policja.

3. Opinie pozasądowe (tzw. prywatne), kiedy sporządzenie opinii zleca 
biegłemu strona (np. pozwany w postępowaniu cywilnym, oskarżony 
w postępowaniu karnym) 21.

Wymogi stawiane biegłym sądowym

Zgodnie z § 12 pkt 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie 
biegłych sądowych, biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która 
spełnia pięć podstawowych wymogów:

 — korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 — ukończyła 25 lat życia,

20  Zob. wyrok SN z 1 kwietnia 1988 r., sygn. IV KR 281/87, OSNKW 1988, 
nr 9–10, poz. 69.

21  Opinia pozasądowa nie może stanowić dowodu w postępowaniu, a osoba 
ją przygotowująca nie może używać tytułu biegłego sądowego. Organ procesowy 
nie może jednak zawartych w niej informacji pominąć, jeżeli mają one znaczenie 
dla toczącego się postępowania. Na podstawie zasady swobodnej oceny zgroma-
dzonego materiału dowodowego sąd może potraktować opinię prywatną jako in-
formację o możliwym dowodzie. Opinia prywatna jest więc traktowana jako głos 
w sprawie, natomiast nie jako dowód.
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 — posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej ga-
łęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla 
której ma być ustanowiona,
 — daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 — wyraziła zgodę na ustanowienie jej biegłym. 

Listy biegłych sądowych

Decyzja o ustanowieniu biegłym sądowym ma charakter uznaniowy. 
Oznacza to, że prezes sądu okręgowego samodzielnie, w ramach uzna-
nia administracyjnego wyznaczonego granicami zawartymi w przepisie 
art. 7 k.p.a. 22, jest uprawniony do oceny w świetle całokształtu okoliczno-
ści sprawy, czy ustanowienie danej osoby biegłym jest uzasadnione i ce-
lowe 23. Po wydaniu decyzji o ustanowieniu i złożeniu przyrzeczenia biegli 
sądowi uprawnieni są do wydawania opinii na zlecenie organów proceso-
wych. W myśl § 8 ust. 3 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w spra-
wie biegłych sądowych, listy biegłych sądowych są dostępne dla zaintere-
sowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia 
się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym po-
stępowanie przygotowawcze. Listy, będąc zbiorem informacji o osobach 
o określonych kompetencjach w danej dziedzinie, są czymś więcej niż tyl-
ko zaewidencjonowaniem osoby, która zgłosiła wniosek do pełnienia tej 
funkcji. Poza funkcją informacyjną pełnią również funkcję rekomendacyj-
ną, ponieważ posiadanie kompetencji potwierdzone zostało autorytetem 
prezesów sądów okręgowych odpowiedzialnych za ich weryfi kację. Od uży-
teczności i rzetelności informacji zawartych na listach biegłych sądowych 
zależy dobór (powołanie) biegłych w konkretnych sprawach, a więc — po-
średnio — jakość procesowych rozstrzygnięć.

Prezesi sądów okręgowych prowadzą listy wskazanych biegłych — we-
dług poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także in-
nych umiejętności. Na listach podaje się adres biegłego i termin, do któ-
rego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji 24. 
W styczniu każdego roku prezesi sądów okręgowych przesyłają listy bie-
głych Ministerstwu Sprawiedliwości 25. Resort powinien zatem dysponować 
aktualnymi listami biegłych sądowych ustanowionych przy wszystkich są-

22  Art. 7 k.p.a. stanowi, że: „W toku postępowania organy administracji pub-
licznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmu-
ją wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego 
oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny inte-
res obywateli”.

23  Od odmowy wpisu na listę, a także zwolnienia z funkcji biegłego służy od-
wołanie do ministra sprawiedliwości.

24  § 8 ust. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie biegłych są-
dowych.

25  § 9 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych.
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dach okręgowych w kraju, ze wskazaniem dziedzin i specjalności, w jakich 
zostali ustanowieni. Zgodnie z obowiązującym prawem i jednolitą linią 
orzecznictwa, biegły sądowy może używać tego tytułu tylko wówczas, gdy 
sporządza opinie dla określonego w przepisach kręgu podmiotów. Używa-
nie tytułu biegłego sądowego w innych działaniach jest bezprawne i dys-
kredytuje daną osobę w stopniu pozwalającym uznać, że nie daje rękojmi 
należytego wykonywania obowiązków biegłego 26.

Czynności operacyjno-rozpoznawcze Policji

System czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak nazywa je Tadeusz 
Hanausek, to pojęcie charakteryzujące sferę praktycznej działalności or-
ganów ścigania i służb specjalnych. Działalności tej nie należy utożsamiać 
z jakąkolwiek nauką, stanowiącą sferę pewnych uogólnień i założeń teore-
tycznych, które wprawdzie są przeznaczone do zastosowań praktycznych, 
ale nie mogą być z nimi mylone 27. Pojęcie „czynności operacyjno-rozpo-
znawcze” (określane również jako „praca operacyjna”), o którym mowa 
w art. 14 ust. 1 ustawy o Policji, nie zostało zdefi niowane w aktualnie 
obowiązujących przepisach. Pomimo tego termin ten jest pojęciem często 
używanym w ustawodawstwie 28. Czynności operacyjno-rozpoznawcze po-
dejmowane są w związku z realizacją ustawowych zadań Policji w celu roz-
poznawania i wykrywania czynów zabronionych oraz zapobieganiu takim 
czynom, a także ścigania ich sprawców. Praca operacyjna jest prowadzona 
permanentnie i wykorzystuje całe spektrum czynności z zakresu taktyki 
kryminalistycznej 29. Prowadzona jest w określonych formach i za pomocą 
ustalonych metod. Formy pracy operacyjnej to procedury gromadzenia 
i weryfi kacji uzyskiwanych informacji. Metody pracy operacyjnej to zespół 
powiązanych ze sobą jawnych i niejawnych przedsięwzięć i środków za-
stosowanych w sposób mający doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonego 
celu lub wykonania określonego założeniami zadania 30. Część stosowa-
nych metod została uregulowana ustawowo. Należą do nich w szczególno-
ści: kontrola operacyjna, transakcja pozorna, przesyłka niejawnie nadzo-
rowana, obserwacja oraz współpraca z osobowymi źródłami informacji (da-
lej jako OZI). Ze względu na sposób zapoczątkowywania metody czynności 

26  Orzeczenie NSA z 20 sierpnia 1998 r., sygn. II SA 992/98. Tezę tę podzie-
lił Sąd Najwyższy w postanowieniu z 22 kwietnia 1996 r. (sygn. II PRN 30/96, 
OSNAP 1997, z. 2, poz. 28).

27  T. Hanausek, Kryminalistyka a praca operacyjna, „Problemy Kryminalisty-
ki” 1988, nr 182, s. 439.

28  A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistycz-
ne i prawnodowodowe, Lublin 2006, s. 21.

29  Taktyka kryminalistyczna obejmuje: wykrycie, rozpoznanie, typowanie 
sprawców, udowadnianie, wykorzystanie materiału dowodowego. Por. T. Hanau-
sek, Kryminalistyka…, wyd. cyt., s. 41.

30  Zob. E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka — czyli rzecz o me-
todach śledczych, Warszawa 2008, s. 64.
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operacyjno-rozpoznawcze można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej 
grupy należą czynności, które zapoczątkowane są przez Policję i nie pod-
legają kontroli prokuratorskiej i sądowej, zarówno gdy chodzi o ich rozpo-
częcie, jak i o ich przebieg, oraz postępowanie ze zgromadzonymi w cza-
sie ich prowadzenia materiałami (art. 14 ust. 1, 15 ust. 1 pkt 5a, 19b, 
20, 20a, 20c, 20d, 20a ust. 2a, 21 i 22 ustawy o Policji). Należą do nich 
w szczególności:

 — obserwacja,
 — legalizacja,
 — przesyłka niejawnie nadzorowana (art. 19b — jedynie powiadomienie 
prokuratora okręgowego),
 — uzyskiwanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych 
i ubezpieczeniowych,
 — korzystanie z pomocy osób niebędących policjantami (OZI),
 — i inne metody (kombinacja operacyjna 31, zasadzka, wywiad operacyjny 
itd.).
Do drugiej grupy należą czynności operacyjne, których zarządzenie 

przeprowadzenia wymaga decyzji lub zgody organu, który nie jest orga-
nem policyjnym, czyli:

 — kontrola operacyjna (kontrola korespondencji, przesyłek oraz stoso-
wanie środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób 
niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie — art. 19),
 — transakcja pozorna (zakup kontrolowany, kontrolowane wręczenie 
i przyjęcie korzyści majątkowej — art. 19a).
Należy przy tym zwrócić uwagę, że pomimo iż jednym z celów czynności 

operacyjno-rozpoznawczych jest proces karny, to nie są one czynnościami 
procesowymi 32. Powoduje to szereg konsekwencji zarówno prawnych, jak 
i kryminalistycznych, a w szczególności: 

 — utrudniona jest możliwość ujawnienia ich w procesie karnym,
 — utajnieniu (ochronie) podlegają nie tylko działania podejmowane 
w konkretnych sprawach oraz dane OZI i funkcjonariuszy działają-
cych pod tzw. przykryciem, ale także formy i metody pracy operacyjnej 
(obowiązek ochrony form i metod wynika wprost z art. 20a ustawy 
o Policji 33).

31  Kombinację operacyjną zalicza się do grupy ofensywnych metod pracy 
operacyjnej, ponieważ jej celem jest w szczególności ujawnienie bądź uzyska-
nie źródeł dowodowych lub dowodów popełnienia przestępstwa, ujęcie sprawców, 
a także stworzenie korzystnej sytuacji operacyjnej. Zdaniem praktyków zaliczyć 
ją można również do metod poznawczo-manipulacyjnych, np. wtedy, gdy jej celem 
jest weryfi kacja posiadanych informacji (sprawdzenie), pogłębienie wiedzy Poli-
cji o jakimś fakcie oraz dezinformacja i dezintegracja środowisk przestępczych.

32  Niemniej jednak wiadomości uzyskiwane w czasie czynności operacyjno-
-rozpoznawczych mogą być wykorzystywane do przeprowadzenia konkretnych 
czynności procesowych.

33  Art. 20a. 1. W związku z wykonywaniem zadań wymienionych w art. 1 
ust. 2 Policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz 
własnych obiektów i danych identyfi kujących policjantów.
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Biegły z zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych 
i pracy operacyjnej Policji

W odniesieniu do czynności operacyjno-rozpoznawczych panuje po-
gląd, że dziedzina ta nie wymaga wiadomości specjalnych w rozumie-
niu art. 193 k.p.k., ponieważ uregulowania w tym zakresie są wskazane 
przepisami prawnymi, które są sądowi znane z urzędu (iura novit curia) 34. 
Jednak praca operacyjna, niezależnie od normy prawnej, dla której inter-
pretacji najbardziej właściwy jest sąd, dotyczy całego spektrum innych 
zagadnień, zarówno z zakresu taktyki kryminalistycznej, wypracowanych 
procedur, jak i zasad, czyli wszystkiego tego, co nie wynika z prawa, a wy-
nika z praktyki. Biegły sądowy z zakresu czynności operacyjnych Policji 
dysponuje wiadomościami specjalnymi z obszaru praktycznych działań 
związanych z pracą operacyjną, czyli obszaru, który wymyka się spod in-
terpretacji prawa. Zadaniem biegłego ustanowionego w tej dziedzinie jest 
udzielenie pomocy sądowi w ocenie sytuacji z zakresu wiedzy specjali-
stycznej, która nie jest wskazana w normach prawnych, a wynika z prak-
tycznej strony stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, wypra-
cowanej taktyki, procedur, zasad itd., mających olbrzymi związek ze sto-
sowaniem norm prawa.

Rola biegłego z zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych

Wystąpienie z wnioskiem o zarządzenie transakcji pozornej lub niejaw-
nego wręczenia (przyjęcia) korzyści majątkowej poprzedzane jest wielo-
ma innymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, w wyniku których 
uzyskano wiarygodne informacje, uzasadniające wystąpienie z w nioskiem 
do prokuratora o zarządzenie czynności w trybie art. 19a lub 19b usta-
wy o Policji. Po ich zarządzeniu prowadzone czynności dokumentuje się 
zgodnie z formułami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych 
na podstawie ustaw, uwzględniając przy tym określony w art. 20a ustawy 
o Policji obowiązek ochrony niejawnych form i metod realizacji czynności 
operacyjnych. Sporządzoną dokumentację można podzielić na dwie grupy. 
Pierwszą stanowi dokumentacja związana z realizacją procedury (wnio-
sek o zarządzenie czynności, zgoda prokuratora, zarządzenie czynności, 
zawiadomienie pro kuratora, ewentualne zarządzenie prokuratora o naka-
zaniu zaniechania czynności). Ma ona szczególnie istotne znaczenie dla 
oceny poprawności postępowania, a tym samym możliwości wykorzystania 
w procesie. Do drugiej grupy należy zaliczyć materiały, które zawierają 
informacje o przebiegu realizowanych czynności, w szczególności notat-
ki funkcjonariuszy biorących bezpośredni udział w czynnościach. W wy-
padku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania 

34  Por. decyzja prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi nr A.XX-0131-424/15 
z 22 października 2015 r. Źródło: archiwum autora.
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przygotowawczego lub mających znaczenie dla prowadzonego postępowa-
nia 35 organ Policji przekazuje wszystkie materiały zgromadzone podczas 
przeprowadzania czynności właściwemu prokuratorowi. Przekazanie infor-
macji z czynności operacyjno-rozpoznawczych nie oznacza ich ujawnienia 
i nie może być traktowane jako zniesienie klauzuli tajności 36. Ponieważ 
efektem czynności operacyjnych prowadzonych w trybie art. 19a nierzadko 
jest zatrzymanie sprawców bezpośrednio po dokonaniu transakcji pozor-
nej, ze względów proceduralnych konieczne jest niezwłoczne przesłuchanie 
policjantów, którzy je bezpośrednio realizowali. Wymaga to ich uprzed-
niego zwolnienia z tajemnicy. Zwolnienie z tajemnicy obejmuje zwykle za-
kres odpowiadający treści notatek służbowych, którymi udokumentowali 
przebieg czynności prowadzonych po ich zarządzeniu przez prokuratora. 
Zgodnie z art. 20ba ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 37 orga-
nem uprawnionym, który może zezwalać na udzielenie wiadomości stano-
wiącej informację niejawną uprawnionemu podmiotowi, jest komendant 
główny Policji. Odmienne poglądy niektórych autorów dotyczące organów 
uprawnionych do zwalniania z tajemnicy policjantów realizujących czyn-
ności operacyjno-rozpoznawcze 38 trafnie skonkludował Maciej Sławiński, 
stwierdzając, że ”Wprawdzie główni adresaci Kodeksu postępowania kar-
nego, sądy i prokuratorzy są zobowiązani do stosowania przede wszystkim 
k.p.k., jednak nie powinno to ich zwalniać z obowiązku stosowania ustaw 
szczególnych” 39.

W pewnych sytuacjach, np. na wniosek obrony, która poddaje w wątpli-
wość legalność przeprowadzonych czynności transakcji pozornej albo nie-
jawnego przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, konieczne staje się 
zbadanie, czy czynności te zostały zainicjowane zgodnie z art. 19a ustawy 
o Policji, tj. na podstawie uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji 
o przestępstwie. Chcąc rozstrzygnąć tę kwestię, sąd zwykle dąży do prze-
słuchania policjantów biorących udział w czynnościach na okoliczności 
wskazane przez stronę. Policjanci jednak zmuszeni są odmawiać składania 

35  W przypadku gdy zebrane materiały nie dają podstaw do przekazania ich 
do postępowania karnego, zostają zniszczone.

36  Udostępnienie prokuratorowi i sądowi materiałów niejawnych musi odby-
wać się w określonych ustawą OIN warunkach technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających ich ujawnieniu.

37  DzU nr 30, poz. 179 ze zm.
38   Stosowanie w tym wypadku art. 179 i 180 k.p.k. przy przesłuchaniu po-

licjantów realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze byłoby sprzeczne 
z treścią art. 20b ustawy o Policji, który przewiduje dodatkowe, oprócz zwolnienia 
przez sąd lub prokuratora, warunki ujawnienia w procesie informacji o prowadzo-
nych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Por. D. Kaczorkiewicz, Upraw-
nienia Policji do uzyskiwania informacji, „Prokurator” 2008, nr 2–3 (34–35), s. 35.

39  M. Sławiński, Stosowanie art. 9 ustawy o niektórych uprawnieniach pra-
cowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego mini-
stra przy udzielaniu przez Policję sądowi i prokuratorowi informacji niejawnych 
związanych z czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, „Biuletyn Prawny KGP” 
2006, nr 29, s. 18.
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zeznań ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy służbowej i pań-
stwowej. Implikuje to konieczność zwrócenia się do komendanta głównego 
Policji o zwolnienie ich z tajemnicy w tym zakresie 40, co przedłuża postę-
powanie. Ponadto komendant główny Policji, biorąc pod uwagę ustawo-
wy wymóg ochrony form i metod pracy operacyjnej, na podstawie opinii 
jednostki policji, która realizowała czynności, może odmówić zwolnienia 
policjantów z tajemnicy, a także odmówić zezwolenia na udostępnienie 
dokumentów i materiałów zgromadzonych przed zarządzeniem czynności.

W podobnej sytuacji biegły z zakresu czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych może udzielić pomocy sądowi  poprzez wydanie opinii, czy czynno-
ści operacyjno-rozpoznawcze były przeprowadzone w sposób prawidłowy, 
lub poprzez wskazanie sądowi innych możliwości zweryfi kowania podnie-
sionych przez stronę wątpliwości. Szczególnie istotny jest przy tym fakt, 
że w opisanej sytuacji pomoc biegłego umożliwia weryfi kację podnoszo-
nych wątpliwości zgodnie z wymogami ochrony form i metod pracy ope-
racyjnej 41, które miał na względzie komendant główny Policji, odmawiając 
zwolnienia policjantów z tajemnicy.

Ponowne ustanowienie biegłym

Biegłego ustanawia się na 5-letnią kadencję, która kończy się z końcem 
roku kalendarzowego, a do ponownego ustanowienia na dalszą kadencję 
wymagana jest jego zgoda 42. Wnioski o ponowne ustanowienie biegłym 
należy składać do 31 października roku, w którym upływa okres ustano-
wienia biegłym. Upływ kadencji, na którą biegły został ustanowiony, przy 
jednoczesnym braku wspomnianego wniosku, równoznacznego z wyraże-
niem zgody na ponowne ustanowienie biegłym, powoduje skreślenie z listy 
biegłych sądowych 43.

Wraz z upływem czasu wiedza i umiejętności posiadane przez biegłych, 
zdobyte nierzadko w dość odległym czasie, wymagają aktualizacji. Po-
dobnie jak w wypadku ustanawiania biegłych, brak jest kryteriów we-
ryfi kowania kwalifi kacji czynnych biegłych, którzy ubiegają się o kolejne 

40  Np. na podstawie art. 20b ustawy o Policji, który stanowi, że udzielenie informacji 
o szczegółowych formach, zasadach i organizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
a także o prowadzonych czynnościach oraz o stosowanych środkach i metodach 
ich realizacji może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy istnieje uzasadnione po-
dejrzenie popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku 
z wykonywaniem tych czynności.

41  Ekspertyza z zakresu taktyki w dziedzinie czynności operacyjno-rozpoznawczych 
i pracy operacyjnej Policji z 30 kwietnia 2016 r. przeprowadzona przez autora na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu II Wydział Karny z 14 marca 
2016 r. w sprawie sygn. akt II K 88/15.

42  § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie bie-
głych sądowych. 

43  § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie bie-
głych sądowych. 
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pięcioletnie kadencje, a dotychczasowe oraz planowane przepisy nie 
uwzględniają takiej konieczności. W rozporządzeniu ministra sprawiedli-
wości w sprawie biegłych sądowych nie ustanowiono obowiązku podnosze-
nia przez biegłych własnych kompetencji merytorycznych 44.

Prawdopodobni e dlatego tylko w nielicznych przypadkach prezesi są-
dów okręgowych wskazali, że biegły przedłużający kadencję zobligowany 
jest do wykazania stosownymi zaświadczeniami, że w ostatnim okresie do-
skonalił swoje praktyczne i teoretyczne kwalifi kacje 45, albo powinien złożyć 
w szczególności zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, 
uczestnictwa w konferencjach naukowych itp. dokumenty potwierdzające 
podnoszenie kwalifi kacji i aktualizowanie wiedzy w minionej kadencji 46. 

Ocena aktualnego i postulowanego stanu prawnego w odniesieniu 
do biegłych sądowych w Polsce stała się przedmiotem raportu Helsiń-
skiej Fundacji Praw Człowieka opublikowanego w kwietniu 2014 r. 47 
Obecny model funkcjonowania biegłych wymaga niewątpliwie udosko-
nalenia i dostosowania do zmieniających się potrzeb dowodowych or-
ganów procesowych. Pewne zmiany w zakresie wymogów stawianych 
biegłym sądowym w Polsce przewidziane zostały w przyjętym przez Radę 
Ministrów 18 marca 2014 r. projekcie założeń projektu ustawy o biegłych 
sądowych 48, ale prace legislacyjne zostały zaniechane. W opracowaniu 
pt. Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje 
stwierdzono, że pomimo iż w różnych państwach i systemach prawnych 
na świecie stosowane są różne kryteria i systemy dokonywania oceny 
kompetencji biegłych sądowych, to wśród kompetencji merytorycznych 
biegłego wymieniono potrzebę stałego dokształcanie się w ramach swojej 
dziedziny wiedzy (np. regularne publikowanie, uczestniczenie w konfe-
rencjach, szkoleniach itp.) 49.

44  Zob. B. Grabowska i in., Biegli sądowi w Polsce. Raport Helsińskiej Funda-
cji Praw Człowieka, Warszawa 2014, s. 14–15, online, <http://beta.hfhr.pl/wp-
-content/uploads/2015/10/HFPC_PRB_biegli-sa%CC%A8dowi_w_polsce.pdf>, 
5 stycznia 2019 r.

45  Zob. strona internetowa Sądu Okręgowego w Białymstoku: <http://bialy-
stok.so.gov.pl/informacje/biegli.html>, 5 stycznia 2019 r. Zapis podobnej treści 
znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Świdnicy: <http://www.
swidnica.so.gov.pl/pl/dokumenty/Biegli>, 5 stycznia 2019 r.

46  Dokumenty, które powinien złożyć biegły sądowy ubiegający się o przedłu-
żenie kadencji: <https://www.jelenia-gora.so.gov.pl/dokumenty-ktore-powinien-
-zlozyc-biegly-sadowy-ubiegajacy-sie-o-przedluzenie-kadencji,m,mg,3,24,280>, 
5 stycznia 2019 r.

47  B. Grabowska i in., Biegli sądowi…, wyd. cyt. 
48  Zob. projekt założeń projektu ustawy o biegłych sądowych, <http://legis-

lacja.rcl.gov.pl/docs//1/68660/68692/68693/dokument103500.pdf>, 5 stycznia 
2019 r.

49  Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje, s. 30–31, 
opracowanie na podstawie badań w ramach projektu badawczego Forensis Watch 
(nr E2/2162), <http://forensicwatch.pl/web/pliki/baza-wiedzy/Opracowania/Oce-
na-Kompetencji-Bieglych-Sadowych.pdf>, 5 stycznia 2019 r.
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Doskonalenie kompetencji biegłego z zakresu czynności 
operacyjno-rozpoznawczych

Zmiany, które zaszły w Polsce po 1989 r., nie tylko otworzyły drogę 
zmianom społeczno-gospodarczym, ale przyniosły także przestępcom nowe 
możliwości popełniania przestępstw. Rozwój współczesnego świata przy-
czynia się nie tylko do zmiany struktury przestępczości i metod popełnia-
nia przestępstw, ale implikuje również ewoluowanie metod czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych stosowanych w ich rozpoznawaniu i wykrywaniu.

Analizując w tym kontekście pr zepisy regulujące dostęp biegłego do in-
formacji (dokumentów) niejawnych, należy stwierdzić, że w wypadku 
osób zapoznających się z aktami spraw zawierających informacje niejaw-
ne w postępowaniu przed sądami i innymi organami oraz osób zwolnio-
nych z obowiązku poddania się procedurze na podstawie przepisów od-
rębnych ustaw, np. sędziów, prokuratorów i adwokatów, zgodnie z art. 4 
ust. 2 ustawy OIN nie przeprowadza się postępowania sprawdzającego. 
Przepis ten nie dotyczy biegłych sądowych, ale rozporządzenie ministra 
sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłu-
chań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obo-
wiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania 
tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji, daje możliwość 
udostępnienia biegłemu akt oznaczonych klauzulą tajności 50. W świetle 
powyższego należy stwierdzić, że wskazane przepisy regulują, co prawda, 
kwestie dostępu do informacji niejawnych, ale wyłącznie w ramach postę-
powania przygotowawczego lub postępowania przed sądem. Nie odnoszą 
się do dostępu do informacji niejawnych w celu bieżącego (systematycz-
nego) podnoszenia kwalifi kacji i uaktualniania wiedzy biegłego z zakresu 
ewoluującej taktyki prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. 
Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy OIN uzyskanie poświadczenia bez-
pieczeństwa umożliwiającego dostęp do materiałów oznaczonych klauzu-
lą „tajne” (i „ściśle tajne”), uzależnione jest od wyniku przeprowadzenia 
przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dalej jako ABW) poszerzo-
nego postępowania sprawdzającego. Postępowanie takie przeprowadzane 
jest na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby 
uprawnionej do obsady stanowiska lub zlecenia prac. Biegły, który nie 
jest przedsiębiorcą i nie jest zatrudniony 51, nie może we własnym zakresie 
zwrócić się do ABW z wnioskiem o przeprowadzenie wobec niego posze-
rzonego postępowania sprawdzającego 52. Ponadto art. 4 ust. 1 ustawy OIN 
stanowi, że informacje niejawne mogą być udostępnione osobie tylko w za-
kresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby 
na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych 53. 

50  W szczególności § 6 ust. 1; § 8 i § 10 tego rozporządzenia.
51  Np. emeryt policyjny.
52  Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy OIN, może o to wnioskować samodzielnie 

przedsiębiorca wykonujący działalność jednoosobowo i osobiście.
53  Zgodnie z zasadą tzw. wiedzy niezbędnej.
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Czy zatem prezes sądu okręgowego może zwrócić się do ABW z wnioskiem 
o przeprowadzenie wobec biegłego postępowania sprawdzającego? Aby 
rozstrzygnąć tę kwestię, należy stwierdzić, że biegłego nie wiąże z sądem 
okręgowym umowa, lecz stosunek o charakterze publicznoprawnym. Fakt 
ten nie może mieć jednak decydującego znaczenia dla rozstrzygnięcia 
rozważanej kwestii, ponieważ wpis na listę biegłych sądowych wskazu-
je na zamiar wykonywania działalności w sposób częstotliwy 54. Ergo już 
samą decyzję prezesa sądu okręgowego o ustanowieniu biegłym sądowym 
można uznać za czynność, której istotą jest nałożenie na biegłego obowiąz-
ku wykonywania prac, które — w wypadku biegłego z zakresu czynności 
operacyjno-rozpoznawczych — niewątpliwie wiążą się z dostępem do in-
formacji niejawnych. 

W opinii Ministerstwa Sprawiedliwości 55 żaden z przepisów ustawy OIN 
nie wymaga, by podstawę prawną zlecenia prac stanowiła umowa pomię-
dzy jednostką organizacyjną występującą z wnioskiem o przeprowadze-
nie postępowania sprawdzającego a osobą, której wniosek dotyczy. Isto-
tą stosunku łączącego te dwa podmioty będzie zlecenie prac związanych 
z dostępem do informacji niejawnych. Publicznoprawny charakter więzi 
pomiędzy osobą wykonującą czynności związane z dostępem do informacji 
niejawnych a sądem charakteryzuje też np. ławników. Na nietrafność po-
glądu o dopuszczalności poddania procedurze sprawdzającej jedynie osób 
będących pracownikami danej jednostki organizacyjnej wskazał Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 7 marca 2008 r. 56 W orzeczeniu tym zwrócono uwagę 
na konieczność poddania procedurze sprawdzającej ławników orzekają-
cych w sprawach, w których prowadzone są dowody zawierające tajemnicę 
państwową. Sąd Najwyższy, powołując się na treść art. 29 pkt 2 i art. 31 
ust. 1 ówcześnie obowiązującej ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie 
informacji niejawnych 57, stwierdził, że z wnioskiem o przeprowadzenie 
postępowania sprawdzającego wobec ławników powinien wystąpić prezes 
sądu jako kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w rozpatry-
wanych przepisach. Trafność tego stanowiska potwierdził kolejny wyrok 
Sądu Najwyższego, wydany 25 lutego 2009 r. 58 „Pomimo, że podstawę 
prawną obydwu rozstrzygnięć stanowiły przepisy uprzednio obowiązują-
cej ustawy o ochronie informacji niejawnych, to — z uwagi na podobień-
stwo obecnych regulacji — przedstawiony w nich pogląd o dopuszczalno-
ści poddania postępowaniu sprawdzającemu także osób niezatrudnionych 
w jednostce organizacyjnej występującej z wnioskiem o przeprowadzenie 

54  Uzasadnienie wyroku TK z 12 czerwca 2008 r., sygn. K 50/05, s. 13, 
<http://prawo.sejm.gov.pl>, 5 kwietnia 2018 r.

55  Pismo DZP-VI-5031-27/18 dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych 
i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości, sędziego Grażyny 
Kołodziejskiej z 30 marca 2018 r., będące odpowiedzią na wniosek autora. Źród-
ło: archiwum autora.

56  Sygn. V KK 134/07.
57  DzU nr 11, poz. 95.
58  Sygn. II KK 249/08.
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takiego postępowania należy uznać za wciąż aktualny” 59. W świetle po-
wyższego należy stwierdzić, że brak jest przeszkód do wystąpienia przez 
prezesa sądu okręgowego z wnioskiem o przeprowadzenie wobec biegłego 
ustanowionego przy tym sądzie poszerzonego postępowania sprawdzają-
cego. Jednak ewentualna odmowa prezesa sądu okręgowego w tej kwestii 
nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu k.p.a. 60 Prezes sądu okrę-
gowego nie działa w takim wypadku w charakterze organu administra-
cji publicznej, ale jako kierownik jednostki organizacyjnej w rozumieniu 
art. 23 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy OIN. Z tego powodu brak jest podstaw 
do ewentualnego odwołania się od jego decyzji, jak w przypadku decyzji 
administracyjnej.

Zakończenie

Warunkiem realizacji zasady swobodnej oceny dowodów jest posiada-
nie przez organ procesowy co najmniej fragmentarycznej wiedzy z zakresu 
taktyki kryminalistycznej oraz uzmysłowienie sobie istnienia potencjalnej 
potrzeby skorzystania z pomocy biegłego dysponującego wiadomościami 
specjalnymi. Przynajmniej część zagadnień należących do problematyki 
czynności operacyjno-rozpoznawczych nie została poddana regulacji prze-
pisami prawa, a dokonanie ustaleń związanych z praktycznymi aspektami 
tej sfery działalności Policji może wymagać zasięgnięcia informacji spe-
cjalnych 61. Pomoc biegłego w tej dziedzinie może mieć w wielu sytuacjach 
głęboki sens i znaczenie, zważywszy na zwiększającą się ilość, częstotli-
wość i wykorzystanie owoców pracy operacyjno-rozpoznawczej w różnego 
rodzaju procedurach, nie tylko karnych.

Niewątpliwie sporządzanie opinii przez biegłych jest nierozerwalnie 
związane z koniecznością podnoszenia i uaktualniania ich wiedzy. Tylko 
wtedy wydawane przez nich opinie będą rzetelne i zgodne z najnowszą 
wiedzą. Biegły z zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych powinien 
aktualizować wiedzę na temat zmieniającej się taktyki i niejawnych me-
tod czynności operacyjno-rozpoznawczych nie tylko od momentu wydania 
postanowienia o po wołaniu go jako biegłego, ale w sposób systematycz-
ny 62. Musi przy tym mieć możliwość wymiany poglądów i doświadczeń 
z innymi praktykami ze swojej dziedziny wiedzy. Jej uzupełnianie pozwoli 
nie tylko unikać błędów podczas wydawania opinii, ale — co szczególnie 
istotn e — znacznie usprawni sam przebieg postępowań sądowych. Warto 
także wspomnieć, że jeżeli biegły przedstawi fałszywą opinię mającą służyć 

59  Pismo DZP-VI-5031-27/18…, wyd. cyt.
60  Tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1257 ze zm.
61  Decyzja ministra sprawiedliwości DZP-VI-583-21/15 z 3 grudnia 

2015 r. Źródło: archiwum autora.
62  Np. brak wiedzy biegłego o zmianach praktyki (taktyki) prowadzonych 

czynności operacyjnych spowoduje, że opinia sporządzona na podstawie udo-
stępnionych przez organy procesowe materiałów może być błędna.
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za dowód w postępowaniu sądowym, to nawet jeżeli działa nieumyślnie, 
podlega karze pozbawie nia wolności 63. 

Brak posiadania przez biegłego z zakresu czynności operacyjno-rozpo-
znawczych poświadczenia bezpieczeństwa nie tylko utrudnia lub wręcz 
uniemożliwia uaktualnianie jego wiedzy specjalistycznej, ale sprzyja rów-
nież potencjalnym zagrożeniom. Biegłym, któremu obowiązujące prz episy 
pozwalają na zapoznawanie się w kancelariach tajnych prokuratury i sądu 
z materiałami niejawnymi o różnych klauzulach, może okazać się osoba, 
która pozostaje np. w tzw. zainteresowaniu operacyjnym Policji lub innych 
podmiotów systemu bezpieczeństwa, np. jako osoba związana z osobami 
podejrzanymi o popełnianie przestępstw lub wręcz jako osoba podejrzewa-
na o ich popełnienie (lub popełnianie). Jednak wystąpienie z wnioskiem 
do ABW o przeprowadzenie wobec biegłego postępowania sprawdzającego  
 jest — w potocznym tego słowa znaczeniu — suwerenną decyzją prezesa 
sądu okręgowego. Do niego należy ocena, czy realizacja zlecanych biegłe-
mu prac wymaga zainicjowania procedury przewidzianej w art. 23 ustawy 
OIN 64. Sytuacja taka wydaje się uzasadniać nie tyle uregulowanie tej kwe-
stii w wypadku nowelizacji lub zmiany obowiązujących przepisów, co prze-
de wszystkim potrzebę uświadomienie prezesom sądów okręgowych poten-
cjalnych zagrożeń.

63  Obecne brzmienie cytowanego art. 233 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (DzU nr 88, poz. 553 ze zm.), wprowadzone przygotowaną przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości usta wą z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy — Kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 437), 
ma na celu zwiększenie stopnia ochrony wymiaru sprawiedliwości przed wpro-
wadzaniem w błąd organów procesowych w wyniku składania fałszywych opinii.

64  Wydaje się, że w praktyce prezes sądu okręgowego zdaje się w tej kwestii 
na pełnomocnika ochrony informacji niejawnej sądu.

Keywords: expert witness (świadek-
-ekspert), professional competence, 
intelligence gathering, threats

Summary: The expert witness in the 
fi eld of operational activities of the Po-
lice has special knowledge in practical 
operations related to operational work. 
His task is to assist the court in as-
sessing the situation in the fi eld of spe-
cialist knowledge not indicated in legal 
norms and results from the practical 
application of operational and recon-
naissance activities, developed tactics, 
procedures, principles, etc. closely 
associated with application of legal 
regulations. The changing structure 

Słowa kluczowe: biegły, kompetencje 
zawodowe, czynności operacyjno-
-rozpoznawcze, zagrożenia

Streszczenie: Biegły sądowy z zakresu 
czynności operacyjnych Policji dysponu-
je wiadomościami specjalnymi z obszaru 
praktycznych działań związanych z pra-
cą operacyjną. Jego zadaniem jest udzie-
lenie pomocy sądowi w ocenie sytuacji 
z zakresu wiedzy specjalistycznej, która 
nie jest wskazana w normach prawnych, 
a wynika z praktycznej strony stosowa-
nia czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych, wypracowanej taktyki, procedur, 
zasad itd., mających olbrzymi związek 
ze stosowaniem norm prawa. Zmieniają-
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of crime and methods of committing 
crimes, cause the methods of opera-
tional and reconnaissance operations 
used in their recognition and detec-
tion to evolve. This implies the need 
to raise and update his knowledge not 
only from the moment of the decision 
to appoint him the expert witness, but 
on an uninterrupted basis. At the same 
time, he must be able to exchange views 
and experiences with other practition-
ers in this fi eld, which requires a secu-
rity proof, referred to in the Act dated 
as of 5 August 2010 on the protection 
of classifi ed information. Lack of such 
security clearance not only makes it dif-
fi cult to update his specialist knowl-
edge but can also pose certain risks.

ca się struktura przestępczości i metody 
popełniania przestępstw powodują ewo-
luowanie stosowanych w praktyce metod 
czynności operacyjno-rozpoznawczych 
wykorzystywanych w ich rozpoznawaniu 
i wykrywaniu. Implikuje to konieczność 
podnoszenia i uaktualniania jego wiedzy 
nie tylko od momentu wydania postano-
wienia o powołaniu go jako biegłego, ale 
w sposób nieprzerwany. Musi przy tym 
mieć możliwość wymiany poglądów i do-
świadczeń z innymi praktykami ze swo-
jej dziedziny wiedzy, co wiąże się z ko-
niecznością legitymowania się poświad-
czeniem bezpieczeństwa, o którym mowa 
w ustawie z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych. Brak takiego po-
świadczenia bezpieczeństwa nie tylko 
utrudnia uaktualnianie jego wiedzy spe-
cjalistycznej, ale może również stwarzać 
pewne zagrożenia.
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IRENEUSZ KOBUS 1

PIOTR JANUSZCZYK 2

PRZESŁANKI ZATRZYMANIA OSOBY STOSOWANE 
PRZEZ ORGANY PROCESOWE — ZMIANY W KODEKSIE 

POSTĘPOWANIA KARNEGO

Wprowadzenie

Zagwarantowana w art. 31 Konstytucji RP 3 wolność człowieka jest chro-
niona przepisami materialnego prawa karnego, zawartymi głównie w roz-
dziale XXIII kodeksu karnego 4 Ich znamiona mogą zostać zrealizowane 
m.in. przez czyn człowieka polegający na uniemożliwianiu innej osobie 
oddalenia się z konkretnego miejsca, czyli jej faktycznemu zatrzymaniu. 
Jednakże takie naruszenie wolności człowieka niekiedy jest koniecz-
ne dla skutecznego ścigania sprawców przestępstw. Dlatego w regulu-
jącym postępowanie w tych sprawach kodeksie postępowania karnego 5, 

1  Mł. insp. dr Ireneusz Kobus — nauczyciel akademicki pełniący służbę 
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jego zainteresowania naukowe obejmują 
takie zagadnienia, jak: postępowanie karne, w tym skarbowe oraz o wykrocze-
nia, taktyka działań dochodzeniowo-śledczych, uprawnienia organów bezpie-
czeństwa wewnętrznego, a także prawne aspekty zatrzymywania osób oraz sto-
sowania przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej. Autor kilkudziesięciu 
publikacji z tego zakresu w tym kilku monografi i.

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  Mł. insp. Piotr Januszczyk — były nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły 

Policji w Szczytnie, obecnie pełni służbę w Wydziale Psychologów Policyjnych 
Biura Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji. Jego naukowe 
i służbowe zainteresowania koncentrują się wokół praktycznych aspektów wyko-
rzystania psychologii w działaniach organów ścigania z zakresu taktyki działań 
dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych.

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
3  Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. — Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 

nr 78, poz. 483 ze zm.).
4  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 

1600 ze zm.).
5  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. 

DzU z 2018 r., poz. 1987 ze zm.).
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zamieszczono szereg przepisów uprawniających różne podmioty do stoso-
wania przymusu w postaci kontratypów 6 zatrzymania osoby. Od początku 
wejścia w życie k.p.k. (1 stycznia 1998 r.) były one wielokrotnie zmieniane 
i uzupełniane o nowe rozwiązania. W związku w powyższym warto po-
stawić dwa zasadnicze pytania: 1. Kiedy i w jakim zakresie zmieniały się 
zawarte w k.p.k przesłanki zatrzymania osoby? 2. Czy wskutek tych zmian 
uprawnienia organów procesowych wzrosły, czy zmalały? 

Problematyka ta zostanie przedstawiona w powiązaniu ze wskazanymi 
w k.p.k. podmiotami, które — w różnym zakresie — są uprawnione do sto-
sowania poszczególnych przesłanek zatrzymania osoby. Należą do nich: 
prokurator, organy sądowe oraz Policja 7. Aktualnie przesłanki zatrzyma-
nia osoby — stosowane przez te podmioty — są zawarte w następujących 
przepisach k.p.k.: art. 74 § 3a, art. 75 § 2, art. 244 § 1–1b, art. 247 § 1 
i 2, art. 278, art. 279 § 1 i 2, art. 285 § 2, art. 376 § 1 i 2, art. 377 § 3, art. 
382, art. 605a § 1, art. 607 k § 2a. 

Policja

Policja może samodzielnie zastosować zatrzymania przewidziane 
w art. 244 § 1–1b, art. 605a § 1 i 607k § 2a k.p.k. Zarówno prokurator, 
jak i organy sądowe nie mogą z tych przepisów korzystać.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 244 § 1 k.p.k. Policja ma prawo 
zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, 
że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się 
tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić 
jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej 
osobie postępowania w trybie przyśpieszonym. Od początku obowiązywa-
nia k.p.k. ten przepis zmienił się tylko raz — 12 marca 2007 r. 8 — przez 
dodanie ostatniej z wymienionych w nim przesłanek dodatkowych 9. 

Natomiast cały art. 244 k.p.k. — w zakresie przesłanek — został roz-
budowany 1 sierpnia 2010 r. 10 o dwa kolejne przepisy, tj. § 1a oraz § 1b, 
które nadal obowiązują. Pierwszy z nich pozwala Policji zatrzymać osobę 

 6  Na temat kontratypów — zob. np. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 
2015, s. 116–117 i 131–132.

 7  Na podstawie tych samych przesłanek co Policja — w zakresie swojej właś-
ciwości — zatrzymać osobę mogą także organy wskazane w art. 312 i art. 664 
k.p.k. lub w ustawach szczególnych. W dalszej części tego opracowania organy 
te zostaną pominięte, ponieważ dokonują zatrzymania osoby na podstawie tych 
samych przesłanek co Policja.

 8  Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz nie-
których innych ustaw (DzU z 2006 r., nr 226, poz. 1648 ze zm.), art. 2 pkt 1.

 9  Przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie 
przyśpieszonym.

10  Ustawa z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2010 r., nr 125, poz. 842), 
art. 6 pkt 1.
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podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba podejrza-
na popełniła przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspól-
nie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo 
z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego 
przestępstwa grozi. Drugi z tych przepisów obliguje Policję do zatrzymania 
osoby podejrzanej w sytuacji, jeżeli ww. przestępstwo zostało popełnione 
przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, 
a zachodzi obawa, że osoba podejrzana ponownie popełni przestępstwo 
z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy 
popełnieniem takiego przestępstwa grozi.

Na podstawie powyższych przesłanek — oprócz osoby podejrzanej — 
może także zostać zatrzymany podejrzany, a nawet oskarżony (argumen-
tum a minori ad maius) 11, przy czym zatrzymanie osoby podejrzanej może 
nastąpić zarówno przed wszczęciem postępowania przygotowawczego, jak 
i w jego toku, natomiast podejrzanego — tylko po wszczęciu postępowania 
przygotowawczego, a oskarżonego — sądowego.

Podstawową przesłanką komentowanego zatrzymania osoby jest ist-
nienie uzasadnionego przypuszczenia, że konkretne przestępstwo zostało 
w ogóle popełnione, a jego sprawcą jest konkretna osoba 12. Może się ono 
opierać np. na bezpośredniej obserwacji funkcjonariusza Policji, na in-
formacji otrzymanej od świadków zdarzenia, a także na zebranych dowo-
dach, zwłaszcza jeżeli zatrzymanie następuje w toku wszczętego uprzed-
nio postępowania karnego 13. W przypadku podejrzanego i oskarżonego 
ta przesłanka podstawowa zawsze jest spełniona 14. Należy także podkre-
ślić, że art. 244 § 1–1b k.p.k. ma zastosowanie wyłącznie do osoby, któ-
ra oprócz zrealizowania znamion czynu zabronionego (art. 115 § 1 k.k.) 
w ogóle może popełnić przestępstwo, tj. gdy: 1. ukończyła 17 lat, a w przy-
padkach wskazanych w art. 10 § 2 k.k. — 15 lat 15; 2. nie zachodzą okolicz-
ności wyłączające bezprawność lub winę 16; 3. popełniony czyn jest szkod-
liwy społecznie w stopniu wyższym niż znikomy 17.

Komentowane zatrzymanie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy — oprócz 
powyżej wymienionej przesłanki podstawowej — wystąpi choćby jedna 

11  T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku ko-
ronnym, Warszawa 2008, s. 535; F. Prusak, Faktycznie podejrzany w procesie 
karnym, „Palestra” 1971, nr 3, s. 32–47; A. Murzynowski, Faktycznie podejrzany 
w postępowaniu przygotowawczym, „Palestra” 1971, nr 10, s. 36–43. 

12  T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego…, wyd. cyt., s. 535.
13  T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014, 

s. 560.
14  I. Kobus. Zatrzymanie osoby przez Policję jako element systemu bezpieczeń-

stwa wewnętrznego. Tom II. Poszczególne zatrzymania, Szczytno 2014, s. 32.
15  Na temat wieku podmiotu przestępstwa — zob. np. M. Bojarski (red.), Pra-

wo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2012, s. 103–105.
16  Na temat okoliczności wyłączających bezprawność lub winę — zob. np.  

tamże, s. 152–227.
17  Na temat materialnego elementu defi nicji przestępstwa zob. np. — L. Gar-

docki, Prawo karne…, wyd. cyt., s. 59–61 i 151–153.



122 Ireneusz Kobus, Piotr Januszczyk Nr 2(134)

z sześciu dodatkowych przesłanek, do których należą: obawa ucieczki, 
obawa ukrycia się, obawa zatarcia śladów, niemożność ustalenia tożsamo-
ści osoby, wystąpienie przesłanek wdrożenia trybu przyśpieszonego, oba-
wa ponownego popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec osoby 
wspólnie zamieszkującej (w tym szczególnie przy użyciu broni palnej, noża 
lub innego niebezpiecznego przedmiotu). 

Spośród różnych koncepcji rozumienia obawy ucieczki 18, najbardziej 
trafna wydaję się ta, która utożsamia ją z subiektywnym przekonaniem 
organu procesowego, że osoba podejrzana może niezwłocznie oddalić się 
z konkretnego miejsca, w którym ma prawny obowiązek przebywać. Miej-
sce to wskazuje organ procesowy, a zgodnie z k.p.k. może je określić, gdy 
osoba podejrzana ma obowiązek pozostania w nim — w związku z wykony-
wanymi lub planowanymi wobec niej czynnościami dowodowymi niecier-
piącymi zwłoki — i to na czas niezbędny do ich przeprowadzenia (art. 308 
§ 1 k.p.k.). W zależności od okoliczności — może to być miejsce popełnienia 
przestępstwa, miejsce schwytania osoby podejrzanej oraz miejsce dokony-
wania oględzin zewnętrznych jej ciała, pobierania krwi, przeszukania itp. 19

Obawa ucieczki może dotyczyć również pozostającego na wolności po-
dejrzanego w następujących sytuacjach: 1. w przypadku wykonywania 
z nim dowodowych czynności niecierpiących zwłoki (art. 308 § 1 k.p.k.); 
2. gdy miejsce jego przebywania jest określone środkiem zapobiegaw-
czym — w postaci dozoru (art. 275 k.p.k.) lub zakazu opuszczania kraju 
(art. 277 § 1 k.p.k.).  

Przez ukrycie się należałoby rozumieć sytuację polegającą na tym, 
że sprawca podjął takie zachowania, które w jego intencji, przez z reguły 
dłuższy i bliżej nieokreślony czas, mają komukolwiek uniemożliwić albo 
przynajmniej utrudnić zidentyfi kowanie lub zatrzymanie go, a ponadto 
organom postępowania karnego nawiązanie z nim kontaktu w celu sku-
tecznego wezwania go w prowadzonym przez nie postępowaniu. Obawa 
ukrycia się może również uzasadniać zatrzymanie podejrzanego, jednakże 
powinna być ona wówczas uzasadniona konkretnymi informacjami, z któ-
rych wynika, że rzeczywiście zamierza się on ukryć (np. ustalenia opera-
cyjne lub procesowe) 20.

Obawa zatarcia śladów jest subiektywnym odczuciem funkcjonariu-
sza organu procesowego, co do istnienia obiektywnej możliwości zatar-
cia śladów, tzn. śladów kryminalistycznych. Śladami kryminalistycznymi 
są zmiany w obiektywnej rzeczywistości, które jako spostrzegalne znamio-
na po zdarzeniach, będących przedmiotem postępowania, mogą stano-
wić podstawę do odtworzenia i ustalenia przebiegu tych zdarzeń zgodnie 

18  Zob. np.: L. Paprzycki [w:] J. Grajewski (red.), Kodeks postępowania karne-
go. Tom I. Komentarz do art. 1–424 k.p.k., Kraków 2006, s. 664; R.A. Stefański, 
Zatrzymanie według nowego kodeksu postępowania karnego, PiP 1997, nr 10, 
s. 33; J. Kudrelek, Zatrzymanie osoby w systemie polskiego prawa, „Policja” 
2009, nr 1, s. 37.

19  I. Kobus, I. Dziugieł, Zatrzymanie, ujęcie, doprowadzenie, sprowadzenie 
osoby, Szczytno 2006, s. 39–41.

20   Tamże, s. 41.



Nr 2(134)        Przesłanki zatrzymania osoby stosowane przez organy procesowe… 123

z rzeczywistością 21. Pojęcie „ślady kryminalistyczne” może być rozumiane 
w znaczeniu węższym (tradycyjnym) — obejmującym obiektywne ślady 
rzeczowe, oraz w znaczeniu szerszym — uwzględniającym również śla-
dy pamięciowe 22. Odpowiada temu podział śladów kryminalistycznych 
na ślady substancjalne (materialne) oraz ślady w świadomości człowieka 
(pamięciowe) 23. W kontekście podstaw zatrzymania osoby można przyjąć, 
że omawiana obawa dotyczy śladów zarówno jednych, jak i drugich 24. 

Przesłanka w postaci niemożności ustalenia tożsamości osoby przez 
Policję znajduje zastosowanie wówczas, gdy z jakichkolwiek powodów nie 
udało się ustalić tożsamości osoby podejrzanej o popełnienie przestęp-
stwa 25.

Przesłanki wdrożenia trybu przyspieszonego są zawarte w art. 517b § 1 
i § 2 k.p.k. 26 Należą do nich: kwalifi kacja przestępstwa uzasadniająca ści-
ganie go w formie dochodzenia lub chuligański charakter przestępstwa 
ściganego z oskarżenia prywatnego, ujęcie sprawcy na gorącym uczynku 
lub bezpośrednio potem i jego zatrzymanie oraz doprowadzenie i przekaza-
nie go w ciągu 48 godzin do sądu wraz z wnioskiem o rozpoznanie sprawy 
w trybie przyśpieszonym. Artykuł 517b § 2a—§ 4 k.p.k. pozwala na odstą-
pienie od zatrzymania oraz doprowadzenia do sądu sprawcy przy spełnie-
niu określonych warunków. Zatrzymanie osoby dla trybu przyśpieszonego 
ma zastosowanie tylko do osoby podejrzanej.

Przesłanki zatrzymania osoby zawarte w art. 244 § 1a i § 1b k.p.k. — 
oprócz przymusu — mają także chronić pokrzywdzonych przed przestęp-
stwami popełnionymi z użyciem przemocy, dodatkowo uciążliwych z uwagi 
na fakt zamieszkiwania wspólnie z ich sprawcą. Pierwszy z tych przepisów 
(§ 1a) daje Policji fakultatywne prawo zatrzymania osoby, a drugi (§ 2) na-
kłada na nią obowiązek jego dokonania.

Istota przypuszczenia popełnienia przestępstwa przez osobę podejrzaną, 
o którym mowa w 244 § 1a i 1b k.p.k. pokrywa się z istotą takiego samego 
określenia, które jest zawarte w § 1 tego artykułu, z tym, że ustawodawca 
wymaga, aby było ono uzasadnione, a nie tylko możliwe do wystąpienia. 
Uzasadnieniem komentowanego przypuszczenia — zarówno co do uprzed-
nio popełnionego przestępstwa, jak i przyszłego — mogą być zarówno 
naoczne spostrzeżenia interweniującego policjanta, jak i informacje prze-
kazane mu przez pokrzywdzonego domownika, świadka, a nawet osobę 
podejrzaną. Pamiętać należy, że pokrzywdzonym może być wyłącznie 

21  G. Kędzierska, Ogólna charakterystyka śladów kryminalistycznych [w:] 
W. Kędzierski (red.), Technika kryminalistyczna, tom I, Szczytno 1993, s. 15 [za:] 
J. Sehn, Ślady kryminalistyczne, „Z zagadnień kryminalistyki” 1960, nr 1, s. 47.

22  M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wy-
brane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009, s. 360.

23  G. Kędzierska, Ogólna charakterystyka śladów…, wyd. cyt., s. 15.
24  M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka…, 

wyd. cyt., s. 360.
25  I. Kobus, Zatrzymanie osoby…, wyd. cyt., s. 49.
26  Por. K. Baran, F. Baran, Instytucja zatrzymania osób w systemie prawa 

polskiego, „Problemy Praworządności” 1986, nr 12, s. 52.
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osoba wspólnie zamieszkująca z osobą podejrzaną, przy czym ustawo-
dawca nie wymaga, aby pokrzywdzonym pierwszym i drugim (przyszłym) 
przestępstwem była ta sama osoba. Warto dodać, że nie zawsze chodzi tu-
taj o członka rodziny. Określenie „przemoc” obejmuje zarówno psychiczne 
i fi zyczne elementy tego zjawiska 27.

W k.p.k. 1 lipca 2015 r. dodano dwa przepisy, które umożliwiły zatrzy-
mywanie osób w postępowaniu karnym ze stosunków międzynarodowych. 
W pierwotnym brzmieniu pierwszy z nich — art. 605a (bez paragrafów) — 
dopuszczał zatrzymanie osoby ściganej na podstawie informacji o poszu-
kiwaniu zamieszczonych w bazie danych Międzynarodowej Organizacji 
Policji Kryminalnej, a drugi — art. 607k § 2a — umożliwiał zatrzymanie 
osoby ściganej nakazem europejskim na podstawie wpisu do Systemu In-
formacyjnego Schengen. Z powodu odesłania w tych przepisach do odpo-
wiedniego stosowania m.in. art. 244 k.p.k. — należy przyjąć, że korzystać 
z nich może tylko Policja. Oba te przepisy 27 kwietnia 2017 r. 28 zostały 
zmodyfi kowane. Artykuł 605a — poprzez wyróżnienie w nim dwóch para-
grafów (z których przesłanki zatrzymania osoby zamieszczono tylko w § 1, 
natomiast art. 607k § 2a — tylko w zakresie treści. Od tej daty zarówno 
art. 605a § 1, jak i art. 607k § 2a — umożliwiają zatrzymywanie osób fi gu-
rujących w bazie danych Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej 
lub w Systemie Informacyjnym Schengen. Obydwa wymienione przepi-
sy z punktu widzenia Policji są niezwykle istotne, gdyż wypełniają lukę 
w zakresie braku podstaw zatrzymania osoby w tych przypadkach, która 
dotychczas istniała.

Prokurator

Aktualnie do wyłącznej kompetencji prokuratora należy zatrzymanie 
osoby na podstawie art. 247 § 1 i 2 k.p.k. Zgodnie z tymi przepisami może 
on zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej 
albo podejrzanego, jeżeli:

1. zachodzi uzasadniona obawa, że nie stawią się oni na wezwa-
nie w celu przeprowadzenia z ich udziałem czynności, o których mowa 
w art. 313 § 1 lub art. 314 k.p.k., albo badań lub czynności, o których 
mowa w art. 74 § 2 lub 3 k.p.k. 29;

2. zachodzi uzasadniona obawa, że mogą oni w inny bezprawny sposób 
utrudniać postępowanie;

3. zachodzi potrzeba niezwłocznego zastosowania środka zapobiegaw-
czego.

27  I. Kobus, Zatrzymanie osoby…, wyd. cyt., s. 55–56.
28  Ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektó-

rych innych ustaw (DzU z 2017 r., poz. 768 zm.), art. 6 pkt 16 i 17 lit. a.
29  Art. 313 § 1 i art. 314 k.p.k. — regulują kwestie przedstawienia, zmia-

ny i uzupełnienia zarzutów, natomiast art. 74 § 2 i § 3 k.p.k. — zakres badań 
i czynności dowodowych, wykonywanych wobec osoby podejrzanej (podejrzane-
go), innych niż wyjaśnienia. 
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Do 1 lipca 2015 r. przesłanki zatrzymania osoby zawierał jedynie § 1 
ww. art. (247 k.p.k.). Wówczas na podstawie tego przepisu prokurator 
mógł zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrza-
nej, jeżeli:

1. zachodziła uzasadniona obawa, że nie stawi się ona na wezwanie 
w celu przeprowadzenia czynności procesowej;

2. zachodziła uzasadniona obawa, że w inny bezprawny sposób będzie 
ona utrudniała przeprowadzenie tej czynności; 

3. zachodziła potrzeba niezwłocznego zastosowania środka zapobiegaw-
czego. 

Przed ww. zmianą omawiany art. 247 § 1 k.p.k. był modyfi kowany jesz-
cze trzykrotnie, i tak do: 

 — 8 czerwca 2010 r. — nie zawierał przesłanki zatrzymania przez pro-
kuratora osoby podejrzanej , w sytuacji istnienia uzasadnionej obawy, 
że w inny bezprawny sposób będzie ona utrudniała przeprowadzenie 
czynności procesowej;
 — 19 lutego 2009 r. — ograniczał się jedynie do stwierdzenia, że proku-
rator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby 
podejrzanej — nie precyzując bliżej sytuacji, w których mogłoby to na-
stąpić 30;
 — 1 lipca 2003 r. — oprócz prokuratora — na jego podstawie zatrzymanie 
i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej mógł zarządzić także sąd.
Jak wynika — dla prokuratora — zmiany regulacji przesłanek zatrzy-

mania osoby, zawartych w art. 247 k.p.k., zostały zapoczątkowane do-
piero w 2009 r. Ogólnie rzecz ujmując, polegały one na sformułowaniu 
i dookreśleniu sytuacji, w których mógł on je (zatrzymania) zarządzić oraz 
na objęciu tym artykułem także podejrzanego (2015 r.). Jednakże należy 
odnotować, że ostatnia z tych zmian (z 2015 r. w zakresie możliwości sto-
sowania tego przepisu również wobec podejrzanego) raczej nie rozbudowa-
ła omawianego uprawnienia prokuratora, ponieważ i przedtem dopuszcza-
no taką możliwość 31.

Wymienione przesłanki jednoznacznie wskazują, że zatrzymanie i przy-
musowe doprowadzenie na podstawie art. 247 k.p.k. mogło i może nastą-
pić jedynie w trakcie postępowania przygotowawczego, w którym k.p.k. na-
kazuje przeprowadzić z osobą podejrzaną lub podejrzanym określone 
czynności procesowe. W tym celu można wezwać tych uczestników po-
stępowania, a w razie niestawienia się — zatrzymać i doprowadzić, wyko-
rzystując również inne przepisy k.p.k. niż komentowany np. art. 74 § 3a, 
art. 75 § 2. Dlatego omawiany art. 247 § 1 k.p.k. należy traktować jako 
jedną z różnych możliwości wymuszenia na osobie podejrzanej (podejrza-
nym) przebywania w określonym miejscu i w ten sposób zapewnienia moż-
liwości wykonania ww. czynności. 

30  Zob. także wyrok TK z 5 lutego 2008 r., K 34/06 (DzU nr 27, poz. 162), 
wskutek którego art. 247 k.p.k. utracił moc.

31  Np. uchwała SN z 19 lutego 1997 r., sygn. I KZP 37/96, OSNKW 1997, 
nr 3–4, poz. 21, s. 32. Odmiennie np. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania kar-
nego…, wyd. cyt., s. 545. 
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Organy sądowe

Na zatrzymanie oskarżonego w celu wymuszenia na nim realizacji 
obowiązku udziału w rozprawie pozwalają organom sądowym: art. 382, 
art. 376 § 1 i 2 oraz art. 377 § 3 k.p.k.

Pierwszy z nich — art. 382 k.p.k. — aktualnie nakazuje przewodni-
czącemu składu orzekającego zarządzenie natychmiastowego zatrzymania 
i doprowadzenia na rozprawę oskarżonego, którego obecność jest obowiąz-
kowa. Od wejścia w życie k.p.k. treść art. 382 k.p.k. zmieniła się tylko je-
den raz — 1 lipca 2003 r. 32 Przed tą datą nakazywał on przewodniczącemu 
składu orzekającego zarządzenie doprowadzenia oskarżonego na rozprawę 
— w przypadku zaistnienia takich samych okoliczności jak obecnie.

Drugi ze wspomnianych przepisów — art. 376 k.p.k. — aktualnie 
uprawnia sąd do zarządzenia zatrzymania i przymusowego doprowadze-
nia oskarżonego, którego obecność na rozprawie jest obowiązkowa, jeżeli 
uznał jego obecność za niezbędną, a oskarżony:
1. złożył już wyjaśnienia i opuścił salę rozprawy bez zezwolenia przewod-

niczącego (§ 1); 
2. po złożeniu wyjaśnień, zawiadomiony o terminie rozprawy odroczonej lub 

przerwanej, nie stawił się na tę rozprawę bez usprawiedliwienia (§ 2).
Dotychczas ustawodawca trzykrotnie zmieniał art. 376 k.p.k. W zakre-

sie przesłanek zatrzymania osoby zmiany polegały na tym, że przed:
 — 15 kwietnia 2016 r. 33 — dla zastosowania zatrzymania na podstawie 
§ 2 wskazywanego przepisu nie było wymogu złożenia wyjaśnień przez 
oskarżonego;
 — 1 lipca 2015 r. 34 — zarówno w § 1 jak i § 2 nie było wymogu, aby 
k.p.k. przewidywał obowiązkową obecność oskarżonego na rozprawie, 
natomiast § 2 mógł mieć zastosowanie wyłącznie po złożeniu wyjaś-
nień przez oskarżonego;
 — 1 lipca 2003 r. 35 — nie zawierał on wzmianki o zatrzymaniu oskarżo-
nego, a jedynie o jego przymusowym doprowadzeniu.
Ostatni — art. 377 § 3 k.p.k. — aktualnie pozwala sądowi na zarzą-

dzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia oskarżonego, w przy-
padku gdy oskarżony, którego obecność na rozprawie jest obowiązkowa, 

32  Ustawa z 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania 
karnego, ustawy — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, 
ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (DzU 
z 2003 r., nr 17, poz. 155), art. 1 pkt 155.

33  Ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania kar-
nego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 437), art. 1 pkt 88.  

34  Ustawa o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektó-
rych innych ustaw (DzU z 2013 r., poz. 1247), art. 1 pkt 121.

35  Ustawa z 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania 
karnego, ustawy — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, 
ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (DzU 
z 2003 r., nr 17, poz. 155), art. 1 pkt 153.
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zawiadomiony o terminie rozprawy, oświadcza, że nie weźmie udziału 
w rozprawie, uniemożliwia doprowadzenie go na rozprawę albo zawiado-
miony o niej osobiście nie stawia się na rozprawę bez usprawiedliwienia. 
Przepis ten zmieniany był dwukrotnie. W zakresie przesłanek zatrzymania 
osoby jego zmiany polegały na tym, że przed:

 — 1 lipca 2015 r. 36 nie było wymogu, aby k.p.k. przewidywał obowiązkową 
obecność oskarżonego na rozprawie;
 — 1 lipca 2003 r. 37 uprawniał on sąd jedynie do zarządzenia przymu-
sowego doprowadzenia oskarżonego, ponieważ wówczas art. 376 § 1 
zdanie drugie k.p.k., do którego on (art. 377 § 3 k.p.k.) odsyłał, nie 
zawierał wzmianki o zatrzymaniu (oskarżonego).

Prokurator i sąd

Do wyłącznej kompetencji zarówno prokuratora, jak i sądu należy za-
rządzenie zatrzymania osoby w ramach poszukiwań na podstawie art. 278 
i art. 279 § 1 i 2 k.p.k. oraz z powodu niestawienia się na wezwanie świad-
ka, biegłego, tłumacza i specjalisty — art. 285 § 2 k.p.k.  

Aktualnie na podstawie art. 278 k.p.k. można zarządzić poszukiwane 
osoby podejrzanej (w postępowaniu przygotowawczym) lub oskarżonego 
(w postępowaniu sądowym), a z uwzględnieniem art. 71 § 3 k.p.k. — także 
podejrzanego (w postępowaniu przygotowawczym). Może być ono (zarzą-
dzenie poszukiwania) połączone albo niepołączone z zarządzeniem zatrzy-
mania każdego z tych uczestników postępowania — na co pozwala odpo-
wiednio stosowany art. 247 k.p.k. Natomiast art. 279 § 1 i 2 k.p.k. upraw-
nia sąd (w postępowaniu sądowym) i prokuratora (w postępowaniu 
przygotowawczym) do wydania postanowienia o poszukiwaniu listem goń-
czym, które Policja i inne organy mają realizować zgodnie z art. 15 k.p.k. 

Dotychczas art. 278 k.p.k. zmienił się tylko raz — 1 lipca 2003 r. Zmia-
na polegała na tym, że od tej daty mógł być stosowany także wobec osoby 
podejrzanej. Przedtem mógł być on stosowany tylko wobec oskarżonego 
i jak wyżej wspomniano — w związku z art. 71 § 3 k.p.k. — także wobec 
podejrzanego. Natomiast przesłanki wydania listu gończego — zawarte 
w art. 279 § 1 i 2 k.p.k. — nie zmieniły się od początku obowiązywania 
k.p.k. z 1997 r.

Warunkiem wydania zarządzenia o poszukiwaniu osoby jest niezna-
jomość jej miejsca pobytu, co oznacza brak wiedzy organu procesowe-
go o aktualnym miejscu pobytu osoby podejrzanego, którego personalia 
są znane organowi procesowemu 38. Należy podkreślić, że nieznajomość 

36  Ustawa o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektó-
rych innych ustaw (DzU z 2013 r., poz. 1247), art. 1 pkt 121.

37  Ustawa z 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania 
karnego, ustawy — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, 
ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (DzU 
z 2003 r., nr 17, poz. 155), art. 1 pkt 154.

38  I. Kobus, I. Dziugieł, Zatrzymanie…, wyd. cyt., s. 80.
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miejsca pobytu nie jest tożsama z ukrywaniem się 39. Ukrywanie się po-
dejrzanego (oskarżonego) jest przesłanką szczególnego sposobu poszuki-
wania — listem gończym. List gończy daje szersze uprawnienia organowi 
procesowemu w porównaniu do poszukiwań zwykłych (art. 278 k.p.k.). 
Przede wszystkim art. 280 § 1 pkt 2 k.p.k. pozwala na umieszczenie w nim 
m.in. imienia i nazwiska oraz wizerunku osoby poszukiwanej, natomiast 
§ 3 wymienionego artykułu na rozpowszechnienie tych informacji. Wyko-
rzystanie środków masowego przekazu (w tym Internetu) może w znacz-
nym stopniu przyczynić się do skuteczności stosowania tego rodzaju po-
szukiwań.

Ostatni z wymienionych przepisów — art. 285 § 2 k.p.k. pozwala na za-
rządzenie zatrzymania świadka, a wyjątkowo także biegłego, tłumacza lub 
specjalisty i to zarówno w postępowaniu sądowym, jak i przygotowaw-
czym. W doktrynie przyjmuje się, że organem uprawnionym do zarządze-
nia tego zatrzymania w postępowaniu przygotowawczym jest prokurator, 
w sądowym — sąd (art. 290 § 2 k.p.k.) 40. Natomiast Policja może w takiej 
sytuacji jedynie wnioskować do prokuratora o zarządzenie jego zatrzyma-
nia i doprowadzenia.

Przesłanki zatrzymania osoby na podstawie art. 285 § 2 k.p.k. nie zmie-
niły się od początku jego obowiązywania. Należą do nich: 1. niestawienie 
się bez należytego usprawiedliwienia na wezwanie organu prowadzącego 
postępowanie karne; 2. wydalenie się bez zezwolenia tego organu z miejsca 
czynności procesowej przed jej zakończeniem. 

Reasumując powyższe, należy podkreślić, że dotychczas z wymienio-
nych przesłanek zatrzymania osoby (zawartych w art. 278, art. 279 § 1 i 2, 
art. 285 § 2 k.p.k.), zmieniła się tylko ta z art. 278 k.p.k. — w zakresie 
możliwości stosowania tego przepisu także wobec osoby podejrzanej (1 lip-
ca 2003 r.). 

Policja, prokurator i sąd

Zarówno Policja, jak i prokurator oraz sąd mogą aktualnie zdecydo-
wać o zatrzymaniu osoby na podstawie art. 74 § 3a k.p.k. (w celu umoż-
liwienia przeprowadzenia z nią czynności dowodowych) oraz art. 75 
§ 2 k.p.k. (z powodu niestawienia się jej na wezwanie).

Pierwszy z tych przepisów — art. 74 § 3a został dodany do treści k.p.k.  
9 listopada 2013 r. 41 i nigdy nie był zmieniany. Nakazuje on wezwać oskar-
żonego (a z uwzględnieniem art. 71 § 3 — także podejrzanego) lub osobę 
podejrzaną do poddania się ich obowiązkom wynikającym z § 2 i 3 tego 

39  K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania 
karnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 516.

40  J. Skorupka, Kary porządkowe [w:] tamże (red.), Kodeks postępowania kar-
nego. Komentarz, Warszawa 2015, s. 676.

41  Ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2013 r., poz. 1247).
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artykułu 42, a w razie odmowy (poddania się tym obowiązkom) pozwala ich 
zatrzymać i przymusowo doprowadzić, a także stosować wobec nich siłę 
fi zyczną lub środki techniczne służące obezwładnieniu, w zakresie nie-
zbędnym do wykonania danej czynności.

Zamieszczenie w k.p.k. art. 74 § 3a nie zwiększyło uprawnień organów 
ścigania i sądu w zakresie możliwości zatrzymania oskarżonego lub podej-
rzanego, gdyż kodeks ten czynności wskazanie w jego art. 74 § 2 traktował 
zawsze jako obowiązki tych uczestników postępowania i w razie potrzeby 
umożliwiał ich realizację poprzez zatrzymanie tych uczestników na pod-
stawie art. 75 § 2 lub 247 k.p.k. Natomiast, jeżeli chodzi o osobę podej-
rzaną, to k.p.k., przed dodaniem do niego art. 74 § 3a — nie przewidywał 
jej wezwania w celu realizacji z nią czynności na podstawie art. 74 § 3 ani 
jej zatrzymania w tym celu, gdyż przepis ten poprzez zawarte w nim słowo 
„można” nie konstytuował wobec tej osoby żadnego obowiązku. Jednakże 
osoba podejrzana miała obowiązek poddania się tym czynnościom, o ile 
były wykonywane w trybie art. 308 § 1 k.p.k. 43 z możliwością przymusze-
nia jej do ich realizacji poprzez zatrzymanie na podstawie art. 244 § 1 lub 
art. 247 k.p.k.

42  Art. 74 § 1–3 k.p.k. mają następującą treść: „§ 1. Oskarżony nie ma obo-
wiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów 
na swoją niekorzyść. § 2. Oskarżony jest jednak obowiązany poddać się: 1) oglę-
dzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem 
integralności ciała; wolno także w szczególności od oskarżonego pobrać odci-
ski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom; 2) 
badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z do-
konaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem 
że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z za-
chowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, je-
żeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności oskarżony jest 
obowiązany przy zachowaniu tych warunków poddać się pobraniu krwi, włosów 
lub wydzielin organizmu, z zastrzeżeniem pkt 3; 3) pobraniu przez funkcjonariu-
sza Policji wymazu ze śluzówki policzków, jeżeli jest to nieodzowne i nie zachodzi 
obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osób. § 3. W stosunku 
do osoby podejrzanej można dokonać badań lub czynności, o których mowa w § 
2 pkt 1, a także, przy zachowaniu wymagań określonych w § 2 pkt 2 lub 3, po-
brać krew, włosy, wymaz ze śluzówki policzków lub inne wydzieliny organizmu”.

43  Art. 308 § 1 k.p.k. ma następującą treść: „W granicach koniecznych dla za-
bezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem 
lub zniszczeniem, prokurator albo Policja może w każdej sprawie, w wypadkach 
niecierpiących zwłoki, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledz-
twa lub dochodzenia, przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności proceso-
we, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, prze-
szukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do oso-
by podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie 
wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Po dokonaniu tych 
czynności, w sprawach, w których prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest 
obowiązkowe, prowadzący postępowanie przekazuje sprawę niezwłocznie proku-
ratorowi”.



130 Ireneusz Kobus, Piotr Januszczyk Nr 2(134)

Aktualnie na podstawie art. 75 § 2 k.p.k. — można zatrzymać i spro-
wadzić przymusowo oskarżonego (a uwzględniając art. 71 § 3 — także po-
dejrzanego) w razie jego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa — oczy-
wiście o ile został prawidłowo wezwany 44. Dotychczas brzmienie art. 75 
§ 2 k.p.k. zmieniło się tylko raz — 1 lipca 2003 r. — w zakresie połącznia 
przymusowego sprowadzenia z zatrzymaniem. Jest to niewątpliwie prze-
pis ogólny w stosunku do (powyżej omówionych) bardziej szczegółowych: 
art. 376, art. 377, art. 382 k.p.k., które pozwalają na zatrzymanie oskar-
żonego „na rozprawę” w tych wszystkich przypadkach, gdy jest to koniecz-
ne. Dlatego należy przyjąć, że art. 75 § 2 k.p.k. ma zastosowanie w pełnym 
zakresie do podejrzanego, natomiast co do oskarżonego tylko w innych 
przypadkach jego niestawienia się na wezwanie — niż na rozprawę. 

W postępowaniu przygotowawczym decyzję o zastosowaniu omawianego 
zatrzymania i przymusowego doprowadzenia podejmuje w formie zarzą-
dzenia (art. 93 § 3 k.p.k.) każdy organ, który je prowadzi, a na etapie po-
stępowania sądowego — sąd w formie postanowienia (art. 93 § 1 k.p.k.) 45.

Podsumowanie

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że:
1. Aktualne uprawnienie Policji do zatrzymania osoby na podstawie 

art. 244 oraz art. 605a i 607 k § 2a — zwiększyło się w porównaniu 
z 1998 r.

2. Uprawnienie prokuratora do zatrzymania osoby na podstawie art. 247 
k.p.k. — zostało zmniejszone w porównaniu z 1998 r., a uprawnienie 
sądu do zatrzymania osoby na podstawie tego artykułu — zlikwidowa-
ne.

3. Uprawnienie sądu do zarządzenia faktycznego zatrzymania osoby 
na podstawie art. 376, art. 377, art. 382 k.p.k. — 1 lipca 2003 r. — zo-
stało wprost nazwane zatrzymaniem.

4. Zakres możliwości stosowania faktycznego zatrzymania nie zmie-
nił się w przypadku art. 382 k.p.k., natomiast, jeśli chodzi o art. 376 
i art. 377 k.p.k. — możliwości zatrzymania osoby — zostały nieco 
zmniejszone dopiero wskutek późniejszych zmian.

5. Uprawnienia prokuratora i sądu do zatrzymania osoby na podsta-
wie art. 278, art. 279 i art. 285 k.p.k. zmieniły się jedynie w art. 278 
k.p.k. — w zakresie dotyczącym prokuratora — poprzez rozszerzenie 
możliwości stosowania tego artykułu także wobec osoby podejrzanej;

44  W. Posnow, Oskarżony [w:] J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karne-
go. Komentarz, Warszawa 2015, s. 260–261.

45  K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania 
karnego…, wyd. cyt., s. 178.
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6. Wprowadzenie w k.p.k. art. 74 § 3a — zwiększyło jedynie uprawnienia 
Policji oraz prokuratora i to tylko o możliwość zatrzymania osoby po-
dejrzanej.

7. Połączenie w art. 75 § 2 k.p.k. przymusowego sprowadzenia osoby z jej 
zatrzymaniem — nie spowodowało żadnych zmian w zakresie przesła-
nek, na podstawie których mogło ono nastąpić. 

Keywords: depriving a person 
of freedom, detaining a person, 
bringing a person, bringing a person, 
a code of criminal procedure

Summary: The current Code of Crimi-
nal Procedure came into force on 1 Jan-
uary 1998. Since then, it has been 
amended many times, including as re-
gards the conditions authorizing the 
trial authorities to deprive a person 
of freedom, that is to say, his actual de-
tention. This topic was devoted to the 
article: „Reasons for detention employed 
by the procedural authorities - altera-
tions in the Code of Criminal Procedure. 
He gives answers to two basic ques-
tions, i.e.: 1) when and to what extent 
the conditions of detention of persons 
included in the Code of Criminal Proce-
dure changed; 2) whether, due to these 
changes, the powers of the procedur-
al authorities have increased or de-
creased? This issue has been presented 
in this report in connection with the 
entities indicated in this code, which - 
to a varying extent - are and were en-
titled to apply individual premises for 
detaining a person. As a starting point, 
the current premises for detaining the 
person who were associated with their 
previous counterparts were adopted.

Słowa kluczowe: pozbawienie 
osoby wolności, zatrzymanie osoby, 
doprowadzenie osoby, sprowadzenie 
osoby, kodeks postępowania karnego

Streszczenie: Obowiązujący kodeks 
postępowania karnego wszedł w ży-
cie 1 stycznia 1998 r. Od tego czasu 
był on wielokrotnie nowelizowany, 
m.in. w zakresie przesłanek uprawnia-
jących organy procesowe do pozbawie-
nia osoby wolności, czyli jej faktycz-
nego zatrzymania. Tej tematyce został 
poświęcony artykuł: Przesłanki zatrzy-
mania osoby stosowane przez organy 
procesowe — zmiany w kodeksie po-
stępowania karnego. Udziela on odpo-
wiedzi na dwa zasadnicze pytania, tj.: 
1. Kiedy i w jakim zakresie zmieniały 
się zawarte w kodeksie postępowania 
karnego przesłanki zatrzymania oso-
by? 2. Czy wskutek tych zmian upraw-
nienia organów procesowych wzrosły, 
czy zmalały? Problematyka ta została 
przedstawiona w powiązaniu ze wska-
zanymi w tym kodeksie podmiotami, 
które — w różnym zakresie — są i były 
uprawnione do stosowania poszczegól-
nych przesłanek zatrzymania osoby. 
Jako punkt wyjściowy przyjęto aktual-
ne przesłanki zatrzymania osoby, któ-
re powiązano z uprzednio obowiązują-
cymi ich odpowiednikami. 
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MARCIN KRZYSZTOF KONIECZNY 1

ZNACZENIE SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
W PRACY SŁUŻBY PRASOWEJ

Wstęp

Internet na świecie obchodzi już prawie czterdziestolecie swojego istnie-
nia, a w Polsce ćwierćwiecze. Przez tak długi czas użytkownicy zdążyli 
już dobrze poznać to nowe medium społeczne, oswoić się z jego specyfi ką 
i możliwościami, jakie niesie. Początkowo stworzony dla potrzeb nauki i sił 
zbrojnych, oferujący wyłącznie pocztę elektroniczną, dziś stał się dobrem 
codziennego i powszechnego użytku, bez którego nie sposób obejść się 
w nauce, w pracy, w czasie wolnym czy w rozwijaniu różnych pasji i za-
interesowań. Media społecznościowe są tym szczególnym miejscem, gdzie 
obecnie koncentruje się niemal całe życie ludzi, od najmłodszego do naj-
starszego, w czasie, kiedy nie obciążeni obowiązkami zawodowymi mogą 
rozwijać społeczną naturę naszego człowieczeństwa. Internet wykorzysty-
wany jest zarówno do nauki, jak i rozrywki, wypełnia czas wolny i dostar-
cza wiadomości, a także służy międzyludzkiej komunikacji obustronnej.  

Jednak social media nie kończą się na umilaniu ludziom czasu wolne-
go, lecz coraz bardziej się profesjonalizują. Początkowo Internet miał być 
miejscem, gdzie koncentrowałoby się życie naukowe, a informacje, które 
przekazuje miały być relewantne. Tak się nie stało — w Internecie można 
znaleźć informacje zarówno ważne, jak i nieistotne, a nawet potencjalnie 
szkodliwe. Problematyka spamu, tworzonego głównie w celach reklamo-
wych, jest dziś bardzo istotnym tematem, podejmowanym przez specjali-
stów od cyberbezpieczeństwa. 

Od czasu kiedy debiutował portal Facebook, rynek social mediów stał 
się miejscem także nauki, czytania wiadomości ze świata, pracy, a na-
wet zarabiania (Futuronet, który jest pierwszym portalem do zarabiania 
i oszczędzania, wprowadził własną kryptowalutę opartą na bitcoinie). Nic 

1  Dr ppor. Marcin Krzysztof Konieczny — prawnik, absolwent Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii 
Obrony Narodowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akade-
mii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Interesuje się kryminalistyką, bezpieczeń-
stwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym. 

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
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więc dziwnego, że i pracujący w różnych branżach testują nowe możliwo-
ści, jakie dają tego typu multimedia z rzecznikami prasowymi włącznie. 

Media społecznościowe od wielu lat stały się niemal centrum aktywno-
ści sieciowej internautów. Dziś już żaden internauta nie może swobodnie 
poruszać się po globalnej sieci, jeśli nie ma konta przynajmniej na Fa-
cebooku, a przeważnie na kilku platformach socjalnych. Coraz częściej 
rejestracja do różnych serwisów odbywa się za pomocą jakiegoś znanego 
konta społecznościowego, a komentarze pod artykułami na różnych por-
talach są wpisywane za pomocą wtyczek społecznościowych, najczęściej 
kilku najbardziej znanych serwisów. 

Media społeczne stały się internetowym standardem. Tylko kilka pro-
cent dziennikarzy i rzeczników prasowych nie korzysta w ogóle z tych ser-
wisów zarówno w celach zawodowych, jak i służbowych. Konta społecz-
nościowe są coraz częściej w pełni profesjonalne, czytelne i autentyczne. 
Wielu dziennikarzy posiada swoje konta w mediach społecznościowych, 
które są obserwowane przez setki internautów, a ich wpisy nie tylko zosta-
ją polubione i komentowane, ale także udostępniane dalej do sieci kontak-
tów i w ten sposób rozpowszechniane. Zdarza się, że jeden wpis zaczyna 
rozprzestrzeniać się niczym wirus w całej sieci i wywoływać silne reakcje 
internautów. Należy więc najpierw przemyśleć, a potem coś publikować, 
co w przypadku rzeczników szeroko rozumianych służb ma szczególne 
znaczenie. 

Kiedy w 2006 r. powstała „Nasza Klasa”, nie funkcjonował jeszcze 
słynny Facebook (ani inne media społecznościowe), naturalną siłą rzeczy 
rozpoczęła się ogromna popularność tego portalu, ponieważ miał nieco 
inne funkcje niż portale randkowe — internauta mógł tutaj po rejestra-
cji i zalogowaniu odszukać swoją dawną szkołę (albo wiele szkół), potem 
swoją klasę, zapisać się wirtualnie do niej (lub wielu klas, jeśli je zmie-
niał) i nawiązać kontakt z dawno niewidzianymi kolegami i koleżankami. 
W konsekwencji zaczęto organizować liczne spotkania klasowe, przez co 
też powróciło do siebie wiele par ze szkolnych lat — niszcząc swoje aktual-
ne związki. Portal ograniczał się jedynie do poszukiwania i zawiązywania 
znajomości w obrębie kolegów i koleżanek z ławy szkolnej. Obecnie po-
wszechny Facebook umożliwia nawiązywanie kontaktów również ze znajo-
mymi np. z pracy lub sąsiedztwa. Oferuje także szereg innych funkcji jak 
m.in. rozmowy wideo.  

Kiedy powstawał Facebook, nikt nie wierzył, że liczba jego użytkowni-
ków przekroczy miliard na całym świecie. Obecnie dochodzi już do dwóch 
miliardów, co oznacza, że konto ma tam jedna trzecia obecnej ludzkości. 
To ogromny potencjał i właściwie rynek, z czego zdają sobie sprawę spe-
cjaliści od marketingu i reklamy, a także dziennikarze i rzecznicy praso-
wi. W Polsce już kilka milionów użytkowników ma swoje konto na tym 
portalu, a część z nich jest bardzo aktywna — codziennie lub kilka razy 
dziennie wklejają posty, piszą wiersze, udostępniają wpisy mikroblogo-
we, prezentują swoją twórczość malarską czy muzyczną, nawiązują nowe 
znajomości, opisują swój powszedni dzień. Podczas różnych wydarzeń 
społeczno-politycznych Facebook angażuje się po stronie sił postępowych 
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i demokratycznych, blokując konta rasistowskie i stając się miejscem, 
gdzie zwoływane są różne spotkania i kreowane zdarzenia społeczne. 

Facebook przeżywał kryzys wizerunkowy w 2018 r., kiedy wyciekły 
wrażliwe dane jego użytkowników, wykradzione przez nieuczciwą fi rmę, 
która próbowała nimi manipulować w celu wywołania określonego efektu 
politycznego w czasie wyborów państwowych. Zarzucano wtedy portalo-
wi, że nie chronił dostatecznie wrażliwych danych swoich użytkowników, 
co nie do końca było prawdą, jednak Facebook musiał wiele funkcji dopra-
cować tak, by sytuacja z kradzieżą danych więcej się nie powtórzyła. Mark 
Zuckerberg zorganizował specjalną konferencję prasową, na której przeko-
nywał, że nowe rozwiązania raz na zawsze załatwią problem ochrony da-
nych osobowych, ponieważ w tym czasie rodziły się już pierwsze koncepcje 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Obecnie żaden serwis, 
portal, strona internetowa czy sklep nie mogą działać bez akceptacji za-
sad Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie 
ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych które muszą 
wyświetlać się każdorazowo, gdy internauta próbuje wejść na stronę czy 
zalogować się na swoje konto w serwisie 2. Ochrona danych osobowych, 
zwłaszcza wrażliwych, stała się priorytetem w Internecie, ponieważ rozpo-
częła się cyberwojna państw, a jedno z nich — Rosja — zostało oskarżone 
o hackerskie włamania na amerykańskie strony w celu wpłynięcia na wy-
nik wyborów prezydenckich w USA. Jeśli te informacje by się potwierdziły, 
byłby to precedensowy atak informatyczny jednego państwa na serwery 
innego państwa. Cyberwojny stałyby się ponurą rzeczywistością XXI w., 
a ich wyniku nikt nie byłby w stanie przewidzieć. 

Inne media społecznościowe nie powtórzyły wielkiego sukcesu Facebo-
oka, ale wyspecjalizowały się w różnych społecznych niszach: i tak Twitter 
to rodzaj mikrobloga, Instagram polega, podobnie jak Pinterest, na udo-
stępnianiu fotografi i i projektów grafi cznych, YouTube prezentuje amator-
skie fi lmiki na różne tematy, a Tumblr to rodzaj społecznościowego bloga. 
Istnieje jeszcze Google+, podobny funkcjami do Facebooka i kilka innych 
mniej znanych w Polsce mediów, ale na świecie w każdym kraju funkcjo-
nuje kilkadziesiąt różnych serwisów społecznościowych, które stale rozwi-
jają różne funkcje i proponują nowe nisze (np. portal Futuronet to serwis 
biznesowy, nastawiony na zarabianie w sieci, jest jeszcze profesjonalny 
serwis LinkedIn, który wspiera internautów w karierze, pisaniu cv, szuka-
niu nowej pracy; podobnie działa GoldenLine oraz Profeo.pl). 

Dziennikarze już od dawna wiedzą, jaką potęgę stanowią media społecz-
nościowe i z tego chętnie korzystają, chcąc dotrzeć jako pierwsi z aktual-
nym newsem do szerokiej ilości odbiorców 3. Chodzi nie tylko o to, ile osób 
przeczyta dany wpis, ale też o to, kto go przeczyta. Liczy się więc nie tylko 

2   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3  Por. opracowanie: <https://pressinstitute.eu/wp-content/uploads/2017/01/
raport-social-media.pdf>, 18 lipca 2019 r. 
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ilość czytelników, ale i to, kto spośród nich stanowi możliwość kontaktu 
z najważniejszymi osobami w państwie. Jak piszą autorzy raportu o dzien-
nikarstwie społecznościowym, „tylko 4,9 proc. badanych [dziennikarzy — 
przyp. własny] korzysta z mediów społecznościowych wyłącznie prywatnie. 
Aż 82,6 proc. zagląda do nich zarówno w celach prywatnych, jak i zawo-
dowych. Social media stały się dla dziennikarzy prawie tak podstawo-
wym narzędziem pracy, jak poczta elektroniczna czy telefon — 70 proc. 
dziennikarzy obecnych w mediach społecznościowych traktuje je jako 
narzędzie bezpośredniego kontaktu ze źródłami informacji. Ponad poło-
wa korzystających z mediów społecznościowych dziennikarzy (57,7 proc.) 
uznaje je za przydatne, a co trzeci (36,6 proc.) nie wyobraża sobie bez nich 
pracy” 4.

Wniosek z tego taki, że media społecznościowe są ważniejszym źródłem 
i sposobem przekazu informacji niż tradycyjne strony internetowe i por-
tale ogólnoinformacyjne — takie, jak Onet.pl, Wirtualna Polska czy In-
teria.pl. Oczywiście nie znaczy to, że social media stają się monopolistą 
na najważniejsze informacje w kraju, ale oznacza, że teraz pojawiły się 
alternatywne kanały przesyłu danych i powstają silne środowiska ludzi 
skupionych wokół jakiejś idei, zdarzenia czy istotnej informacji. 

Jak zauważa Izabela Maria Stefaniak, media społecznościowe mają ol-
brzymi potencjał i aktywizują internautów bardziej niż media tradycyjne 
(radio, telewizja, prasa) ze względu na obustronność komunikacji (inter-
aktywność) oraz możliwości autopromocji i nawiązania wartościowych 
kontaktów 5. O ile przekazy tradycyjne są jednokierunkowe — od nadawcy 
do zasadniczo biernego odbiorcy, to Internet sprawił, że odbiorca, dotąd 
bezczynny, otrzymuje po raz pierwszy możliwość nie tylko wyboru kanału 
informacji, ale i wpływania na jego kształt. Już nie bierni czytelnicy, słu-
chacze czy widzowie, ale aktywni i twórczy internauci stanowią o kształcie 
świata multimedialnego. Autorka, analizując profesjonalne media spo-
łecznościowe, jak LinkedIn czy GoldenLine, pozytywnie ocenia ich rolę 
w kształceniu, wymianie doświadczeń i budowaniu gęstej sieci społecznej 
wokół fi rmy, wydarzenia czy osoby profesjonalnej, ocenianej jako infl uen-
cer, czyli autorytet w jakiejś dziedzinie, mający wpływ na nowych adeptów 
w dziedzinie polityki, nauki, kultury czy sztuki. 

Norbert Oruba w artykule o roli Twittera 6, mikroblogu znanym już do-
brze w świecie mediów, pisze, że ten serwis pozwala na dynamiczny prze-
pływ informacji, a także wskazuje na ważne elementy, takie, jak profe-
sjonalny profi l, który reprezentuje dane przedsiębiorstwo czy instytucję, 
wysokiej jakości zdjęcie profi lowe, prawdziwe dane osobiste i kontaktowe 

4 Zob. <https://pressinstitute.eu/wp-content/uploads/2017/01/raport-social-
-media.pdf>, 18 lipca 2019 r.

5  Por. Izabela Maria Stefaniak, Profesjonalne i  eksperckie media społecznoś-
ciowe a rynek pracy, „ Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach”2016, nr 258, s.187–198.

6  Zob. N. Oruba, Obecność i zachowanie rzecznika prasowego na Twitterze,  
<https://marketerplus.pl/teksty/artykuly/obecnosc-i-zachowanie-rzecznika-pra-
sowego-na-twitterze/>, 18 lipca 2019 r.
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(rzecznik nie powinien posługiwać się anonimowymi nickami i pseudoni-
mami), podawanie dobrze sprawdzonych informacji z dobrych, zaufanych 
i wiarygodnych źródeł, a w sytuacji kryzysowej zachowanie się profesjonal-
ne i nie uciekanie od odpowiedzialności, jeśli trzeba wykazać się odwagą 
cywilną. 

Rzecznik prasowy, szczególnie organów ścigania i wymiaru sprawiedli-
wości, powinien przestrzegać zasad netykiety (niepisanych zasad zacho-
wania się w medium socjalnym), zbudować profesjonalną atmosferę wokół 
własnego przekazu, być w pełni odpowiedzialny za słowa, które pozostają 
na długo i krążą w sieci oraz mogą przynosić dalekosiężne, nieoczekiwa-
ne skutki o zasięgu niekiedy międzynarodowym. Jeden nieprzemyślany 
wpis, gdy emocje biorą górę i profi l rzecznika staje się obiektem, jeśli nie 
hejtu, to ignorowania przez użytkowników. Hejterzy, którzy ujawniają się 
szczególnie na forach dyskusyjnych i we wpisach komentujących pod 
tekstami dziennikarskimi, nie omijają również mediów społecznościowych. 

Jak sobie radzić z hejtem, który coraz częściej stanowi prawdziwy po-
top chaotycznych wpisów, oderwanych od tematu artykułu i właściwych 
kontekstów? 

Przede wszystkim nie dać się ponieść emocjom i nie dać się wciągnąć 
we wzajemne oskarżenia, eskalując dalsze negatywne wpisy. Dobry ofi -
cer prasowy wie, że hejterów należy blokować, zgłaszać do administrato-
rów strony albo ignorować. Prowokacyjność zachowań hejtujących polega 
na tym, że hejterowi bardzo zależy, aby osoba, będąca przedmiotem siecio-
wej nagonki, odpowiedziała na tym samym poziomie, który on proponuje. 
Jeśli rzecznik da się ściągnąć na poziom mentalny hejterów, automatycz-
nie dyskredytuje swoje stanowisko. Na hejt albo odpowiadać na bardzo 
ogólnym poziomie albo w ogóle nie reagować, co daje niekiedy nadzieję 
na ustanie hejtu. 

Istnieje też zjawisko płatnego trollingu, opłacanego przez różne partie, 
fi rmy, organizacje czy nawet instytucje parapolityczne — zatrudniani tam 
płatni hejterzy mają za zadanie wszczynać społecznościowe cyberwojny. 
Wiedząc o tym zjawisku rzecznik potrafi  poradzić sobie z każdym przy-
padkiem hejtingu: musi tylko reagować w sposób przemyślany, odpowie-
dzialny i nie dać się ściągnąć na poziom dyskusji, proponowany przez 
atakujących. 

Twitter to bardzo szybkie i stale aktualizowane źródło wymiany infor-
macji, ale nie uniknięto tutaj również fałszywych kont, spamowania i ce-
lowego tworzenia fake-newsów, z czym administratorzy coraz lepiej sobie 
jednak radzą. To także miejsce, gdzie można bezpośrednio od rzecznika 
prasowego otrzymać najnowsze dane o istotnych policyjnych zdarzeniach 
w kraju i za granicą. Niekiedy media społecznościowe wyprzedzają nie tyl-
ko przeważnie spóźnioną o jeden dzień papierową prasę, ale i inne media 
internetowe, w tym telewizję internetową czy sieciowe radio. Trwa swego 
rodzaju wyścig, kto pierwszy dotrze do ważnych źródeł i zainicjuje rozmo-
wę wokół danego wydarzenia politycznego czy sprawy kryminalnej. Media 
pełnią tutaj rolę kontrolera i nadzorcy społecznych mechanizmów reago-
wania na różne sytuacje, jakie codziennie mają miejsce, w tym szczególnie 
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ekscytujące publiczność sprawy kryminalne, takie jak afery gospodarcze, 
głośne przestępstwa, zaginięcia i porwania, a także rozpracowywane przez 
specjalne komórki policyjne gangi przestępczości zorganizowanej. 

Mity o pracy ofi cerów prasowych Policji obala Karolina Łagowska, któ-
ra w artykule na temat skuteczności pracy rzecznika prasowego pisze, 
że bardzo rzadko w Policji pracują profesjonaliści 7. Najczęściej do zadań 
rzecznika prasowego organów ścigania wyznaczony zostaje policjant lub 
ofi cer, który nie ma żadnego doświadczenia dziennikarskiego. Używa wte-
dy często niezrozumiałego, żargonowego języka, co powoduje dalsze znie-
kształcenia wiadomości przez dziennikarzy (efekt “głuchego telefonu”), 
wydłuża cały proces komunikacji i może prowadzić do hermetyczności 
przekazu i nie sprzyja wzajemnemu zrozumieniu. Cierpi też na tym dana 
sprawa, o której informuje społeczeństwo za pomocą mediów socjalnych 
rzecznik prasowy. Policja we własnym zakresie prowadzi służbowe kon-
ta w Internecie, nie zatrudniając w tym celu  żadnej zewnętrznej fi rmy 
ze względu na konieczność ograniczania kosztów działalności sieciowej. 
Jeśli rzecznik prasowy nie nawiąże dobrej komunikacji z opinią interneto-
wą, to jego konto nie będzie masowo obserowane ani repostowane, co spo-
woduje, że dziennikarze będą sięgali po alternatywne źródła informacji, 
często niewiarygodne, tworząc szum informacyjny, w którym — mówiąc ję-
zykiem teorii informacji — zaniknie właściwy sygnał. Natomiast, gdy rzecz-
nikiem prasowym organów ścigania zostanie osoba inteligentna, umiejąca 
powstrzymać się przed używaniem policyjnego czy prawniczego żargonu, 
to komunikacja — mówiąc językiem teorii aktów mowy — będzie fortunna 
i przyniesie dobre owoce.

Rzecznicy prasowi organów ścigania muszą mieć świadomość tego, 
że komunikacja za pomocą kont społecznościowych i zamontowanych tam 
komunikatorów jest otwarta i wrażliwa na kryminogenne wykorzystanie. 
Potencjalnie ujawniane informacje mogą zaszkodzić śledztwu, w skrajnych 
przypadkach je uniemożliwiając. Dlatego dzielenie się z internautami in-
formacjami musi nie tylko uwzględniać wrażliwość tychże danych, ale tak-
że niepisane standardy użytkowania. 

Aby nie zasypać użytkowników nieistotnymi newsami, rzecznik powi-
nien najpierw dokonać wstępnej selekcji i zapisać na papierze, co pragnie 
udostępnić. Jeśli informacje wstępnie wyselekcjonowane nie tylko nie za-
szkodzą postępowaniu policyjnemu, prokuratorskiemu czy sądowemu, ale 
jeszcze pomagają w ich prowadzeniu, zasadnym jest rozpowszechnienie 
i nagłośnienie sprawy, także w celu dezinformacji przestępców. Spraw-
cy bardzo często śledzą postępy działań policji za pomocą prasy i telewi-
zji, a teraz już także za pomocą globalnej sieci. Perswazja, nawet oparta 
na celowym blefi e (np. że prokuratura zdobyła nazwiska sprawców i za-
bezpieczyła dowody przestępstwa), może niektórych skłonić do ujawnienia 
się i do pomocy w toczącym się śledztwie. Niektórzy przestępcy ulegają 

7  Por. K. Łagowska, Groźny bulterier czy słodka Barbie? Jak być skutecznym 
rzecznikiem prasowym, <http://www.proto.pl/artykuly/grozny-bulterier-czy-
-slodka-barbie-jak-byc-skutecznym-rzecznikiem-prasowym>, 18 lipca 2019 r.
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potrzebie uniewinnienia i rehabilitacji, ujawniając się i rozpoczynając 
współpracę z organami ścigania stając się w ten sposób świadkami koron-
nymi. Instytucja świadka koronnego bardzo zmieniła i przyspieszyła śledz-
two, ponieważ z chwilą podjęcia decyzji o współpracy z organami ścigania 
jest on chroniony przez Policję i ochronę nieraz w trybie 24/7.  

Jak pisze Marcin Maj, „analiza social mediów nie jest niczym nadzwy-
czajnym. Korzystają z tego różne fi rmy i media, ale w przypadku organów 
ścigania sprawa staje się kontrowersyjna. Narzędzia do analizy oferują 
»nielimitowane przechowywanie danych«. Organy ścigania mogą więc gro-
madzić ogromne ilości informacji o osobach, które nie są przestępcami czy 
podejrzanymi” 8.

Chodzi o specjalne amerykańskie narzędzia analityczne, które pozwa-
lają policji na monitorowanie socjalnych mediów pod kątem różnych ini-
cjatyw oddolnych, jak masowe protesty, nielegalne demonstracje czy dzia-
łania strajkowe. Policja podkreśla, że z social mediów korzysta wyłącznie 
w celach zapewnienia bezpieczeństwa i walki ze zorganizowaną przestęp-
czością oraz cyberatakami hackerskimi na rządowe i publiczne instytucje, 
ale nikt nie nadzoruje ściśle działalności służb ścigania w Internecie. Pole 
do nadużyć jest więc spore, z czego rzecznicy organów ścigania także po-
winni zdawać sobie sprawę. 

Rzecznicy i ofi cerowie prasowi zobowiązani są używać mediów społecz-
nościowych zgodnie z prawem, netykietą, dobrymi obyczajami i zasadami 
rzetelnego dziennikarstwa prasowego oraz internetowego, stosując w prak-
tyce prawo prasowe i szanując prawa autorskie w przypadku cytowania, 
udostępniania cudzych materiałów lub wykorzystywania prywatnych i nie-
ofi cjalnych informacji. 

Najczęstszym medium wykorzystywanym w pracy rzeczników praso-
wych może stać się Twitter, ponieważ serwis ten jest najbardziej profesjo-
nalnym, „poważnym” serwisem, z którego korzystają także politycy, rządy, 
a nawet głowy najważniejszych państw świata. Politycy dawno zauważyli 
potencjał socialmediów, a prezydenci państw w sprawach mniejszej wagi 
komunikują się ze swoimi odpowiednikami z innych krajów i kontynen-
tów za pomocą krótkich komunikatów (dawniej 160 znaków, obecnie 220 
znaków), przypominających tradycyjne SMS-y. Twitter prowadzi bardzo 
dobrą politykę prywatności, posiada wewnętrzne komórkę zajmującą się 
bezpieczeństwem, szanuje dane użytkowników, chroni ich przed cyber-
przestępcami, monitoruje wpisy pod kątem przestrzegania prawa oraz 
netykiety. Wydaje się, że serwis ten stanie się w przyszłości główną plat-
formą komunikacyjną między rzecznikami (nie tylko organów ścigania) 
a społeczeństwem i szeroką opinią publiczną, gdyż stale zwiększa się licz-
ba użytkowników, którzy przychodzą tutaj z innych mediów, zwłaszcza 
z Facebook`a czy Tumblr’a. 

Wymienione serwisy są zbyt ogólne i mało chronione, co pokazała 
niedawna afera z informacjami wykradzionymi z kont Facebooka, który 

8   Zob. <http://di.com.pl/facebook-i-twitter-sprzedawaly-dane-tworcom-na-
rzedzi-do-inwigilacji-55616>, 18 lipca 2019 r. 



Nr 2(134)        Znaczenie serwisów społecznościowych w pracy służby prasowej 139

musiał zapłacić wysoką karę i został zobowiązany do naprawienia szkód, 
które wyrządziła kradzież i do wprowadzenia wszelkich możliwych za-
bezpieczeń, aby podobna sytuacja z danymi wrażliwymi więcej nie miała 
miejsca. Firma angielska, która skradła dane o preferencjach wyborczych 
użytkowników Facebooka, sprzedawała je potem dalej, sporo na tym pro-
cederze zarabiając. Taka sytuacja nie miała nigdy miejsca na Twitterze, 
który jako platforma mikroblogowa bardzo dba o zachowanie poufności 
danych i chroni je przed dalszym, komercyjnym lub politycznym wykorzy-
staniem. 

Podsumowanie

Podsumowując, można zaryzykować tezę, że media społecznościowe nie 
stanowią chwilowej mody czy przejściowego trendu w cywilnym Interne-
cie, lecz stają się „znakiem czasów”, kiedy relacje międzyludzkie, Public 
Relation (RP), media relations, problemy wizerunkowe, kłopoty i kryzysy 
wewnętrzne różnych instytucji stają się wrażliwym polem, będącym jedno-
cześnie potencjalnie twórczym miejscem, otwartym na potencjał, jaki nie-
sie odpowiednio skonstruowana informacja i dobrze przygotowany news. 
Oczywiście, pojawiają się tutaj — szczególnie w kontekście pracy organów 
ścigania — problemy prawne, netykietowe, wewnętrznych przepisów poli-
cji, służb specjalnych czy wojska, prawa prasowego i wiele innych kwestii, 
które dopiero się zarysowują, wymagając jak najszybszego rozwiązania. 
Jest to bowiem sektor przyszłościowy i niedługo obecne tendencje staną 
się dominującymi trendami i żaden poważny oraz liczący się organ ściga-
nia nie pozwoli sobie na nieposiadanie przynajmniej jednego, ofi cjalnego 
kanału społecznościowego w co najmniej jednym takim medium. 

Jak wynika z krótkiej analizy, takim medium wydaje się być na tę chwi-
lę międzynarodowy serwis Twitter, który jest masowo wykorzystywany 
przez polityków czy urzędników wysokiego szczebla, a nawet najwyższych 
przywódców państw obszaru euroatlantyckiego. Pokazuje to jego wysoką 
renomę i najwyższe standardy, jakie wprowadził jako platforma celowo 
stojąca w opozycji do bardzo rozbudowanego Facebooka, oferująca głównie 
bardzo krótkie, newsowe notki, które muszą być porządnie zredagowane, 
co istotnie poprawia komunikację między użytkownikami i zapobiega nie-
porozumieniom dużo częściej, niż na innych portalach. Daje to nadzieję, 
że wkrótce komunikacja między organami ścigania a społeczeństwem bę-
dzie stanowić wzór dla pozostałych serwisów społecznościowych, szczegól-
nie platoform mikroblogowych.  
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Summary:   In the article passed dis-
sertations stayed above the important 
part different community media are 
starting more and more often fulfi lling 
which in the everyday service of the 
press spokesmen. Changes it is possi-
ble to observe which in Internet chan-
nels of the information transfer, are 
wearing all hallmarks of the revolution, 
for which it isn’t possible still precisely 
to determine sizes. Not giving up tra-
ditional channels of handing over con-
tents to the society (press, press confer-
ences, authorised interviews, articles, 
programmes at radio stations and vis-
its on television), it is possible to give 
some thought to more and more great 
abilities they are bringing which along 
social are creating media and what new 
reality. The Internet is an interactive 
medium above all, where many pieces 
of information are handed over, not 
to say edited, by amateurs. Even though 
they are acting in good faith, however 
don’t have a proper preparation to the 
work with community media. Different-
ly he is in case of professionally edu-
cated and prepared press offi cers. They 
most often know great both problems 
of journalists, as well as they are famil-
iar with internal matters of law enforce-
ment agencies, are closest events and 
have a — fi rst-hand knowledge - from 
offi cers being on duty in the fi eld.

The police press spokesmen can 
at first display by virtue very much 
however the conservatism after all 
seems certain to the fi ne fabric, with-
in which they are acting,, that some 
at least out of several dozen world com-
munity media will have a positive effect 
considerably on a work press service 
of police and the secret service.

Słowa kluczowe: służba prasowa, 
serwisy społecznościowe, socialmedia, 
media, internet, komunikacja 

Streszczenie: W artykule zostały pod-
jęte rozważania nad ważną rolą, jaką 
zaczynają coraz częściej spełniać róż-
ne media społecznościowe w codzien-
nej służbie rzeczników prasowych. 
Zmiany, jakie można zaobserwować 
w zakresie internetowych kanałów 
przesyłania informacji, noszą wszelkie 
znamiona rewolucji, której rozmiarów 
nie można jeszcze precyzyjnie określić. 
Nie rezygnując z tradycyjnych kanałów 
przekazywania treści społeczeństwu 
(prasa, konferencje prasowe, wywia-
dy autoryzowane, artykuły, audycje 
w stacjach radiowych i wizyty w tele-
wizji), można zastanawiać się nad co-
raz większymi możliwościami, jakie 
przynoszą ze sobą social media i jaką 
nową rzeczywistość stwarzają. Internet 
jest przede wszystkim medium inter-
aktywnym, gdzie wiele informacji jest 
przekazywanych, a nawet redagowa-
nych, przez amatorów. Chociaż działa-
ją w dobrej wierze, to jednak nie mają 
odpowiedniego przygotowania do pracy 
z mediami społecznościowymi. Inaczej 
jest w przypadku profesjonalnie wy-
kształconych i przygotowanych ofi -
cerów prasowych. Najczęściej znają 
świetnie zarówno problemy dziennika-
rzy, jak i orientują się w wewnętrznych 
sprawach organów ścigania, są najbli-
żej zdarzeń i mają wiedzę z pierwszej 
ręki — od funkcjonariuszy pełniących 
służbę w terenie. 

Policyjni rzecznicy prasowi mogą 
początkowo przejawiać pewien kon-
serwatyzm z racji bardzo delikatnej 
materii, w obrębie której działają, jed-
nak ostatecznie wydaje się, że niektóre 
spośród przynajmniej kilkudziesięciu 
światowych mediów społecznościowych 
znacząco wpłyną pozytywnie na pracę 
służbę prasową policji oraz służb spe-
cjalnych. 
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PIOTR KOSMATY 1

JACEK KUDŁA 2 

TAKTYKA I TECHNIKI PROWADZENIA ROZMÓW 
I PRZESŁUCHAŃ

Przesłuchanie jako jedna z podstawowych czynności procesowych 
w postępowaniu karnym 

Przedmiotem dowodu jest fakt, który podlega udowodnieniu. Postępo-
wanie dowodowe to z kolei przebieg procesowy, w czasie którego są zbie-
rane, gromadzone, przeprowadzane i oceniane dowody. To właśnie wów-
czas dokonuje się ustaleń faktycznych, dotyczących okoliczności mających 
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Zbilansowanie tych ustaleń i ich 
całościowa ocena jest z kolei domeną kolejnego etapu postępowania — 
orzekania w postępowaniu sądowym lub podejmowania decyzji o sposobie 
zakończenia sprawy (np. skierowania aktu oskarżenia czy postanowienia 
o umorzeniu) w postępowaniu przygotowawczym. 

Przesłuchanie jest jednym z podstawowych sposobów gromadzenia do-
wodów pochodzących od tzw. osobowych źródeł dowodowych. W zdecy-
dowanej większości spraw osobowe środki dowodowe, a zwłaszcza zezna-
nia świadków, stanowią nie tylko o samej sile zgromadzonego materiału 
dowodowego, ale również w wielu przypadkach są zasadniczym materia-
łem dowodowym i jego ważnym ogniwem. Informacje uzyskane podczas 
przesłuchania mogą być również istotnym impulsem do przeprowadzenia 

1  Dr Piotr Kosmaty — doktor nauk prawnych, od 2017 r. główny specjali-
sta w Biurze Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wcześniej 
delegowany do Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej. 
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego i Polskiego Towarzystwa 
Kryminalistycznego.

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji. 
2  Jacek Kudła — ekspert w zakresie czynności operacyjno–rozpoznawczych 

w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym Oddziału Warmińsko–Mazurskie-
go. Od 1993 r., zajmuje się problematyką czynności operacyjno–rozpoznawczych. 
Poprzez działalność w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym wspomaga pro-
kuraturę, wymiar sprawiedliwości, policję oraz pozostałe służby. Absolwent Uni-
wersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
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określonych czynności procesowych czy wykrywczych. Przesłuchanie speł-
nia szczególną rolę w ramach postępowania przygotowawczego, gdyż celem 
tego etapu jest: zgromadzenie materiału dowodowego, ustalenie czy został 
popełniony czyn zabroniony (oraz czy stanowi on przestępstwo), ustalenie 
sprawcy, wyjaśnienie okoliczności sprawy, a także zebranie, zabezpiecze-
nie i utrwalenie dowodów na potrzeby dalszego postępowania karnego.

 W trakcie przesłuchania przeprowadzający je organ musi bezwzględnie 
pamiętać, że jest to czynność procesowa, w związku z czym jej przebieg 
powinien być zgodny nie tylko ze wszystkimi regułami taktyki krymina-
listycznej, ale przede wszystkim powinien spełniać wymogi przewidzia-
ne w Kodeksie postępowania karnego. Od przesłuchania prowadzonego 
w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i uregulowanego przede 
wszystkim w Kodeksie postępowania karnego odróżnić należy uzyskiwanie 
przez organy Policji (i innych uprawnionych służb) wypowiedzi w trybie 
pozaprocesowym tzw. rozpytania 3. Kluczowa regulacja, związana z groma-
dzeniem depozycji procesowych, ujęta została przez ustawodawcę w treści 
art. 171 k.p.k 4. Norma zakodowana w tym artykule przyjęła następującą 
treść: 

§ 1. Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie 
się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero następ-
nie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub 
kontroli wypowiedzi.

§ 2. Prawo zadawania pytań mają, oprócz organu przesłuchującego, 
strony, obrońcy, pełnomocnicy oraz biegli. Pytania zadaje się osobie prze-
słuchiwanej bezpośrednio, chyba że organ przesłuchujący zarządzi ina-
czej. 

§ 3. Jeżeli osoba przesłuchiwana nie ukończyła 15 lat, czynności z jej 
udziałem powinny być, w miarę możliwości, przeprowadzone w obecności 
przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna, chyba że dobro po-
stępowania stoi temu na przeszkodzie. 

§ 4. Nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej 
treść odpowiedzi. 

§ 5. Niedopuszczalne jest: 
1) wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymu-

su lub groźby bezprawnej, 
2) stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych wpły-

wających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mają-
cych na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku 
z przesłuchaniem. 
§ 6. Organ przesłuchujący uchyla pytania określone w § 4, jak również 

pytania nieistotne. 
§ 7. Wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone w warun-

kach wyłączających swobodę wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom 

3  Wypowiedzi takie utrwalane są w postaci zapisków służbowych i nie mają 
wartości dowodowej, jeżeli nie zostały potwierdzone w formie przesłuchania. 

4  Kodeks postępowania karnego z 6 czerwca 1997 r. (DzU z 2018 r., poz. 1987).
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wymienionym w § 5 nie mogą stanowić dowodu. Przepis ten formułuje 
warunki prawidłowości przesłuchania osobowego źródła dowodowego, 
stawiając jako wymóg podstawowy zapewnienie osobie przesłuchiwanej 
swobody wypowiedzi (§ 4, § 5 i § 7 k.p.k.) oraz określa konsekwencje tych 
wymogów (§ 7 k.p.k.). Wspomniana swoboda wypowiedzi musi odnosić się 
do osoby przesłuchiwanej, czyli: 

a) składającego wyjaśnienia oskarżonego (podejrzanego) — art. 175 
k.p.k. i nast.,

b) składającego zeznania świadka — art. 177 k.p.k. i nast., 
c) przedstawiającego swą opinię biegłego, składającego zeznania tłu-

macza czy specjalisty — art. 193 k.p.k. i nast., 
d) osoby, która przeprowadziła wywiad środowiskowy — art. 216 k.p.k. 
e) osoby podejrzanej — art. 308 § 2 k.p.k. 

Swoboda wypowiedzi 

Na wstępie należy wskazać na rozróżnienie „swobodnej wypowiedzi” 
od „swobody wypowiedzi”, która jest kategorią szerszą i winna obejmować 
wszystkie fazy przesłuchania. Jak podkreślił Sąd Najwyższy, „swoboda wy-
powiedzi w rozumieniu art. 171 § 7 k.p.k. oznacza brak przymusu w sferze 
woli człowieka, a także brak zakłócenia świadomości. Jest to możliwość 
decydowania przez przesłuchiwanego, zgodnie z własną wolą o treści skła-
danej przez niego wypowiedzi w sytuacji, gdy żaden czynnik zewnętrzny 
nie krępuje go w formułowaniu tych wypowiedzi” 5.

Swobody wypowiedzi nie można utożsamiać ze swobodną wypowiedzią 
jako fazą przesłuchania. Swoboda wypowiedzi musi być zapewniona w obu 
etapach przyjmowania depozycji procesowych, czyli w ramach swobodnej, 
spontanicznej wypowiedzi oraz w zakresie zadawania pytań kierunkowych. 
Zapewnienie przez organ przesłuchujący swobody wypowiedzi jest warun-
kiem sine qua non przydatności pozyskanego dowodu dla procesu. O ile 
można wyobrazić sobie przesłuchanie pozbawione fazy swobodnej wypo-
wiedzi 6, to nie da się uzyskać pełnowartościowego dowodu nie zapewniw-
szy osobie przesłuchiwanej niczym nieskrępowanej możliwości wyrażenia 
swej woli. Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wypracowały bogaty ka-
talog okoliczności wpływających na wytyczenie granic, w ramach których 
można przyjąć, że składający depozycje procesowe miał zapewnioną swo-
bodę wypowiedzi. Zdaniem autorów warunkiem, skutecznego realizowania 
celów procesu karnego jest wytyczenie owych granic w możliwie najszer-
szym kształcie, który oczywiście nie wpłynie negatywnie na zapewnienie 
praw osób występujących w charakterze osobowych źródeł dowodowych. 

5  Wyrok SN z 16 marca 2010 r., sygn. III KK 302/09, LEX nr 583858.
6  G. Kopczyński twierdzi, że nie każde przesłuchanie musi się rozpoczynać 

od spontanicznej relacji. W sytuacji bowiem, gdy trzeba wyjaśnić pojedynczy 
problem, przesłuchanie można rozpocząć od konkretnych pytań. NKPK 1998, 
nr 3, s. 217–234.
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Swoboda wypowiedzi oznacza stan, w którym przesłuchiwany ma za-
pewnioną nieskrępowaną możliwość formułowania swojego oświadczenia. 
Z brakiem swobody wypowiedzi będziemy mieli zatem do czynienia wtedy, 
gdy podczas przesłuchania pojawią się okoliczności powodujące, że prze-
słuchiwany ma na uwadze inne fakty towarzyszące czynności przesłucha-
nia, co w konsekwencji powoduje, iż złożone oświadczenia nie są wyra-
zem jego niczym nieskrępowanej woli. Wobec powyższego należy podzielić 
w pełni pogląd 7 negujący stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wy-
roku z 8 lutego 1974 r. 8 o możliwości zaistnienia okoliczności ograniczają-
cych jedynie swobodę wypowiedzi i okoliczności ją wyłączających. Słusznie 
zwrócono uwagę, że nie istnieje coś takiego jak „ograniczona swoboda wy-
powiedzi”, gdyż albo ona istnieje, albo jej nie ma. 

Należy podkreślić, że nie każde dolegliwe warunki istniejące w trakcie 
przesłuchania oznaczają wyłączenie możliwości swobodnego wypowiedze-
nia się, a wręcz przeciwnie — tylko nieliczne sytuacje mogą taki stan rze-
czy kreować. Do przyczyn wyłączających swobodę wypowiedzi nie można 
zaliczyć przykładowo: 
a) powoływania się przez przesłuchującego na dowody winy, przekazania 

informacji o ustawowym zagrożeniu zarzucanych czynów czy o możli-
wości zastosowania środków zapobiegawczych — okoliczność taka nie 
stanowi przeszkody do swobodnego kształtowania swoich wypowiedzi 
podczas przesłuchania, wpływu na treść składanych depozycji pro-
cesowych czy też skorzystania z przysługującego uprawnienia do od-
mowy składania wyjaśnień 9;

b) złożenia wyjaśnień i przyznania się do popełnienia zarzucanych czy-
nów, podyktowanego dążeniem do uzyskania — prawnie dopuszczal-
nego in concreto — nadzwyczajnego złagodzenia kary: takie działanie 
nie dyskredytuje wiarygodności złożonych wyjaśnień. Pouczenie o moż-
liwości skorzystania z dobrodziejstwa tej instytucji po spełnieniu okre-
ślonych warunków, tj. opisaniu roli wszystkich osób współdziałających, 
nie ogranicza czy też nie wpływa na swobodę wypowiedzi podejrzanego. 
Oczywistym pozostaje bowiem fakt, iż to w gestii sądu, a nie prokura-
tora, pozostaje decyzja w przedmiocie stosowania instytucji nadzwy-
czajnego złagodzenia kary — stąd też w tej materii prokurator nie może 
składać żadnych obietnic. Przekazana informacja dotyczy jedynie obo-
wiązującego stanu prawnego. Decyzja o złożeniu w sprawie wyjaśnień 
pozostaje wynikiem swobodnej oceny sytuacji i wyboru korzyści, jakie 
podejrzany zamierzał osiągnąć w wyniku takiej postawy, a nie zakłóce-
nia swobody jego wypowiedzi w tym względzie, w wyniku przedstawie-
nia mu jego sytuacji przez przesłuchującego prokuratora 10;

7  T. Grzegorczyk, Komentarz do art. 171 Kodeksu postępowania karnego, LEX 
nr 587272583; Wyrok SN z 16 marca 2010 r., III KK 309/09, LEX nr 583858.

8  Wyrok SN z 8 lutego 1974 r., sygn. V KR 42/74, OSNKW 1974, nr 6, poz. 115.
9  Wyrok SA w Krakowie z 3 grudnia 2014 r., sygn. II AKa 192/14, LEX 

nr 1602929.
10  Wyrok SA w Rzeszowie z 4 listopada 2014 r., sygn. II AKa 95/14, LEX 

nr 1548542.
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c) wprowadzenia w błąd przesłuchiwanego lub posługiwania się niedo-
zwolonymi obietnicami — takie działania co prawda mogą wpłynąć 
na proces motywacyjny osoby przesłuchiwanej, chociażby poprzez 
przyczynienie się do przyznania się przez podejrzanego do przestęp-
stwa, aczkolwiek nie odbierają możliwości wyboru treści składanych 
wyjaśnień 11;

d) przeprowadzenia przed przesłuchaniem rozmowy na temat zdarzenia, 
o ile nie jest to związane ze stosowaniem przymusu fizycznego i psy-
chicznego, celem zmuszenia oskarżonego do przyznania się — sytua-
cje takie nie pozbawiają przesłuchiwanego prawa do wyboru zachowa-
nia, do podjęcia samodzielnej decyzji o złożeniu lub odmowie złożenia 
wyjaśnień, a równocześnie nie naruszają gwarantowanej w art. 171 
§ 7 k.p.k. swobody wypowiedzi 12;

e) złożenia wyjaśnień w warunkach przedłużającego się pozostawa-
nia podejrzanego do dyspozycji przesłuchujących go funkcjonariuszy 
poza czas ściśle określony w normie art. 248 § 1 k.p.k. Pozostawanie 
do dyspozycji nie może stanowić podstawy do wysnucia prostego i jed-
noznacznego wniosku, że złożone w tym okresie wyjaśnienia podlegają 
dyskwalifikacji na podstawie art. 171 § 7 k.p.k. Podejrzany bowiem 
przez cały czas może w sposób dowolny kształtować swoje wypowiedzi 
czy też skorzystać z prawa do odmowy składania wyjaśnień, o którym 
to uprawnieniu winien zostać pouczony 13; 

f) Co jednak warte podkreślenia — omawiane orzeczenie sądu zostało 
wydane na kanwie sprawy, w ramach której przedłużony pobyt podej-
rzanego w budynku policji nie trwał zbyt długo, bowiem ograniczony 
został do kilku godzin. Okoliczność ta została wprost wskazana w wy-
roku. Wydaje się zatem uprawnionym stwierdzenie, iż nie wyłącza swo-
body wypowiedzi przedłużające się pozostawanie podejrzanego do dys-
pozycji przesłuchujących go funkcjonariuszy policji, przy czym winno 
ono mieć określone granice warunkowane celem danej czynności;

g) kupowania żywności aresztowanemu (z własnych środków policjan-
tów), puszczanie go wolno, umożliwianie mu intymnych spotkań z kon-
kubiną itp. — sytuacji tych nie można uznać za wymuszenie wyjaśnień 
określonych w art. 171 § 7 k.p.k., ale za swoiste formy nagradzania po-
dejrzanego za współpracę z organami ścigania, niekrępujące jego woli. 
W efekcie nie są to również formy niedozwolonej zachęty, wabik skła-
niający do wypowiedzi oczekiwanych przez policjantów, wpływający 
na wolę oskarżonego 14;

11  Wyrok SA w Lublinie z 18 września 2014 r., sygn. II AKa 130/14, LEX 
nr 1527087.

12  Wyrok SA w Poznaniu z 17 czerwca 2014 r., sygn. II AKa 107/14, LEX 
nr 1493869.

13  Wyrok SA w Katowicach z 19 lutego 2008 r., sygn. II AKa 78/08, LEX 
nr 399951.

14  Wyrok SA w Krakowie z 20 października 2006 r., sygn. II AKa 119/06, KZS 
2006, nr 12, poz. 26.



146 Piotr Kosmaty, Jacek Kudła  Nr 2(134)

h) poinformowania osoby podejrzanej, a następnie podejrzanego, o moż-
liwości zastosowania przepisów o nadzwyczajnym złagodzeniu kary 
(art. 60 k.k.), w przypadku przyznania się do winy i złożenia wyjaś-
nień — przekazanie takiej informacji nie jest elementem, który wyłą-
cza możność swobodnego ukształtowania swej wypowiedzi, albowiem 
przesłuchujący nie składał podejrzanemu obietnicy skorzystania z tre-
ści art. 60 k.k. Nie jest to także forma podstępu. Przekazane informacje 
nie wprowadzają oskarżonego w błąd, a zatem nie stanowią niedozwo-
lonych metod przesłuchania. W judykaturze i doktrynie ugruntowany 
jest pogląd zaznaczający, że zapoznanie z treścią przepisów dotyczą-
cych nadzwyczajnego złagodzenia kary, choćby ze względów taktycz-
nych, nie stanowi sytuacji, w której swoboda wypowiedzi jest wyłą-
czona. Składając wyjaśnienia oskarżony zdaje sobie sprawę z tego, 
że nie ma żadnej gwarancji nadzwyczajnego złagodzenia kary, przy 
czym ma też świadomość, że przyznanie się do popełnienia czynu i zło-
żenie wyjaśnień dotyczących okoliczności jego popełnienia może mieć 
istotne znaczenie w przedmiocie orzekanej kary. Nie ulega bowiem wąt-
pliwości, iż takie działanie (przyznanie się do popełnionego czynu i zło-
żenie wyjaśnień co do okoliczności jego popełnienia) to istotna prze-
słanka, która może stanowić okoliczność łagodzącą 15;

i) obecności policjanta w czasie przesłuchania przez prokuratora — oko-
liczność taka nie wpływa na ograniczenie swobody wypowiedzi. Uza-
sadnieniem obecności funkcjonariusza Policji jest w pierwszym rzędzie 
zapewnienie bezpieczeństwa osobie przesłuchującej czy zabezpiecze-
nie przed ewentualną ucieczką lub innym bezprawnym zachowaniem 
podejrzanego, zwłaszcza gdy przesłuchiwana jest osoba podejrzana 
o przestępstwo popełnione ze szczególnym okrucieństwem 16.
Swoboda wypowiedzi nie jest również wyłączona w sytuacji przebywania 

przez osobę przesłuchiwaną w warunkach pozbawienia wolności. O ile jest 
to sytuacja atypowa z punktu widzenia przeciętnego człowieka, związana 
z odczuwanym strachem, obawą o przyszłość, konsekwencjami związany-
mi z możliwością poniesienia odpowiedzialności karnej, o tyle nie wiąże 
się z jakąkolwiek presją 17. W tym kontekście na uwagę zasługuje wyrok 
Sądu Najwyższego z 28 lipca 1977 r. 18, w którym wskazano, że: „Stan 
psychiczny oskarżonego, w którym decyduje się on na złożenie określonej 
treści wyjaśnień, kierując się motywami wypływającymi z jego wewnętrz-
nej potrzeby lub oddziaływania na niego osób trzecich środkami przymusu 
fi zycznego lub innymi, nie stanowi okoliczności uzasadniającej przyjęcie, 
że zachodziły warunki ograniczające swobodę wypowiedzi. Częste tzw. za-
łamanie się sprawców przestępstw w czasie trwania śledztwa na skutek 
pozbawienia wolności lub przedstawionych im dowodów popełnienia przez 

15  Wyrok SA w Lublinie z 27 czerwca 2006 r., sygn. II AKa 162/06, LEX nr 192830.
16  Wyrok SA w Katowicach z 4 listopada 2010 r., sygn. II AKa 338/10, LEX 

nr 785448.
17  Wyrok SA w Lublinie z 19 sierpnia 2015 r., sygn. II AKa 162/15, LEX 

nr 1820501.
18  Wyrok SN z 28 lipca 1977 r., sygn. III KR 188/77, LexPolonica nr 352415.
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nich przestępstwa nie stanowi okoliczności, która ograniczałaby swobodę 
ich wypowiedzi złożonych w tym czasie (...) i wyjaśnienia złożone w tym 
czasie — jak każdy inny dowód — podlegają swobodnej ocenie sądu”.

W tym miejscu rozważań należy przytoczyć słuszne stanowisko, zgod-
nie z którym „(…)problematyka swobody wypowiedzi osoby przesłuchiwa-
nej, a w szczególności oskarżonego wymaga każdorazowej drobiazgowej 
oceny. Nie można bowiem stwarzać precedensu, że każde niewygodne, 
z punktu oceny winy oskarżonego, wyjaśnienia złożone w postępowaniu 
przygotowawczym można skutecznie odwołać, stawiając zarzut, iż zostały 
one złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi, w wyniku 
niewłaściwej postawy przesłuchującego(…)” 19.

Czynniki wpływające na ograniczenie lub wyłączenie swobody wypowiedzi

Jak już była mowa, swoboda wypowiedzi to stan, w którym przesłu-
chiwany zachowuje pełną nieskrępowaną możliwość formułowania treści 
przekazywanych organom procesowym dokonującym czynności 20. Jest 
to przy tym stan dualistyczny — albo istnieje, albo nie. W sytuacji, gdy 
jest ona wyłączona, wyjaśnienia, zeznania czy oświadczenia osób — zgod-
nie z treścią art. 171 § 7 k.p.k. — nie mogą stanowić dowodu.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego jeszcze na gruncie art. 157 poprzed-
nio obowiązującego Kodeksu postępowania karnego z 1969 r. wypracowa-
no stanowisko mówiące, że nie każde dolegliwe przesłuchania oznaczają 
warunki wyłączające możność swobodnej wypowiedzi. O niemożności swo-
bodnej wypowiedzi mogą świadczyć tylko takie warunki, w których osoba 
przesłuchiwana ma zupełnie lub w tak znacznym stopniu sparaliżowaną 
wolę, że nie może powiedzieć tego, co by chciała, w związku z przedmiotem 
dokonywanej czynności procesowej 21.

W doktrynie wskazuje się, że swoboda wypowiedzi w rozumieniu art. 171 
§ 7 k.p.k. oznacza brak przymusu w sferze woli człowieka, a także brak 
zakłócenia świadomości. Jest to możliwość decydowania przez przesłuchi-
wanego, zgodnie z własną wolą, o treści składanej przez niego wypowiedzi, 
w sytuacji, gdy żaden czynnik zewnętrzny nie krępuje go w formułowaniu 
tych wypowiedzi 22. Przesłuchiwany w sposób pełny i nieskrępowany może 
formułować swe oświadczenia dowodowe, zgodnie ze swoją wolą. Brak swo-
body wypowiedzi zachodzi zatem wówczas, gdy zaistnieją podczas przesłu-
chiwania takie warunki, które powodują, że formułując swą wypowiedź 
przesłuchiwany ma na uwadze inne okoliczności towarzyszące czynności 
przesłuchania i w ten sposób oświadczenie dowodowe nie jest wyrazem 

19  Wyrok SA w Lublinie z 20 grudnia 2005 r., sygn. II AKa 278/05, KZS 2006, 
nr 6, poz. 96.

20  Wyrok SA we Wrocławiu z 11 kwietnia 2012 r., sygn. II AKa 91/12, LEX 
nr 1162859.

21  Wyrok SN z 8 lutego 1974 r., sygn. V KR 42/74, OSNKW 1974, nr 6, poz. 115.
22  E. Niemczyk, Problematyka swobody wypowiedzi osoby przesłuchiwanej 

w polskim procesie karnym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2004, nr 4, s. 60.
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tylko jego woli, gdyż jest ona skrępowana przez te okoliczności albo znaj-
duje się on w stanie, w którym nie może panować nad swoją wolą 23.

O swobodzie wypowiedzi nie może być mowy w sytuacjach określonych 
w art. 171 § 5 k.p.k. Orzecznictwo i doktryna wskazuje również na sze-
reg innych okoliczności, które mogą wpłynąć na sferę wolicjonalną osoby 
przesłuchiwanej w sposób wyłączający swobodę wypowiedzi. W szczegól-
ności do takich sytuacji można zaliczyć wielokrotne przesłuchiwanie danej 
osoby na te same okoliczności, o ile nie jest uzasadnione pojawieniem się 
nowych danych. Może to bowiem powodować wyłączenie swobody wypo-
wiedzi z uwagi na subiektywne odczucie tego podmiotu sprowadzające się 
do próby wymuszenia na niej zmiany treści składanych wyjaśnień, ze-
znań czy oświadczeń 24 bądź też dokonywane w celu doprowadzenia do wy-
stąpienia rozbieżności w relacjach osoby przesłuchiwanej, by następnie 
wykazywać z tego powodu niewiarygodność jej zeznań 25. Taki sposób 
prowadzenia przesłuchania nie może być jednak uznany za wyłączający 
swobodę wypowiedzi, gdy jest to warunkowane ustaleniami postępowania, 
zmiennością samych oświadczeń składanych przez osobę przesłuchiwaną 
bądź też koniecznością doprecyzowania określonych stanów faktycznych. 

Wyłączenie swobody wypowiedzi może również zachodzić w sytuacji 
zmęczenia spowodowanego wielogodzinnym przesłuchaniem, zwłaszcza 
w sytuacji zgłoszenia tego faktu organowi przesłuchującemu, które zosta-
ło jednakże pozostawione bez reakcji. Okoliczność taka może prowadzić 
do powstania dolegliwości uniemożliwiających prawidłową i swobodną re-
lację na temat zdarzeń istotnych z punktu widzenia prowadzonego postę-
powania.

Negatywny wpływ na przebieg czynności procesowej może mieć obec-
ność innej osoby w toku czynności. Orzecznictwo i doktryna koncentrują 
się przede wszystkim na obecności policjanta w czasie przesłuchania przez 
prokuratora. Należy tu jednak dokonać rozróżnienia możliwych sytuacji 
faktycznych: biernego udziału oraz czynnego udziału funkcjonariusza Po-
licji w toku czynności procesowej wykonywanej przez prokuratora. Jak 
już była mowa, w pierwszej sytuacji nie dochodzi do wyłączenia swobo-
dy wypowiedzi. W kontekście zaś drugiej sytuacji — należy odnotować 
orzeczenia odmienne w treści, przyjmujące możliwość wyłączenia swobody 
wypowiedzi przez udział funkcjonariusza Policji jako protokolanta przy 
przesłuchaniu dokonanym przez prokuratora, jeżeli funkcjonariusz ten 
uprzednio w tej samej sprawie przesłuchiwał tego podejrzanego 26. Takie 
stanowisko to kontynuacja linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, który kil-
ka lat wcześniej podkreślił, że podobna sytuacja może zachodzić w przy-
padku prowadzonego przez prokuratora przesłuchania w budynku policji 
albo nawet tylko w obecności funkcjonariusza Policji, przy czym wyłącze-

23  T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Zakamycze 
2003, Komentarz do art. 171 k.p.k.

24  Wyrok SN z 14 września 1981 r., sygn. II KR 229/81, LEX nr 21918.
25  Wyrok SA w Krakowie z  11 maja 2009 r., sygn. II AKa 169/08, KZS 2009, 

nr 10, poz. 48.
26  Wyrok SN z 23 marca 1981 r., sygn. II KR 67/81, OSPiKA 1981, nr 11, poz. 206.
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nie swobody wypowiedzi może zachodzić tym bardziej, im bardziej stan 
psychiczny osoby przesłuchiwanej odbiega od normy 27. Z kolei wyrok Sądu 
Najwyższego z 8 listopada 1979 r. wskazuje, że powoływanie przez pro-
kuratora w charakterze protokolanta osoby uprzednio prowadzącej w tej 
samej sprawie postępowanie przygotowawcze uznać należy za sprzeczne 
z treścią prawidłowo rozumianego art. 132 § 1 k.p.k., a zatem z przepisem 
określającym sytuacje, w jakich protokolant podlega wyłączeniu 28.

Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury w § 152 stanowi, że w przesłuchaniu pokrzyw-
dzonego lub świadka, dokonywanym osobiście przez prokuratora, nie 
może brać udziału lub być przy nim obecny funkcjonariusz Policji (albo 
innego uprawnionego organu) prowadzący postępowanie lub wykonujący 
czynności procesowe z udziałem przesłuchiwanej osoby. Czynność tę prze-
prowadza się w siedzibie prokuratury, chyba że szczególne względy stoją 
temu na przeszkodzie. W kontekście przywołanych regulacji normatyw-
nych (w tym przede wszystkim art. 146 k.p.k.) wydaje się uzasadnionym 
stwierdzenie, iż mogą zarysować się wątpliwości co do tego, czy zakazany 
jest tylko czynny udział funkcjonariusza Policji w przesłuchaniu prowa-
dzonym przez prokuratora, czy też taki zakaz odnosi się również i do bier-
nej obecności podczas przeprowadzanej czynności, zwłaszcza, gdy przema-
wiają za tym względy bezpieczeństwa. Skonfrontowanie stanu prawnego 
z orzecznictwem pozwala na przyjęcie wniosku dopuszczającego bierną 
obecność policjanta podczas przesłuchania podejrzanego przez prokura-
tora. Taki udział nie znajduje uzasadnienia w przypadku przesłuchiwania 
osoby w charakterze świadka (co więcej, jest expressis verbis wykluczony 
przez § 152 Regulaminu).

Przesłuchiwanie osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości 

Niejednolite stanowisko judykatury i doktryny należy odnotować w od-
niesieniu do problematyki przesłuchiwania osoby znajdującej się w sta-
nie nietrzeźwości. Z uwagi na stanowczą wypowiedź ustawodawcy zawar-
tą w treści art. 171 § 5 k.p.k. nie budzi wątpliwości, że niedopuszczalne 
jest podanie przez organ procesowy środków chemicznych wpływających 
na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej, a zatem również alkoholu. 
Jednoznaczne stanowisko trudno odnotować w przypadku samej dopusz-
czalności przesłuchiwania osoby znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub 
innego podobnie działającego środka. Większych trudności nie wymaga 
znalezienie uzasadnienia dla faktu niejednolitego stanowiska w tym przed-
miocie, bowiem o ile wpływ alkoholu bądź innych podobnie działających 
środków może prowadzić do eliminacji dowodu wskutek stwierdzenia jego 
uzyskania w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi, o tyle nie 
każda ilość tych środków w organizmie może powodować lub powoduje 

27  Wyrok SN z 27 lipca 1982 r., sygn. IV KR 138/82, LEX nr 21949.
28  Wyrok SN z 8 listopada 1979 r., sygn. II KR 247/79, OSNKW 1980, nr 4, 

poz. 38.
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taki skutek. Znamiennym jest w tym wypadku przykład uznania za prze-
stępstwo kierowania pojazdami po osiągnięciu ustawowo określonego pro-
gu zawartości alkoholu w organizmie. Takie określenie przez ustawodaw-
cę prawnie relewantnego stanu związanego z użyciem alkoholu pozwala 
za uprawnione przyjąć stanowisko wskazujące, że nie każda ilość alkoholu 
doprowadzi do zastosowania art. 171 § 7 k.p.k.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 26 listopada 2003 r. 29 stanął na sta-
nowisku twierdzącym, że: „Wprawienie się przez samego świadka (czy 
też oskarżonego) w stan nietrzeźwości, ograniczający, a nawet czasa-
mi znoszący swobodę wypowiedzi, rozumianą jako zdolność panowania 
nad własną wolą przy ich (słów — przyp. red.) formułowaniu, stanowi 
przeszkodę wykluczającą przesłuchanie go w okresie pozostawania pod 
działaniem alkoholu”. Zdanie wyrażone przez Sąd Najwyższy w tym orze-
czeniu jest jednoznaczne w swojej treści zwłaszcza w kontekście dalszej 
części orzeczenia, bowiem w wyraźny sposób został w nim podkreślony 
zakaz wykorzystywania przez organ procesowy stanu upojenia alkoholo-
wego przesłuchiwanego, który — będąc w takim stanie — nie może ko-
rzystać z nieskrępowanego wyrażania swoich myśli. To z kolei prowadzi 
do wniosku stwierdzającego, że depozycje procesowe złożone w stanie 
nietrzeźwości nie mogą zostać zaliczone do materiału dowodowego. Nie 
jest przy tym istotne, czy wyłączenie swobody wypowiedzi zostało spo-
wodowane przez organ procesowy czy też nastąpiło niezależnie od niego.

Równie jednoznaczne stanowisko (przy czym w tym wypadku pozostają-
ce oczywistością) należy odnotować w związku z umyślnym wprawieniem 
się w stan nietrzeźwości przez pokrzywdzonego, który wiedział o obowiąz-
ku złożenia zeznań przed sądem 30. W takim stanie faktycznym nie ulega 
wątpliwości, że złożone zeznanie nie może stanowić dowodu. 

Nie tylko na podkreślenie, ale i na dłuższe omówienie zasługuje wyrok 
Sądu Najwyższego z 5 marca 2004 r. 31, zawierający w swojej treści analizę 
oceny zachowania swobody wypowiedzi od stopnia intoksykacji alkoholo-
wej. Zastrzeżenia Sądu w tym zakresie budzi fakt tego, że ustalenie sztyw-
nej granicy takiej intoksykacji nie jest możliwe z uwagi na zróżnicowa-
ny poziom indywidualnej tolerancji na alkohol. Sąd Najwyższy stwierdził 
bowiem, że: „Stanowisko uzależniające stosowanie zakazu dowodowego 
(z art. 171 § 7 k.p.k.) od stopnia intoksykacji alkoholowej nasuwa zastrze-
żenia, skoro ustalenie sztywnej granicy takiej intoksykacji nie uwzględ-
niałoby zróżnicowania indywidualnej tolerancji na alkohol, a z kolei ocena 
możliwości prawidłowego odtwarzania spostrzeżeń przez osobę nietrzeź-
wą nie jest niczym innym, niż dokonywaniem oceny przez pryzmat reguł 
określonych w art. 7 k.p.k., łączy się bowiem z koniecznością sięgnięcia 
do treści złożonych oświadczeń i skonfrontowania jej z innymi dowoda-
mi. Bardziej konsekwentne wydaje się więc być stanowisko odmienne, 

29  Postanowienie SN z 26 listopada 2003 r., sygn. III KK 506/02, LEX 
nr 82319.

30  Wyrok SA w Warszawie z 13 grudnia 200 r., sygn. II AKa 464/00, LEX nr 48334.
31  Wyrok SN z 5 marca 2004 r., sygn. V KK 314/03, LEX nr 162600.
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przenoszące problem skutku spożycia alkoholu przez osobę przesłuchi-
waną na płaszczyznę oceny dokonywanej zgodnie z art. 7 k.p.k., kiedy 
to możliwe jest wszechstronne zbadanie, w jakim stopniu spożyty alko-
hol wpłynął na prawidłowość postrzegania, zapamiętywania i odtwarzania 
zdarzeń, a także na ewentualne uleganie sugestii, gdyż to wszystko moż-
na ustalić dopiero po uwzględnieniu wszelkich okoliczności zaistniałych 
w czasie zdarzenia, jak i przesłuchania”. Innymi słowy można stwierdzić, 
że z punktu widzenia art. 171 k.p.k. istotne jest zapewnienie przesłu-
chiwanemu warunków swobody wypowiedzi, przy czym nie jest możliwe 
określenie sztywnego progu stanu nietrzeźwości z uwagi na różny poziom 
tolerancji jednostek na alkohol. 

W innym orzeczeniu zostało podkreślone, iż stan nietrzeźwości, w któ-
ry wprawiła się osoba przesłuchiwana bez udziału organu przesłuchu-
jącego, nie stanowi okoliczności wyłączającej swobodę wypowiedzi, 
a problem wpływu intoksykacji alkoholowej na treść złożonych depozycji 
procesowych należy przenosić na płaszczyznę oceny dokonywanej zgod-
nie z art. 7 k.p.k. 32. Ocena wypowiedzi takiej osoby musi być dokonana 
ze szczególną ostrożnością i krytycyzmem, a uzyskane na tej drodze in-
formacje muszą być szczegółowo konfrontowane z pozostałymi dowoda-
mi zgromadzonymi w sprawie. Należy bowiem dokonać wszechstronnego 
zbadania, jaki wpływ miało znajdowanie się w stanie po spożyciu alkoho-
lu na prawidłowość postrzegania, zapamiętywania i odtwarzania zdarzeń, 
a także na ewentualne uleganie sugestii.

Ten wyrywkowy i pobieżny przegląd orzeczeń pozwala na przyjęcie jed-
nego wniosku sprowadzającego się do istnienia rozbieżnego stanowiska 
judykatury w przedmiocie uznania depozycji procesowych złożonych przez 
osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości za materiał dowodowy. W dok-
trynie procesu karnego trudno w tym zakresie o jednoznaczne stanowisko. 
Zauważalne jest jednak zdanie podkreślające, że nie chodzi o to, że w ogó-
le nie należy przesłuchiwać osób nietrzeźwych i utrwalać złożonych przez 
nich oświadczeń, lecz jedynie o to, że niedopuszczalne jest wykorzystywa-
nie takiego stanu do uzyskania środka dowodowego i traktowanie takiej 
osoby jako źródła dowodowego w ścisłym tego słowa znaczeniu 33.

Organ procesowy musi zapewnić osobie przesłuchiwanej warunki swo-
body wypowiedzi, a zatem nie może wykorzystywać stanu, w jakim się 
ona znajduje związanego z odurzeniem alkoholem lub innym podobnie 
działającym środkiem niepozwalającym na panowanie nad własną wolą 
przy formułowaniu wypowiedzi. Analiza tej problematyki z perspektywy 
art. 171 § 7 k.p.k. nakazującego dyskwalifi kację oświadczeń dowodowych, 
uzyskanych w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi przesłuchi-
wanego, wnosi pewną wartość dodaną. Chodzi o to, że osobę znajdującą 

32  Wyrok SA w Lublinie z 9 czerwca 2011 r., sygn. II AKa 108/11, LEX 
nr 895932.

33  M. Cieślak, Z. Doda, Kierunki orzecznictwa SN, Palestra 1984, nr 10, 
s. 43–44; P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. 
Tom I, Warszawa 2011, s. 927; T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego 
oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 387.
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się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających 
można przesłuchać, jeżeli nie wiąże się to z wyłączeniem jej swobody wy-
powiedzi, a zatem jeżeli jej zachowanie nie wskazuje, że nie kontroluje ona 
swojej woli wypowiedzi i samych wypowiedzi 34. Różny poziom tolerancji 
na alkohol powoduje to, że nie u każdego określony poziom spożycia alko-
holu spowoduje ograniczenie w sferze wolicjonalnej prowadzącej do wyłą-
czenia swobody wypowiedzi. 

W kontekście powyższych rozważań wydaje się uprawnionym podnoszo-
ne w doktrynie stwierdzenie stanowiące, że co do zasady swobody wypo-
wiedzi nie wyłącza fakt pozostawania przesłuchiwanego pod wpływem nie-
wielkiej ilości alkoholu lub innego środka, jako niezaburzającego jeszcze 
jego zdolności kontrolowania swoich wypowiedzi i podejmowania decyzji 
odnośnie do ich składania 35. 

Etapy przesłuchania w aspekcie procesowym 

Z punktu widzenia procesowego przesłuchanie składa się z następują-
cych etapów: 
  I. etapu czynności wstępnych,
 II. etapu swobodnej wypowiedzi, 
III. etapu pytań kierunkowych i odpowiedzi,
IV. etapu czynności końcowych. 

Ad. I
Zgodnie z art. 191 § 1 k.p.k. przesłuchanie rozpoczyna się od zapyta-

nia świadka o jego dane osobowo-poznawcze, takie jak: imię, nazwisko, 
wiek, zajęcie, karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosu-
nek do stron. Należy również na podstawie dokumentu tożsamości lub 
pisemnego oświadczenia świadka ustalić jego miejsce zamieszkania, przy 
czym zgodnie z dyspozycją art. 148a § 1 k.p.k. w protokole przesłuchania 
nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca 
pracy pokrzywdzonych i świadków uczestniczących w czynności. Dane 
te są zamieszczane w załączniku do protokołu, który przechowywany jest 
w załączniku adresowym do akt sprawy. Przepis ten wprowadzono do ob-
rotu prawnego mocą ustawy nowelizującej z 11 marca 2016 r. W prze-
strzeni prawnej regulacja ta zaczęła obowiązywać z 15 kwietnia 2016 r. 
Normatywnej regulacji (art. 156a k.p.k.) zostały również poddane zasady 
udostępniania danych i dokumentów znajdujących się w załączniku adre-
sowym, o którym mowa w art. 148 § 2b. Kontynuację ochrony miejsca za-
mieszkania świadka stanowi przewidziany przez ustawodawcę zakaz zada-
wania pytań mogących zmierzać do jego ujawnienia, chyba że ma to zna-
czenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 

34  T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Artykuły 1467. Ko-
mentarz do art. 171, LEX nr 587272583.

35  A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym, Warszawa 2010, s. 361.
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Wykładnia literalna prowadzi do wniosku mówiącego, że przed przystą-
pieniem do odebrania danych od osoby przesłuchiwanej organ procesowy 
powinien uprzedzić ją o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy. Należy jednak podzielić wyrażone w doktrynie sta-
nowisko, zgodnie z którym dokonanie tej czynności po odebraniu danych, 
o których mowa w art. 191 § 1 k.p.k., nie powoduje negatywnego wpły-
wu na skuteczność pouczenia 36. Informacja o odpowiedzialności karnej 
za fałszywe zeznania odgrywa istotną rolę, bowiem omyłkowe niepouczenie 
spowoduje, że świadek — zgodnie z art. 233 § 2 k.p.k. — nie będzie mógł 
zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Świadek winien zostać również uprzedzony o prawie odmowy zeznań 
w sytuacji, gdy jest on osobą najbliższą dla oskarżonego (uprawnienia tego 
nie uchyla ustanie małżeństwa lub przysposobienia). Takie samo upraw-
nienie — przysługuje na mocy art. 182 § 3 k.p.k. — w przypadku, gdy 
świadek w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w prze-
stępstwie objętym postępowaniem. Prawo uchylenia się od złożenia zeznań 
lub odpowiedzi na pytanie; ponadto przysługuje ono osobie pozostającej 
w szczególnie bliskim stosunku osobistym bądź w sytuacji, gdyby mogło 
to narazić świadka lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność 
karną (w tym wypadku możliwe jest tylko uchylenie się od odpowiedzi 
na pytanie). Ustawodawca przewidział również możliwość przesłuchania 
świadka na rozprawie z wyłączeniem jawności. O tych uprawnieniach or-
gan procesowy poucza osobę przesłuchiwaną wówczas, gdy ujawnią się 
okoliczności stanowiące ich podstawę.

W postępowaniu przygotowawczym przewidziany został przez ustawo-
dawcę dodatkowy wymóg podpisania przez osobę przesłuchiwaną poucze-
nia o przysługujących jej prawach i obowiązkach. 

Nieco odmienny przebieg na tym etapie ma przesłuchanie podejrzanego, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy jest to pierwsze przesłuchanie w sprawie. W tym 
wypadku organ procesowy ma obowiązek ustalić tożsamość podejrzane-
go i powiadomić go w jakim charakterze będzie przesłuchiwany, pouczyć 
go o uprawnieniach i obowiązkach określonych w art. 300 k.p.k., przed-
stawić zarzuty, a następnie przesłuchać na temat jego danych osobowych. 
Analogiczne składowe należy odnieść do przesłuchania związanego z uzu-
pełnieniem lub zmianą zarzutów.

Ad. II
„Swobodne wypowiedzenie się osoby przesłuchiwanej” to jej wypowiedź 

poprzedzająca udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez organ 
prowadzący czynność przesłuchania, strony, ich obrońców albo pełno-
mocników, a także inne uprawnione osoby (np. pytania biegłych kiero-
wane do oskarżonego czy świadka), gdy osoba ta wypowiada się o tym, 
co jest jej wiadome w sprawie. Tak też powinno być sformułowane, moż-
liwie najogólniej, pytanie osoby przeprowadzającej czynność przesłu-
chania (np. przewodniczącego składu orzekającego czy prowadzącego 

36  T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 676.
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postępowanie przygotowawcze prokuratora) 37. Osoba przesłuchiwana 
przedstawia spontanicznie organowi wszystkie znane jej fakty, które po-
winny być związane z celem przesłuchania. 

Swoboda wypowiedzi z całą pewnością nie oznacza jej dowolności znaj-
dując swoje granice w celu danej czynności. Przesłuchujący jest nie tyl-
ko uprawniony, a nawet zobowiązany do ingerencji w tok przesłuchania, 
gdy odbiega ono zbyt daleko od tematu, bowiem taka czynność proceso-
wa niewątpliwie powinna koncentrować się na zagadnieniach związanych 
ze sprawą. Odnosząc się do tego problemu, Sąd Najwyższy w cytowanym 
powyżej wyroku z 8 lutego 1974 r. podkreślił, że: „Granice wyjaśnień, ze-
znań lub oświadczeń — o których mowa w art. 157 (ob. 171) k.p.k. — 
określone są celem danej czynności. Cele postępowania karnego, w tym 
cele postępowania przygotowawczego, określone w przepisie art. 2 (ob. 2) 
i art. 261 (ob. 297) k.p.k., sprowadzają się między innymi do wykrycia 
sprawcy i pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej (…). Dlatego wypo-
wiedź swobodna w rozumieniu art. 157 (ob. 171) k.p.k. nie oznacza wypo-
wiedzi dowolnej, lecz wypowiedź mieszczącą się w granicach celów procesu 
i danej czynności procesowej” 38.

Faza swobodnej wypowiedzi, obejmująca nieskrępowaną relację osoby 
przesłuchiwanej, może nie tylko odbiegać od zasadniczego tematu kształ-
towanego ramami prowadzonego postępowania, ale także zawierać zamie-
rzone bądź niezamierzone przemilczenia istotnych dla sprawy okoliczno-
ści. Należy zgodzić się ze stanowiskiem, że w takim wypadku nie może 
być jeszcze mowy o popełnieniu przestępstwa składania fałszywych ze-
znań. Jeśli jednak świadek nie zrefl ektuje się i udzieli kłamliwej odpowie-
dzi na zadane przez przesłuchującego pytanie, wówczas takie zachowanie 
może stanowić dowód potwierdzający zamiar ukrycia prawdy. W takiej sy-
tuacji przestępstwo jest dokonane, gdy zatajenie prawdy dotrze do przyj-
mującego zeznania, a ostatecznie z chwilą defi nitywnego ukończenia ich 
składania 39.

Swobodna wypowiedź pozwala na wierniejsze odzwierciedlenie sta-
nu faktycznego niż zeznania złożone w ramach odpowiedzi na zadane 
przez organ procesowy pytania, jednak zawiera wiele materiału o różnej 
wartości, w ramach którego istotne fakty giną wśród zbędnych szcze-
gółów 40.

Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku swobodnej relacji 
liczba odpowiedzi błędnych lub nieścisłych jest mniejsza niż w momencie 
odbierania zeznań w ramach pytań bezpośrednich. Swobodne zeznania 
pozwalają na relacje mniej kompletne, ale najbardziej dokładne, a z kolei 

37  L. Paprzycki, Komentarz aktualizowany do art. 171 Kodeksu postępowania kar-
nego, LEX nr 587299696.

38  Wyrok SN z 8 lutego 1974 r., sygn. V KR 42/74, OSNKW 1974, nr 6, poz. 115.
39  Z. Kukuła, Glosa do wyroku SN z 2 października 2014 r., sygn. IV KK 82/14. 

Teza nr 2, WPP 2015, nr 3, s. 129.
40  B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2004, s. 1110.
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pytania bezpośrednie niosą ze sobą mniejszy stopień dokładności zeznań, 
przy czym większą ich kompletność 41.

Ad. III
Na etapie tzw. pytań kierunkowych organ przesłuchujący zadaje szcze-

gółowe pytania. Muszą one być nakierowane ściśle na przedmiot przesłu-
chania, co przesądza o zakazie wykorzystywania tej czynności procesowej 
do zaspokajania nieuzasadnionej ciekawości przesłuchującego. Pytania 
powinny być dostosowane pod względem treści do konkretnego zagadnie-
nia i dotyczyć jednej kwestii, ścisłe i łatwo zrozumiałe, czyli dostosowane 
do poziomu inteligencji i wiedzy osoby przesłuchiwanej 42. Powinny być 
ułożone w logicznej kolejności, formułowane w sposób jasny i zrozumia-
ły. Należy zatem unikać pytań wieloznacznych, nieostrych, niewyraźnych 
i niezrozumiałych 43. Stosownie do art. 171 § 1 k.p.k. zadawane osobie 
przesłuchiwanej pytania mogą być: 

 — uzupełniające, mające na celu uzyskanie dodatkowych informacji 
o zdarzeniu, pominiętych przez osobę przesłuchiwaną w swobodnej 
wypowiedzi;
 — wyjaśniające, których zadaniem jest dokładniejsze opisanie faktów po-
danych przez osobę przesłuchiwaną;
 — kontrolujące, które służą do sprawdzenia prawdziwości i szczerości do-
tychczasowych zeznań osoby przesłuchiwanej lub w innych osób 44. 
Kolejność, w której wymienione są poszczególne rodzaje pytań 

w art. 171 § 1 k.p.k. oczywiście nie oznacza, że zadawanie ich powinno od-
bywać się w takim właśnie porządku. Wskazane pytania mogą się przepla-
tać, a także może występować przewaga pytań tego czy innego rodzaju 45.

Przyjęty w polskim rozwiązaniu legislacyjnym model przesłuchania jed-
noznacznie wyklucza — występujące w systemie anglosaskim — zadawa-
nie tzw. pytań krzyżowych (ang. cross-examination) polegających na for-
mułowaniu pytań z możliwością równoczesnej ich modyfi kacji oraz wyko-
rzystywania różnego rodzaju „pułapek”. W metodzie badania krzyżowego 
dopuszczalne są pytania sugerujące odpowiedź (zakazane w polskim po-
rządku prawnym na mocy art. 171 § 4 k.p.k.), jak i modyfi kacje zadanych 
wcześniej pytań uwzględniające wersję z rekonstruowanymi faktami bądź 
też im zaprzeczające. Takie pytania są w tym systemie podstawową meto-
dą sprawdzania wiarygodności zeznań, wykrywania wszelkich niespójności 
i niekonsekwencji w składanych przez świadka depozycjach procesowych. 

Pytania zadaje się osobie przesłuchiwanej bezpośrednio, chyba że sąd 
lub prokurator zarządzi inaczej. Jest to reguła, od której można odstą-
pić na podstawie zarządzenia prowadzącego przesłuchanie. W art. 171 

41  J. M. Stanik, Psychologiczna problematyka zeznań, ZNIBPS 1978, nr 19, 
s. 366.

42  P. Horyszowski, Kryminalistyka, Warszawa 1958, s. 114.
43  M. Lipczyńska, Pytania w procesie karnym, Problemy Kryminalistyki 1963, 

nr 43, s. 356.
44  Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996, s. 118.
45  M. Kulicki, Kryminalistyka (zarys wykładu). Część I, Toruń 1971, s. 136. 
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§ 2, zdanie drugie, nie odnajdziemy żadnej przesłanki zarządzenia przez 
organ przesłuchujący zadawania pytań osobie przesłuchiwanej za swoim 
pośrednictwem. Podzielić należy stanowisko Lecha Paprzyckiego: „uczynić 
to trzeba w każdym wypadku, gdy bezpośrednie zadawanie pytań powodu-
je zakłócenie prawidłowego toku tej czynności, np. wobec sposobu formu-
łowania pytań, albo też, gdy z jakiegokolwiek innego powodu bezpośrednie 
zadawanie pytań jest dla osoby przesłuchiwanej zbędnie krępujące lub 
denerwujące” 46. Zarządzenie o pośrednim zadawaniu pytań powinno przy-
brać postać postanowienia. 

Stosownie do treści § 3 art. 171 k.p.k. „jeżeli osoba przesłuchiwana nie 
ukończyła 15 lat, czynności z jej udziałem powinny być, w miarę możli-
wości, przeprowadzone w obecności przedstawiciela ustawowego lub fak-
tycznego opiekuna, chyba że dobro postępowania stoi temu na przeszko-
dzie”. Na wstępie podkreślić należy, że przesłuchanie małoletniego przy 
braku wymienionych osób nie powoduje, samo przez się, dyskwalifi kacji 
tej czynności procesowej. Zeznania takie nie będą mogły stanowić dowodu 
tylko w wypadku, gdy zostanie wykazane, że zostały złożone w warunkach 
wyłączających swobodę wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom wymie-
nionym w art. 171 § 5 47. Z kolei w orzeczeniu z 5 czerwca 2012 r. Sąd 
Apelacyjny w Gdańsku uznał, że: „żaden z przepisów nie zakazuje przesłu-
chiwania osoby małoletniej, która ukończyła 15 lat w obecności przedsta-
wiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna” 48. Obecny kształt analizo-
wanego przepisu wyszedł naprzeciw zgłaszanym w przeszłości postulatom, 
aby w tym szczególnym trybie przesłuchania uczestniczył przedstawiciel 
ustawowy lub faktyczny opiekun małoletniego. Rozwiązanie takie ma za-
pewnić przesłuchiwanemu małoletniemu świadkowi poczucie bezpieczeń-
stwa i większy komfort w trakcie czynności. Tak się jednak nie stanie, gdy 
będzie temu sprzeciwiało się dobro postępowania. O tym, czy w rzeczywi-
stości taki stan rzeczy istnieje w konkretnym przypadku, będzie decydo-
wał prokurator lub sąd 49. Z całą pewnością dobro wymiaru sprawiedliwo-
ści sprzeciwi się uczestniczeniu w takim przesłuchaniu wskazanych osób 
w sprawie o przestępstwo zarzucane jedynemu rodzicowi lub opiekunowi 
dziecka, którego było ono świadkiem czy w sytuacji, gdy ustalono, że ro-
dzic lub opiekun nie mogą przybyć niezwłocznie na przesłuchanie dzie-
cka, gdyż przebywają np. w kilkudniowej podróży służbowej, a dziecko 
samo dba o siebie w tym czasie, przy czym odkładanie przesłuchania jest 
nie zasadne 50. Należy również zrezygnować z obecności takiej osoby, gdy 
swoim zachowaniem, mimo upomnienia, zakłóca czynność przesłuchania, 

46  L. Paprzycki, Komentarz aktualizowany do art. 171 Kodeksu postępowania 
karnego, LEX nr 587299696.

47  Postanowienie SN z 26 listopada 2008 r., sygn. IV KK 381/08, LEX nr 478146.
48  Postanowienie SA w Gdańsku z 5 czerwca 2012 r., sygn. II AKa 175/12, 

LEX nr 1236100. 
49  A. Antoniak-Drożdż, Przesłuchanie dziecka w procesie karnym — uwagi 

praktyczne, Prokuratura i Prawo 2006, nr 6, s. 45–61. 
50  T. Grzegorczyk, Komentarz do art. 171 Kodeksu postępowania karnego, 

LEX nr 587272583.
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a także, gdy jest to podyktowane dobrem osoby małoletniej, np. prawny 
opiekun w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki 51. Jeżeli przestęp-
stwo zostało popełnione przez jednego z rodziców i uczestnictwo drugiego 
z nich spowodowałoby wprowadzenie „niezdrowej”, krępującej atmosfery, 
wówczas przesłuchujący może dopuścić do udziału w przesłuchaniu peda-
goga czy wychowawcę. Ponadto obecność rodziców jest niewskazana, jeżeli 
dziecko sugeruje, że nie chce, aby uczestniczyli oni w przesłuchaniu, gdyż 
będą na niego działać krępująco 52. 

Ad. IV
Etap czynności końcowych znajduje swoje odniesienie głównie w sta-

dium postępowania przygotowawczego. Najważniejszą czynnością zalicza-
ną do tego etapu jest podpisanie protokołu przesłuchania przez osoby 
uczestniczące w czynności procesowej. Zgodnie z dyspozycją art. 150 § 
1 k.p.k. sama czynność podpisania winna być poprzedzona zapoznaniem 
przesłuchiwanego z protokołem, które ma na celu weryfi kację treści zapisu 
złożonych depozycji procesowych, a w konsekwencji może stanowić impuls 
do wprowadzenia zmian lub uzupełnień. Złożenie podpisu to zaświadcze-
nie o zgodności zapisu z ustną wypowiedzią świadka lub podejrzanego. 
Brak podpisu może być konwalidowany poprzez późniejsze jego złożenie 
wraz z odnotowaniem przyczyny takiego opóźnienia. 

W doktrynie i judykaturze próbowano rozwikłać spór co do wartości 
dowodowej protokołu, który nie został podpisany i tego braku nie spro-
stowano w trybie art. 151 § 2 k.p.k. Większość głosów opowiedziało się 
za stanowiskiem, że taki protokół nie może stanowić środka dowodowego 
w postępowaniu karnym i nie podlega odczytaniu i ujawnieniu na rozpra-
wie 53. Odmienne stanowisko wyraził Tomasz Grzegorczyk 54 podnosząc, 
że taki automatyzm powinien zostać pozbawiony racji bytu i postulując 
wzięcie pod uwagę przy ocenie wartości dowodowej protokołu okoliczno-
ści związanych z jego powstaniem i zaistniałym brakiem, niemożliwością 
jego konwalidacji czy oświadczeniami uczestników czynności w dalszym 
toku procesu karnego co do zgodności zapisu protokołu z ich rzeczywistą 
relacją.

Literalne odczytanie art. 150 § 1 k.p.k. nie wskazuje na konieczność 
podpisu każdej strony protokołu, aczkolwiek praktyka wypracowała za-
sadę parafowania każdej strony oraz złożenia pełnego podpisu na końcu 

51  L. Paprzycki, Komentarz aktualizowany do art. 171 Kodeksu postępowania 
karnego, LEX nr 587299696.

52 A. Gadomska, K. Malinowska-Krutul, Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
pt. Ocena funkcjonowania porozumień karnoprocesowych w praktyce wymiaru 
sprawiedliwości — Białystok, 17–19 kwietnia 2008 r., Prokuratura i Prawo 2008 
nr 9 s. 173–178;

53  Por. wyrok SN z 3 grudnia 1985 r., sygn. IV KR 305/85, LEX nr 17754; 
wyrok SN z 3 maja 1985 r., sygn. V KRN 222/85, LEX nr 17651; W. Grzeszczyk, 
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 151.

54  T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego..., wyd. cyt., s. 357–359.
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protokołu. Z pewnością pełni to funkcję zabezpieczającą przed ewentual-
nym zaprzeczeniem przez osobę przesłuchiwaną treści własnej relacji. 

Jeśli świadek zgłasza uwagi, uzupełnienia, sprostowania do treści pro-
tokołu, należy je uwzględnić i dokładnie opisać poprawki w protokole. 

Niedozwolone metody przesłuchania — art. 171 § 5 k.p.k. 

W trakcie odbierania depozycji procesowych od osoby przesłuchiwanej 
niedopuszczalne jest: 
1) wpływanie na jej wypowiedzi za pomocą przymusu lub groźby bez-

prawnej,
2) stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych wpły-

wających na jej procesy psychiczne albo mających na celu kontrolę 
nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem.

Ad.1
Ustawodawca wyraźnie wprowadził zakaz stosowania dodatkowych 

środków oddziaływania na osobę przesłuchiwaną. Przymus jest formą na-
cisku fi zycznego, presji na osobę przesłuchiwaną w celu złożenia wyjaś-
nienia lub zeznania określonej treści. Może on przybrać postać przymusu 
absolutnego (vis absoluta), jak i przymusu psychicznego (vis compulsiva). 
Mówimy tutaj zatem o wszelkiej przemocy i torturach w najszerszym tego 
słowa znaczeniu. Przemoc jest środkiem przymusu wywartego za pomocą 
siły fi zycznej. Na gruncie analizowanego przepisu brak jest jakichkolwiek 
przeszkód prawnych, aby pojęcie przemocy rozumieć szeroko, nie tylko 
w znaczeniu bezpośredniego oddziaływania na nietykalność osoby prze-
słuchiwanej (pobicie, naruszenie nietykalności cielesnej), lecz w znaczeniu 
jakiejkolwiek czynności fi zycznej oddziaływającej na jego ciało lub psychi-
kę w tak dotkliwy sposób, że go zniewala do poddania się woli przesłuchu-
jącego. Przemoc może być skierowana albo bezpośrednio wobec samego 
przesłuchiwanego (np. uderzenie w twarz), albo wobec osób pozostających 
w takim stosunku, że zamach na nie pośrednio oddziaływa na niego (prze-
moc skierowana przeciwko dziecku, małżonkowi itp.). Wreszcie przemoc 
może być skierowana wobec rzeczy i jako taka wystarczy do stosowania 
zakazu z art. 171 § 5 pkt. 1 k.p.k., jeżeli miała być środkiem zmusze-
nia przesłuchiwanego i jeżeli pośrednio oddziaływała na jego osobę. God-
ny uwagi jest fakt, że ustawodawca wyraźnie odróżnia pojęcie przemocy 
od przemocy wobec osoby. Ta pierwsza występuje m.in. w art.: 64 § 2, 
127 § 1, 128 § 1 i 3, 197 § 1, 224 § 1 i 2, 232, 245, 246, 250, 280 k.k., 
a druga m.in. w art.: 119 § 1, 153 § 1, 191 § 1, 280, 281 k.k. Na grun-
cie omawianego przepisu nie mamy do czynienia z zawężeniem zakresu 
przemocy (tylko do przemocy wobec osoby), co oznacza, że należy ją ro-
zumieć szeroko. Ratyfi kowana przez Polskę Konwencja w sprawie zakazu 
stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania, podpisana przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
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Zjednoczonych 10 grudnia 1984 roku 55 przyjmuje, że torturą jest każde 
działanie, którym osobie zadaje się ostry ból lub cierpienie fi zyczne bądź 
psychiczne w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub 
wyznania w celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trze-
cią, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku, powodowane przez 
funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakte-
rze urzędowym lub z ich polecenia. Słuszne jest stanowisko, które uzna-
je za naruszające wyżej wymienione reguły wielogodzinne tzw. nękające 
przesłuchanie, nieuzasadnione wynikami postępowania, przesłuchanie 
z uniemożliwieniem np. załatwienia potrzeb fi zjologicznych, uzależnienie 
podania leku lub innego podobnego środka leczniczego od złożenia zeznań 
lub wyjaśnień, grożenie aresztem i pozbawieniem kontaktu z dzieckiem 
w razie nieprzyznania się 56. 

Groźba bezprawna zdefi niowana została w art. 115 § 12 k.k. Chodzi 
tu zatem zarówno o groźbę, o której mowa w art. 190 k.k., jak i groźbę spo-
wodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłacza-
jącej czci przesłuchiwanego lub jego najbliższych. W tym ostatnim wypad-
ku zmuszanie odpowiada pojęciu szantażu. Groźba bezprawna może być 
wyrażona nie tylko słowem, lecz także gestem, wyrazem twarzy, a także 
zachowaniem się grożącego, które w sposób zrozumiały dla pokrzywdzo-
nego umożliwia mu poznanie treści groźby 57. Groźba powinna wydawać się 
na tyle poważna, aby mogła oddziaływać na wolę osoby przesłuchiwanej, 
np. gdy przesłuchujący trzyma w ręku broń palną i grozi jej użyciem. 

Zasadniczą różnicę między wpływaniem na wypowiedzi przesłuchiwa-
nego za pomocą przymusu a wpływaniem za pomocą groźby sprowadzić 
należy do tego, że w tym pierwszym przypadku dolegliwość osobie przesłu-
chiwanej zostaje wyrządzona w danej chwili, z kolei oddziaływanie groźby 
stanowi zapowiedź wyrządzenia określonej dolegliwości w przyszłości.

Ad. 2   
Mocą art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. ustawodawca expressis verbis zakazał 

stosowania hipnozy, narkoanalizy, a także poligrafu w trakcie czynności 
przesłuchania. Zakaz stosowania wymienionych środków, których istota 
sprowadza się do badania podświadomości, nie dotyczy sytuacji proceso-
wych określonych w art. 192a i art. 199a, jako metod psychologicznych 
badających podświadomość, stosowanych w celu dokonania ustaleń nie-
zbędnych do sformułowania przez psychiatrów opinii co do stanu zdrowia 
psychicznego oskarżonego lub rzeczywistego motywu zachowania 58. Ratio 

55  Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nie-
ludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, podpisana przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1984 r. (DzU z 1989 r., nr 63, poz. 378). 

56  T. Grzegorczyk, Komentarz do art. 171 Kodeksu postępowania karnego, 
LEX nr 587272583. 

57  J. Bafi a, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 
1977, s. 428.

58  B. Głowińska, Dopuszczalność badań poligrafi cznych w świetle przepisów 
kodeksu postępowania karnego, Policja 2009, nr 4, s. 13.
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legis omawianego zakazu sprowadza się do nałożonego na organ prze-
słuchujący obowiązku zapewnienia osobie przesłuchiwanej warunków 
do swobodnej wypowiedzi oraz niewykorzystywaniu określonego jej sta-
nu. Przepis art. 171 § 1 pkt 2 k.p.k. uznając za niedozwolone metody 
przesłuchania: hipnozę, narkoanalizę i wariograf przesądził, że z same-
go założenia wyłączają one swobodę wypowiedzi. Próby „wprowadzenia” 
powyżej wskazanych metod do procesu karnego związane są ze śladami 
pamięciowymi oraz emocjonalnymi będącymi pozostałością uczestnictwa 
określonej osoby w zdarzeniu. Narkoanaliza oraz hipnoza są to metody 
służące do ujawniania śladów pamięciowych. 

Narkoanaliza polega na poddaniu badanego działaniu środków farma-
kologicznych celem wprowadzenia go w tzw. stan subnarkozy, w którym 
traci on kontrolę nad swoimi wypowiedziami. Stan taki pozwala wydobyć 
od niego te informacje, które w normalnych warunkach przesłuchania 
chciałby zataić. W polskiej procedurze karnej nie odnotowano przypadków 
jej procesowego zastosowania. Sama możliwość stosowania narkoanalizy 
spotkała się w doktrynie z ostrą krytyką. Należy przyłączyć się do tych gło-
sów, które narkoanalizę uznają za niedopuszczalną metodę poszukiwania 
prawdy materialnej w procesie. Jak słusznie się bowiem przyjmuje: „Jest 
to metoda, której nie da się pogodzić z prawem oskarżonego do milczenia. 
Zastosowanie narkoanalizy stanowi niewątpliwie ograniczenie woli oskar-
żonego, a uzyskane w wyniku stosowania tej metody zeznania lub wyjaś-
nienia nie budzą zaufania” 59. 

Hipnoza oznacza stan prawidłowo funkcjonującego umysłu, w którym 
uwaga danej osoby jest mocno zogniskowana na określonych bodźcach, 
zaś jej krytyczny osąd zostaje częściowo zawieszony. Osoba poddana hip-
nozie może wykazywać cechy hipermnezji, a zatem przypominać sobie 
szczegóły wydarzeń, których nie byłaby w stanie odtworzyć bez wejścia 
w stan hipnotyczny. Hipnozę można wykorzystać do przełamania amne-
zji dysocjacyjnej związanej np. z przebytą traumą związaną z brutalnym 
przestępstwem. Nie powinno ulegać wątpliwości, że metoda ta nie może 
być pod żadnym pozorem wykorzystywana w procesie karnym w ramach 
uzyskiwania depozycji procesowych od osób przesłuchiwanych 60. 

W doktrynie nie brakuje głosów za dopuszczeniem możliwości stosowa-
nia hipnozy w celu „odblokowania pamięci” określonej osoby 61. W takim 
przypadku osoba poddana seansowi hipnotycznemu, gdy następnie będzie 
miała być przesłuchana powinna o tym poinformować organ przesłuchu-
jący, który może mieć trudności z oceną na ile treść zeznań jest następ-
stwem „przypomnienia”, a ile następstwem wpływu samego hipnotyzera 62. 

59  K. Marszał [w:] K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Kato-
wice 2003, s. 235.

60  A. Szymacha-Zwolińska, Zastosowanie hipnozy w procesie karnym, Prze-
gląd Sądowy 1994, nr 1, s. 46 i nast.; A. Blusiewicz, Narkoanaliza i hipnoza 
w procesie karnym, Problemy Praworządności 1986, nr 3, s. 41 i nast.

61  J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 2002, s. 116. 
62  K. Marszał [w:] K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny...,  

wyd. cyt., s. 235.
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Słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny w Krakowie w orzeczeniu z 5 listopada 
2008 r., że niedopuszczalne jest poddanie oskarżonego hipnozie w celu 
poprawy poziomu przypomnienia miejsca badanego zabójstwa, bo czyn-
ność ta była dokonywana w związku z przesłuchaniem, skoro służyć miała 
wskazaniu przez oskarżonego tego miejsca 63. We wcześniejszym wyroku 64 
Sąd ten powołując się na treść art. 171 § 4 pkt 2 k.p.k. stwierdził z kolei, 
że nie jest wykluczone stosowanie hipnozy w procesie karnym poza prze-
słuchaniem. Kontynuując podkreślił, że: „Można więc zgodzić się, że sto-
sowanie hipnozy (i innych środków z tego przepisu) nie jest zakazane cyto-
wanym przepisem, o ile nie dokonuje się go »w związku z przesłuchaniem« 
(…). Omawiany przepis (art. 171 k.p.k.) nie ustala stopnia związku z prze-
słuchaniem, nie stopniuje go, a wyklucza dowód pozostający w związku, 
oznacza to, że ów dowód jest zabroniony, gdy ma jakikolwiek związek 
z przesłuchaniem”.

Wypada zatem stwierdzić, że zarówno judykatura, jak i doktryna do-
puszczają możliwość stosowania hipnozy w przypadku, gdy będzie ona do-
konywana poza przesłuchaniem. Wobec tego może mieć przykładowo miej-
sce w ramach eksperymentu procesowego, ekspertyzy wykonanej przez 
biegłego bądź w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Problematyka związana ze stosowaniem wariografu 

Przez badanie poligrafi czne należy rozumieć instrumentalną procedurę 
ujawniania i rejestrowania śladów emocjonalnych zdarzenia. Do jej prze-
prowadzenia używa się aparatu, który równocześnie rejestruje przebieg 
co najmniej trzech procesów fi zjologicznych, skorelowanych ze zmiana-
mi aktywności organizmu: przebiegu pracy serca, przebiegu czynności 
oddychania i reakcji skórno–galwanicznej. W praktyce kryminalistycznej 
badania poligrafi czne są stosowane przede wszystkim w ramach czynności 
wykrywczych, np. do wstępnego ograniczania kręgu osób podejrzanych. 
Rzadziej badanie takie wykorzystywane jest w ramach czynności dowo-
dowych. Właściwie od lat 70. XX w. w polskiej praktyce śledczej poligraf 
był wykorzystywany, a wyniki badań poligrafi cznych w formie ekspertyzy 
były uznawane za dowody w sądach. Jak pisze Jan Widacki, poligraf naj-
powszechniej stosowany jest w Stanach Zjednoczonych, a sądownictwo 
stanowe i federalne dopuszcza go jako dowód w sądzie. Również powszech-
nie stosowany jest w Japonii, gdzie Sąd Najwyższy stwierdził, że „jeśli do-
świadczenie eksperta nie budzi zastrzeżeń, a rezultat badania jest opisany 
jasno, wynik badania może być użyty jako dowód przed sądem” 65. 

W polskiej procedurze karnej istnieje spór w sprawie wartości dodanej 
wyniku ekspertyzy wariografi cznej. Obecne brzmienie analizowanego prze-
pisu art. 171 § 5 pkt 2 in fi ne k.p.k. zawiera zakaz stosowania środków 

63  Wyrok SA w Krakowie z 5 listopada 2008 r., sygn. II AKa 87/08, KZS 2009, 
nr 1, poz. 70.

64  Wyrok SA w Krakowie z 3 lipca 2002 r., sygn. II AKa 134/02, KZS 2002, 
nr 7-8, poz. 51.

65  J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 2002, s. 420. 
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technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu 
w związku z przesłuchaniem. Podobnie — jak w przypadku narkoanali-
zy i hipnozy — wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia uzyskane wbrew 
temu zakazowi nie mogą stanowić dowodu (§ 7). Problem stosowania wa-
riografu po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, dokonanej usta-
wą z 10 stycznia 2003 r. 66 przedstawia się z innej perspektywy proceso-
wej niż dotychczas. Wspomnianą nowelą nie zmieniono treści art. 171 § 5 
i 7 k.p.k., lecz dodano dwa przepisy — art. 192a i art. 199a k.p.k. Arty-
kuł 192a § 2 k.p.k. zezwolił m.in. w celu ograniczenia kręgu osób podej-
rzanych, za zgodą osoby badanej, na zastosowanie przez biegłego środków 
technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu. 
Nie może zatem ulegać wątpliwości, że obecnie w procesie (tyle że w fazie 
in rem) dopuszcza się wariograf, o ile ma to miejsce w ramach czynno-
ści biegłego za zgodą badanego, a nie w toku przesłuchania danej osoby 
przez organ procesowy. Możliwość korzystania z wariografu przez biegłego 
wchodzi też w rachubę i w dalszych fazach postępowania, gdyż dopuszcza 
to art. 199a k.p.k. Istotna zmiana w tym wypadku polega na tym, że nie 
stosuje się wówczas zakazu dowodowego z art. 199 k.p.k., co oznacza, 
że dowodami mogą być oświadczenia złożone biegłemu przez oskarżone-
go, a dotyczące zarzucanego mu czynu. Brak odwołania w tych przepisach 
do pozostałych niedopuszczalnych sposobów przesłuchania wskazanych 
w art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. oznacza, że nadal nie wolno powoływać w pro-
cesie biegłych w celu przeprowadzenia badań z wykorzystaniem hipnozy 
lub narkoanalizy. Należy także pamiętać, że treść przytoczonych przepi-
sów jednoznacznie wyklucza możliwość stosowania wariografu podczas sa-
mego przesłuchania 67. Co istotne, art. 192a § 2 k.p.k. nie uchyla zakazu 
określonego w treści art. 171 § 5 pkt 2 in fi ne k.p.k. W konsekwencji ta-
kiego stanu prawnego wykorzystanie wyników ekspertyzy wariografi cznej 
jako dowodu w procesie karnym będzie mogło nastąpić jedynie wówczas, 
gdy badanie to nie zostało przeprowadzone w związku z przesłuchaniem. 

Wydaje się, że kluczową kwestią związaną w praktyce ze stosowaniem 
omawianego przepisu jest właściwa interpretacja sformułowania „w związ-
ku z przesłuchaniem”. Właściwe ustalenie zakresu tego pojęcia będzie sta-
nowiło gwarancję zaliczenia w poczet dowodów przeprowadzonej eksperty-
zy wariografi cznej. W postanowieniu z  29 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy 
stwierdził, że „Niedopuszczalne jest użycie wariografu (poligrafu) w trak-
cie czynności przesłuchania; użyte w art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. wyrażenie 
»w związku z przesłuchaniem« rozumieć należy w ten sposób, że zakaz 
użycia wariografu (poligrafu) dotyczy nie tylko samej czynności procesowej 
przesłuchania, ale również czynności pozostających w bezpośredniej rela-
cji z przesłuchaniem” 68. Podobnie orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie w wy-
roku z 26 lutego 2015 r., który podkreślił, że: „Warunkami formalnymi 

66  Ustawa z 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2003 r., nr 17, poz. 155). 

67  Wyrok SN z 14 stycznia 2004 r., sygn. V KK 121/03, LEX nr 83755. 
68  Postanowienie SN z 29 stycznia 2015 r., sygn. I KZP 25/14, LEX nr 1621318.



Nr 2(134)        Taktyka i techniki prowadzenia rozmów i przesłuchań 163

przeprowadzenia takiego dowodu są jedynie: zgoda osoby badanej, brak 
bezpośredniego związku z czynnością przesłuchania osoby badanej i po-
uczenie badanego, że złożone wobec biegłego oświadczenia mogą stanowić 
dowód. Celem opinii biegłego poligrafera przeprowadzanej na podstawie 
art. 199a k.p.k. jest weryfi kowanie wartości dowodowej oświadczeń bada-
nej osoby, co powoduje, że osoby badane nie uczestniczą w tej czynności 
w swoich rolach procesowych, a więc stosowanie wariografu nie koliduje 
z normą art. 171 § 5 pkt 2 in fi ne k.p.k. W polu widzenia natomiast za-
wsze należy mieć okoliczność, że omawiany dowód posiada status pośred-
niego, pomocniczego. Na późniejszym etapie postępowania nie może służyć 
badaniu prawdomówności, zaś wynik badania nie może być wprost wyko-
rzystany jako dowód winy lub niewinności” 69. Konieczność braku związku 
pomiędzy badaniem wariografem a czynnością przesłuchania podkreślił 
w postanowieniu z  28 października 2014 r. Sąd Najwyższy, zdaniem któ-
rego: „(…) przepis art. 199a k.p.k. dopuszcza jednak stosowanie wario-
grafu przez biegłego, a uzyskane przy jego pomocy dane będą stanowiły 
dowód nie z przesłuchania, ale jako element opinii biegłego (…)” 70. Wresz-
cie należy przytoczyć postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z 25 kwietnia 2007 r., gdzie jednoznacznie podkreślono zakaz posługiwa-
nia się wariografem w związku z czynnością procesową przesłuchania 71.

Badanie wariografi czne może znaleźć swoje uzasadnienie np. w dąże-
niu do ukierunkowania prowadzonego postępowania przygotowawczego 
na tę wersję śledczą, która wydaje się najbardziej prawdopodobna i któ-
rej warto poświęcić zwiększoną uwagę, oczywiście nie pomijając innych 
branych pod uwagę możliwości przebiegu zdarzenia będącego przedmio-
tem postępowania. Stanowisko krytyczne wobec wykorzystania tego typu 
badania w procesie karnym opiera się w głównej mierze na argumentacji 
sprowadzającej się do możliwości podejmowania prób wpływu na wyni-
ki ekspertyzy przez poddającego się badaniu (tzw. oszukanie wariografu), 
która stawia pod znakiem zapytania wiarygodność wyniku badania. Ba-
danie poligrafi czne ma na celu ustalenie, czy w psychice badanego odno-
towane zostały emocjonalne ślady o realiach danego zdarzenia. Wyniki 
tego badania winny być zawsze traktowane z dozą ostrożności, bowiem 
wariograf nie jest probierzem prawdomówności.

Należy wyraźnie podkreślić, że nie ulega żadnej wątpliwości fakt 
co do roli biegłego poligrafera w procesie karnym. Biegły nie przesądza 
bowiem faktu popełnienia przestępstwa przez oskarżonego ani nie doko-
nuje swobodnej oceny dowodów. Jego rola sprowadza się do stwierdzenia 
istnienia lub braku istnienia śladów pamięciowych co do zdarzenia będą-
cego przedmiotem postępowania. W tym miejscu warto powołać się na wy-
stępujący w piśmiennictwie przykład pokazujący, że badania takie mogą 

69  Wyrok SA w Lublinie z 26 lutego 2015 r., sygn. II AKa 318/14, LEX nr 1665816.
70  Postanowienie SN z 28 października 2014 r., sygn. III KK 232/14, LEX 

nr 1552147.
71  Postanowienie SA w Katowicach z 25 kwietnia 2007 r., sygn. II AKo 67/07, 

LEX nr 314199.
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ujawnić w ogóle jedyny ślad przestępstwa, gdy brak jest innych dowodów, 
np. znajomość przez hakera hasła dostępu do komputera 72. 

Warto odnotować, iż Sąd Apelacyjny w Krakowie 73 rozpoznając wnie-
siony przez prokuratora środek odwoławczy od wyroku Sądu I instancji 
uznał za zasadny zarzut obrazy prawa procesowego, polegający na od-
daleniu wniosku oskarżyciela o dopuszczenie dowodu z ekspertyzy wa-
riografi cznej złożonego w przypadku, gdy badanie to nie miało związku 
z przesłuchaniem oraz odbyło się poza tą procesową czynnością. Sąd Od-
woławczy stwierdził, że badanie to było prawnie dopuszczalne, a zatem 
mogło stanowić źródło dowodowe. Jednocześnie podkreślił, że ekspertyza 
wariografi czna ma charakter dowodu pomocniczego i nie może zastępować 
samodzielnych dowodów.

Badanie wariografi czne może być przeprowadzone wyłącznie za zgodą 
osoby, wobec której jest ono przeprowadzane. Co istotne, odmowa wyraże-
nia takiej zgody przez oskarżonego w żadnym wypadku nie może być trak-
towana jako okoliczność jego obciążająca czy też jako ekwiwalent przy-
znania się do winy, a zatem nie może być wykorzystywana na niekorzyść 
oskarżonego.

Na koniec warto przywołać pogląd wyrażony w wyroku Sądu Apelacyj-
nego w Krakowie, zgodnie z którym: „Dowód z badania poligrafi cznego nie 
jest samoistnym dowodem sprawstwa przestępstwa, a wskazuje jedynie 
na prawdopodobieństwo takiej możliwości, bo dowodzi istnienia śladu pa-
mięciowego przeżyć związanych z popełnieniem przestępstwa” 74. 

Pytania sugerujące odpowiedź oraz pytania nieistotne 

Mówiąc o granicach swobody wypowiedzi, jaka ma być zagwarantowana 
osobie przesłuchiwanej, należy odnieść się do § 6 art. 171 k.p.k., który 
nakazuje organowi przesłuchującemu uchylać pytania sugerujące odpo-
wiedź, jak również te nieistotne. Użyte w przepisie sformułowanie „uchyla” 
przesądza, że organ przesłuchujący jest zobowiązany takie pytanie wyeli-
minować z przestrzeni prawnej toczącego się procesu karnego. 

Stosownie do treści § 4 art. 171 k.p.k. nie wolno zadawać pytań su-
gerujących osobie przesłuchiwanej treści odpowiedzi. Według słownika 
PWN sugerować oznacza podsuwać komuś jakąś myśl lub jakiś pomysł, 
wyrażać coś nie wprost, dawać do zrozumienia. Natomiast sugerować się 
to ulegać wpływowi czegoś w ocenie myślenia lub wnioskowaniu 75. Pytania 
sugerujące treść odpowiedzi to takie pytania, które ze względu na swo-
ją formę gramatyczną zawierają w sobie odpowiedź, jakiej oczekuje py-

72  M. Rogalski (red.), G. Artymiak, M. Klejnowska, Cz. Kłak, Z. Sobolewski, 
P. Sowiński, Proces karny. Część ogólna, Wolters Kluwer 2012, s. 330.

73  Wyrok SA w Krakowie z 19 sierpnia 1999 r., sygn. II AKa 147/99, Palestra 
2000, nr 2–3, s. 251.

74  Wyrok SA w Krakowie z  15 stycznia 2004 r., sygn. II AKa 24/03, KZS 
2004, nr 5, poz. 29.

75  sjp.pwn.pl/sjp, dostęp z 18 marca 2016 r.
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tający. Są to również i takie pytania, które ze względu na swoją treść, 
sposób sformułowania czy wypowiedzenia informują osobę przesłuchiwa-
ną o odpowiedzi oczekiwanej przez pytającego. Zatem nie jest to jednolita 
kategoria i zawiera ona pytania od lekko sugestywnych do sugerujących 
wprost odpowiedź 76. Istotnym jest przy tym kontekst sytuacyjny zadanego 
pytania. Do tej kategorii pytań sugerujących nie można zaliczyć zaprezen-
towania świadkowi fragmentu zeznań innej osoby 77. Pytań sugerujących 
nie może zadawać żaden uczestnik procesu włącznie z samym organem 
przesłuchującym. Odpowiedzi na tego rodzaju pytania mogą wypaczać 
właściwą relację osoby przesłuchiwanej 78. 

Ocena, czy pytanie jest sugerujące, wymaga uwzględnienia wcześniej-
szej relacji spontanicznej, gdyż pytanie może nawiązywać wprost do tej 
wypowiedzi i oceniane w oderwaniu od tej wypowiedzi mogłoby być uznane 
za sugerujące 79. Należy wyraźnie podkreślić, że pytania sugerujące odpo-
wiedź, jeżeli ich nie uchylono albo pochodziły od przesłuchującego, powin-
ny być oceniane w ramach naruszenia swobody wypowiedzi. Zatem, de-
pozycje procesowe, pozyskane w wyniku zadawania pytań sugerujących, 
mogą stanowić podstawę dokonywania ustaleń, gdyż przepis art. 171 
§ 7 nie znajduje w tych przypadkach zastosowania. Należy podzielić po-
gląd stanowiący, że wszelkie formy sugerowania osoby przesłuchiwanej 
są niedopuszczalne 80. Oznacza to, że analizowany przepis należy odczy-
tywać w ten sposób, że nie wolno zadawać pytań sugestywnych nie tylko 
w warstwie słownej, ale i w sposobie zadawania. Z uwagi jednak na fakt, 
że uchylić można tylko pytanie wyrażone słowem, powstaje problem, jak 
postąpić w przypadku, gdy warstwa słowna pytania nie jest sugestywna, 
natomiast sugestywny jest towarzyszący pytaniu gest, np. kiwnięcie gło-
wą. Autorzy artykułu twierdzą, że uchylenie pytania byłoby pochopne, 
a słusznym rozwiązaniem jest ujęcie w protokole przesłuchania treści py-
tania i opisanie towarzyszącego temu pytaniu gestu — przy jednoczesnym 
zwróceniu uwagi osobie zadającej pytanie na niestosowność wywierania 
w taki sposób sugestii, zaś dowód uzyskany w takich warunkach podlegać 
będzie stosownej ocenie, uwzględniającej możliwość poddania się osobie 
przesłuchiwanej sugestii. 

Uchyleniu podlegają również pytania nieistotne. Pytanie nieistotne 
to takie, które nie ma związku z przedmiotem (meritum) sprawy. Wydaje 
się, że w tej liczbie znajdą się również pytania pozbawione treści, bła-
he oraz niemające znaczenia dla sprawy. Organ przesłuchujący uchyla 
pytania z urzędu lub na wniosek strony postępowania. W myśl art. 370 
§ 4 k.p.k. przewodniczący składu orzekającego jest zobligowany uchylić 
również pytanie, które z określonych powodów uzna za niestosowne. Rację 

76  B. Hołyst, Kryminalistyka..., wyd. cyt., s. 939.
77  Wyrok SN z 10 czerwca 2005 r., sygn. II KK 332/04, LEX nr 152467
78  J. Skorupka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016, 

s. 358–367.
79  M. Czekaj, Problematyka pytań zadawanych przesłuchiwanym w nowym 

kodeksie postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 1998, nr 4, s. 17–19.
80  Tamże.
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ma Marcin Czekaj twierdząc, że pojęcie to jest na tyle nieostre, iż jego zde-
fi niowanie nastręczać może duże trudności 81. Za wymienionym autorem 
wskazać należy, że pytaniem niestosownym będzie takie, które ma charak-
ter obraźliwy czy wulgarny, a także powtarzające się, zmierzające do wy-
jaśnienia okoliczności już wcześniej ustalonych. Autorzy artykułu twier-
dzą, że pytanie niestosowne to również takie, które jest „niedostosowane 
do okoliczności” prowadzonego postępowania, wymierzone np. w powagę 
sądu. Zdaniem Macieja Kulickiego niektóre pytania ze względu na swą 
konstrukcję, formę, rolę procesową lub poziom mogą być ocenione jako 
niestosowne 82. Dopuszczalność uchylania pytań dotyczy całego stadium 
procesu włącznie z postępowaniem przygotowawczym. Prokurator prowa-
dzący przesłuchanie jest zatem również zobligowany do uchylania pytań 
sugestywnych, nieistotnych oraz niestosownych zadawanych osobie prze-
słuchiwanej przez stronę uczestniczącą w czynności. Obowiązek uchylenia 
odnosi się także do pytań, które dotyczą okoliczności, co do której wniosek 
dowodowy — gdyby został złożony — zostałby oddalony z powodów okre-
ślonych w art. 170 k.p.k. 83.

Dyskwalifi kacja środków dowodowych pochodzących 
od osobowych źródeł dowodowych 

Nie mogą stanowić dowodu wyjaśnienia, zeznania lub oświadczenia, 
które zostały złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi 
lub wbrew zakazom wymienionym w § 5 art. 171 k.p.k. Z zakresu cyto-
wanego artykułu wynika, że dyskwalifi kacji podlegają tylko środki dowo-
dowe pochodzące od osobowych źródeł dowodowych. Chodzi tutaj zatem 
o wyjaśnienia oskarżonych, zeznania świadków, opinie biegłych, a także 
wszystkie inne oświadczenia złożone w toku procesu. Dla zastosowania 
rygoru zakodowanego w art. 171 § 7 k.p.k. nie jest konieczne udowod-
nienie, że osoba przesłuchiwana nie miała możności wypowiedzenia się 
w granicach określonych celem jej przesłuchania, ale wystarczy upraw-
dopodobnienie, że taką swobodą nie dysponowała 84. W przypadku zgło-
szenia tego typu zarzutów, co do przeprowadzonych przesłuchań, obo-
wiązkiem sądu lub prokuratora jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy 
istotnie takie naruszenia nastąpiły, a dopiero w wypadku stwierdzenia, 
że tak nie było, można rozważać, czy dowody są wiarygodne. Stwierdzenie 
zaś, że dowody te uzyskano w warunkach braku swobody wypowiedzi lub 
z naruszeniem zakazów z art. 171 § 5 k.p.k., oznacza, że nawet gdyby 
były one zgodne z prawdą, nie mogą stanowić dowodu, a więc nie mogą 

81  Tamże, s. 15–26. 
82  M. Kulicki, Kryminalistyka. Zagadnienia wybrane, Toruń 1988, s. 194. 
83  L. Paprzycki, Komentarz aktualizowany do art. 171 Kodeksu postępowania 

karnego, LEX nr 587299696.
84  Wyrok SN z 9 sierpnia 1976 r., sygn. V KR 34/76, OSPiKA 1979, nr 1, poz. 8. 
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stać się podstawą ustaleń faktycznych 85. Zdyskwalifi kowany dowód wraz 
ze wskazaniem powodu powinien znaleźć się w uzasadnieniu orzeczenia. 
Stwierdzenie „wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia nie mogą stanowić 
dowodu” oznacza, że nie mogą być w żadnym trybie ujawnione — od-
czytane, zaliczone do materiału dowodowego bez odczytywania 86. Przepis 
art. 171 § 7 należy tak odczytywać, że chodzi o warunki stworzone lub 
świadomie wykorzystane przez organ procesowy 87. Dotyczy to także sytu-
acji, gdy organ nie wiedział o istnieniu takich warunków, które następnie 
wyszły na jaw. Należy podzielić pogląd, według którego nie ma znaczenia, 
kto i co wywołało brak swobody wypowiedzi, gdyż celem tego przepisu nie 
jest stwierdzenie winy i ukaranie organu, lecz eliminacja dowodu uzyska-
nego w niewłaściwych warunkach 88.

Treść analizowanego przepisu prowadzi do jednoznacznego wniosku, 
że ustawodawca nie zdecydował się na delegalizację podstępu jako nie-
legalnej metody uzyskiwania depozycji procesowych osób przesłuchiwa-
nych w toku procesu. Podstęp na potrzeby omawianej normy rozumieć 
należy jako świadome wprowadzanie w błąd osoby przesłuchiwanej oraz 
czynienie jej różnych korzystnych obietnic. Przedstawiciele doktryny 
w przedmiotowym aspekcie pozostają podzieleni. Stanisław Waltoś uzna-
je te metody za nieetyczne i postuluje, aby traktować je jako eliminują-
ce swobodę wypowiedzi 89. Podobnie uważają inni, widząc w stosowaniu 
podstępu możliwość odbierania przesłuchiwanemu swobodnego kształto-
wania swojej wypowiedzi 90. Należy także wskazać tych autorów, którzy 
nie widzą w podstępie zakazanej metody, jednakże sugerują eliminację 
tak uzyskanego dowodu z uwagi na zasadę  fair play 91. Z kolei Bolesław 
Kurzępa dopuszcza niektóre postacie podstępu, jak np. blef, proponując 
oceniać tak uzyskany dowód poprzez pryzmat zasady swobodnej oceny 
dokonywanej przez sąd 92. Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzuca 
stosowanie podstępu w trakcie przesłuchiwania osób w procesie, ale tylko, 
gdy ta metoda ma postać podżegania przez organy ścigania do popełnienia 
przestępstwa 93.

85  Wyrok SN z 1 grudnia 1980 r., sygn. II KR 323/80, OSNPG 198, nr 6, poz. 73.
86  Wyrok SN z  22 lutego 1978 r., sygn. I KR 12/78, OSPiKA 1979, nr 7–8, poz. 142.
87  Z. Sobolewski, Samooskarżenie w świetle prawa karnego (nemo se ipsum 

accusare tenetur), Warszawa 1982, s. 21. 
88  Z. Świda-Łagiewska, Dyskwalifi kacja dowodu w trybie art. 157 § 2 k.p.k., 

Nowe Prawo 1984, nr 4, s. 52. 
89  S. Waltoś, Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie kar-

nym, Państwo i Prawo 1975, nr 10, s. 70–71. 
90  A. Gaberle, Dowody..., wyd. cyt., s. 357.
91  W. Daszkiewicz, Swoboda wypowiedzi jako przesłanka ważności dowodu 

w procesie karnym, Państwo i Prawo 1979, nr 8–9, s. 74–75.
92  B. Kurzępa, Podstęp w toku czynności karnoprocesowych i operacyjnych, 

Toruń 2003, s. 137.
93  Wyrok ETPC z  27 października 2004 r. w sprawie Edwards i Levis przeciw-

ko Wielkiej Brytanii, skarga nr 39647/98, LEX nr 141542.



168 Piotr Kosmaty, Jacek Kudła  Nr 2(134)

Odnosząc się do zarysowanego sporu autorzy uważają, że realizacja ce-
lów, jakie ustawodawca postawił przed postępowaniem karnym, wymaga 
zaakceptowania stosowania podstępu w trakcie przesłuchania i to na-
wet pomimo zastrzeżeń natury etycznej do tej metody. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że podstęp wykazuje walory skutecznego narzędzia w walce 
z przestępczością 94. Autorzy pełni podzielają stanowisko Sądu Najwyższe-
go 95 wskazujące, że względy taktyczne nakazują aprobować takie zachowa-
nia organów ścigania, gdyż nie odbierają one same w sobie przesłuchiwa-
nemu możliwości swobodnego kształtowania swojej wypowiedzi, nawet je-
żeli oddziałują na jego proces motywacyjny. Pomimo wprowadzania w błąd 
trudno uznać, że podstęp wyłącza możliwość samodzielnego kształtowania 
wypowiedzi przez osobę przesłuchiwaną oraz powoduje takie jej skrępo-
wanie, że zostaje ona pozbawiona warunków swobodnego kształtowania 
swojej aktywności woli. Zdaniem Sądu Najwyższego 96 o niemożności swo-
bodnej wypowiedzi mogą świadczyć tylko takie warunki, w których osoba 
przesłuchiwana lub składająca oświadczenie ma zupełnie lub w tak znacz-
nym stopniu sparaliżowaną wolę, że nie może podać tego, co by chciała 
w związku z przedmiotem dokonywanej czynności procesowej. Zapewnie-
nie osobom przesłuchiwanym swobody wypowiedzi sprowadza się jedynie 
do tego, że nie wolno oddziaływać na przesłuchiwanego wyraźnie zakaza-
nymi sposobami, ani w inny sposób, który wyłączałby swobodę ekspresji. 
W tak zakreślonych granicach na pewno nie mieści się podstęp. Podobne 
stanowisko prezentuje Tomasz Grzegorczyk, który na jego poparcie po-
daje następujące przykłady: „Jeżeli bowiem świadkowi, który stwierdza, 
iż nic nie wie na temat określonego zdarzenia, organ procesowy oświadczy 
np. że dysponuje już dowodami wskazującymi, że ma on o nim wiedzę, 
czy że wręcz był on na miejscu zdarzenia, choć dowodami takimi nie dys-
ponuje, a świadek w związku z tym przyzna, że tak było, i złoży zeznania, 
to wprawdzie wprowadzono go w błąd co do istnienia owych dowodów, ale 
trudno doprawdy uznać, aby w ten sposób wyłączono swobodne podjęcie 
przez niego decyzji o złożeniu zeznań i swobodę jego wypowiedzi w toku 
ich składania. Podobnie należy ocenić np. sytuację, gdy podejrzanego, któ-
ry nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu i korzysta z prawa do odmo-
wy wyjaśnień, organ informuje nieprawdziwie o tym, że ma już obciążające 
go depozycje świadków, a nawet współpodejrzanych, czy że przeprowadza-
ne właśnie w należących do niego pomieszczeniach przeszukanie ujawniło 
już dowody świadczące o popełnieniu przez niego zarzucanego mu prze-
stępstwa i doprowadza w ten sposób do podjęcia przez podejrzanego decy-
zji o złożeniu wyjaśnień, w których obciąża on współuczestniczeniem w da-
nym przestępstwie także inne osoby, lub do przyznania się do czynu, któ-
rego dotyczy wskazane przeszukanie, dokładnie wyjaśniając okoliczności 

94  A. Cader, Podstęp a swoboda wypowiedzi oskarżonego w świetle art. 171 k.p.k., 
NKPK 2002, t. X, s. 92.

95  Wyrok SN z  15 lipca 1979 r., sygn. V KRN 123/79, OSNPG 1980, nr 5, poz. 66.
96  Wyrok SN z  8 lutego 1974 r., sygn. V KR 42/74, OSNKW 1974, nr 6, poz. 115. 
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jego popełnienia. Następnie zaś okazuje się np. że dowody tego czynu 
przeszukujący ujawnili dopiero jakiś czas po zakończeniu tego przesłu-
chania i także dzięki informacjom przekazanym im przez przesłuchują-
cego, a wynikającym z wyjaśnień podejrzanego, albo że współdziałający 
z nim po wskazaniu im na obciążające ich jego wyjaśnienia zdecydowali 
się na złożenie wyjaśnień, i to obciążających także tego podejrzanego” 97. 

97  T. Grzegorczyk, Komentarz do art. 171 Kodeksu postępowania karnego, 
LEX nr. 587272583; T. Grzegorczyk, Art. 171 [w:] Kodeks postępowania karne-
go. Komentarz,. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003. T. Grzegorczyk. Art. 171 
[w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze 
2003, < https://sip.lex.pl/#/commentary/587272583/70023>, 30 sierpnia 2019.
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Summary: The scientifi c article takes 
into account the practice of applying the 
law in the fi eld of interrogation methods 
and the permissible rights of the inter-
rogator related to the broadly under-
stood freedom of expression. Contrary 
to Part I - Tactics and Techniques for In-
terviewing and Interviewing - the article 
refers only to the procedural aspects of 
interrogations. Any deviation from the 
strictly defi ned procedural rules set out 
in the scientifi c article allows the col-
lection of evidence determined in the 
theory of criminal process with „poi-
soned fruits trees „, which in doctrine 
and in the very application of the law 
still causes many interpretation diffi cul-
ties. The text sets out normative limits 
for the use of permitted methods of in-
terrogation.
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Streszczenie: Artykuł naukowy uwzględ-
nia praktykę stosowania prawa w zakre-
sie metod przesłuchań oraz dopuszczal-
nych uprawnień przesłuchującego zwią-
zanych z szeroko rozumianą swobodą 
wypowiedzi. W artykule odmiennie niż w 
części I — Taktyki i technik prowadzenia 
rozmów i przesłuchań — odniesiono się 
wyłącznie do aspektów procesowych pro-
wadzonych przesłuchań. Jakiekolwiek 
odstępstwo od ściśle określonych zasad 
procesowych przedstawionych w artykule 
naukowym pozwala na zgromadzenie do-
wodów określanych w teorii procesu kar-
nego „owocami z zatrutego drzewa”, co w 
doktrynie i w samym stosowaniu prawa 
wciąż sprawia wiele trudności interpreta-
cyjnych. W tekście określono normatyw-
ne granice wykorzystania dozwolonych 
metod przesłuchania. Wskazano expres-
sis verbis na czynności niedozwolone.
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TOMASZ ŁACHACZ 1 

LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ 
SPOŁECZNYCH NA PRZYKŁADZIE MIASTA SZCZYTNO

Problemy i zagrożenia społeczne występują w każdej społeczności lokalnej. 
Są one elementem naszej rzeczywistości i każdy bezpośrednio lub pośred-
nio zetknął się ze skutkami tych zjawisk. Mimo to, wspomniane zagrożenia 
nie skupiają naszej uwagi w takim stopniu jak przykładowo terroryzm, 
klęski żywiołowe czy też awarie infrastruktury krytycznej. Przyczyną tego 
może być fakt, że „myślenie w kategoriach problemów społecznych nie 
jest czymś utrwalonym w opinii publicznej, wśród przedstawicieli władzy, 
jak również profesjonalistów” 2. Jest to także związane z charakterem i po-
wszechnością zagrożeń społecznych, które towarzyszą nam na co dzień, 
a ich negatywne skutki zauważalne są często po dłuższym okresie czasu. 
W związku z tym nie są to zjawiska tak spektakularne i medialne, aby 
relacjonować je „na żywo” lub analizować na pierwszych stronach gazet. 
Są to jednak istotne zagrożenia, które negatywnie oddziałują na jednostkę, 
rodzinę, społeczeństwo i powodują dysfunkcję całych grup społecznych 3. 
Z tego względu problemy społeczne należy monitorować na bieżąco i dążyć 
do ich ograniczenia lub wyeliminowania z życia wspólnoty, choć to ostatnie 
wydaje się niezmiernie trudne. 

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania: w jaki sposób diagno-
zowane są lokalne problemy i zagrożenia społeczne? Jakie problemy i za-
grożenia społeczne dominują w funkcjonowaniu szczycieńskiej wspólnoty 
samorządowej? Jaka jest ich skala i charakter? W rozważaniach posłużo-
no się przykładem gminy Szczytno, czyli niewielkiego miasta położonego 
w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. 
W analizie odwołano się głównie do „Diagnozy problemów uzależnień 

1  Dr Tomasz Łachacz — doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologii; 
adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk 
Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zainteresowania naukowe: bez-
pieczeństwo państwa, bezpieczeństwo społeczne, samorząd lokalny, współpraca 
polsko-niemiecka w obszarze bezpieczeństwa.

   Adres do korespondencji: <t.lachacz@wspol.edu.pl>.
2  L. Miś, Teoria socjologiczna a praktyka rozwiązywania problemów społecz-

nych [w:] M. Malinowski (red.), Problemy społeczne w okresie zmian systemowych 
w Polsce , Rzeszów 1997, s. 18.

3  M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI 
wieku, Warszawa 2011, s. 63.
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i innych zagrożeń społecznych dla miasta Szczytno” 4 z 2009 r. oraz 
do dokumentu „Lokalna diagnoza, monitoring oraz strategia rozwiązy-
wania problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta 
Szczytno” 5 opracowanego w 2014 r. Ponadto w analizie wykorzystano 
dane statystyczne lokalnych instytucji, które zajmują się problemami 
społecznymi oraz odwołano się do literatury przedmiotu z tego zakresu. 
Na początku artykułu omówiono podstawowe pojęcia dotyczące podjętej 
problematyki, a następnie przedstawiono główne problemy i zagrożenia 
społeczne w gminie miejskiej Szczytno, zidentyfi kowane w diagnozach 
z 2009 r. i 2014 r. 

Problemy społeczne określane są jako „ogólne wzory zachowania ludz-
kiego lub warunków społecznych, które są postrzegane jako zagrożenia dla 
społeczeństwa przez znaczącą liczbę ludności, przez silne grupy, bądź przez 
charyzmatyczne jednostki, oraz które mogą być rozwiązane czy też którym 
można jakoś zaradzić” 6. Jerzy Kwaśniewski pod pojęciem problemów spo-
łecznych rozumie takie „zachowania ludzkie i zjawiska społeczne, które 
ze względu na swój charakter, skutki czy intensywność występowania po-
strzegane są i odczuwane przez członków danej społeczności jako istotne 
dolegliwości w życiu zbiorowym, domagające się rozwiązania” 7. Z powyż-
szych defi nicji wynika jednoznacznie, że problemy społeczne to zdarzenia 
oraz zachowania ludzkie, które ze względu na swoją skalę i charakter sta-
nowią zagrożenie dla funkcjonowania i rozwoju członków danej wspólnoty.

Zagrożenia społeczne defi niowane są jako zjawiska godzące bezpośred-
nio w jednostkę, jej biologiczne oraz egzystencjalne podstawy istnienia 8. 
Są to wszystkie przypadki odnoszące się do niebezpieczeństwa utraty życia 
i zdrowia, tożsamości narodowej i etnicznej poszczególnych społeczności oraz 
bezpieczeństwa socjalnego i publicznego 9. Analizowane zagrożenia „w zna-
czący sposób wpływają na jakość i standard życia ludzi, a tym samym na po-
ziom rozwoju cywilizacyjnego danego państwa, czy szerzej pewnych obszarów 
geografi cznych” 10. Zjawiska godzą nie tylko w jednostkę, ale mogą powodo-
wać także dysfunkcję całych grup społecznych, w tym również wspólnot sa-
morządowych. Ich  spektrum jest bardzo szerokie. W literaturze przedmiotu 
do najważniejszych zalicza się m.in. bezrobocie, ubóstwo, defi cyt mieszkań, 

 4 G. i A. Hryszkiewicz, Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń spo-
łecznych dla miasta Szczytno, Raport z badań monitoringowych, Szczytno 2009.

 5 G. i A. Hryszkiewicz, Lokalna diagnoza, monitoring oraz strategia rozwiązy-
wania problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Szczytno, 
Raport z badań monitoringowych, Szczytno 2014.

 6  K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych, Warszawa 2009, s. 20.
 7  J. Kwaśniewski, Rola diagnozy w rozwiązywaniu problemów społecznych [w:] 

J. Kwaśniewski (red.), Badania problemów społecznych 2, Warszawa 2006, s. 7.
 8  A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia, uwa-

runkowania, wyzwania, Warszawa 2012, s. 8.
 9  R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, 

Warszawa 2006, s. 112.
10  M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI 

wieku, Warszawa 2011, s. 62.
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bezdomność, patologie społeczne (alkoholizm, narkomanię, przestępczość), 
AIDS czy też korupcję i nepotyzm 11. Wymienione zagrożenia zakłócają funk-
cjonowanie i rozwój nie tylko społeczności lokalnych, ale mogą stanowić tak-
że problem o charakterze globalnym. Colin Powell, amerykański sekretarz 
stanu, stwierdził, że „HIV/AIDS to najpotężniejsza broń masowego rażenia 
na naszej planecie” 12. Z kolei Jan Nowak-Jeziorański zagrożenia społeczne 
wskazał jako główny problem naszego państwa 13. Kwestia niepożądanych 
zjawisk o charakterze społecznym poruszona została także w aktualnej Stra-
tegii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 r. W dokumencie za interes 
narodowy w dziedzinie bezpieczeństwa uznano m.in. „zapewnienie trwałego 
i zrównoważonego rozwoju potencjału społecznego i gospodarczego państwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem (…) warunków życia i zdrowia ludności jako 
podstawy bytowania” 14. Tym samym wyrażono potrzebę eliminowania zjawisk 
godzących w egzystencję jednostki i utrudniających rozwój społeczeństwa. 
W strategii podkreślono, że „barierą dla dalszego rozwoju jest utrzymujące 
się zjawisko długotrwałego bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
a co za tym idzie rozwarstwienia społecznego i nierównego dostępu do dóbr 
i usług” 15. W koncepcji uznano zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecz-
nego za priorytet polskiej polityki społecznej 16. Zauważono, że osiągnięcie tego 
celu jest możliwe poprzez aktywizację zagrożonych osób oraz współpracę in-
stytucji pomocy społecznej, rynku pracy i ochrony zdrowia. W strategii zade-
klarowano jednocześnie, że „planuje się stworzenie całościowego i efektywne-
go systemu zasiłków oraz świadczeń społecznych, stymulującego ekonomicz-
ne usamodzielnianie się i podejmowanie zatrudnienia na otwartym rynku 
pracy oraz takiego, w którym unika się ryzyka długotrwałego wykluczenia 
społecznego” 17. W dokumencie zwrócono uwagę także na pogarszającą się 
sytuację demografi czną, która stanowi istotne wyzwanie dla Polski. 

W dalszej części, zanim przedstawione zostaną główne problemy i zagro-
żenia społeczne w gminie miejskiej Szczytno, ukazana zostanie istota i zna-
czenie diagnozy społecznej. Diagnoza jest „systemem racjonalnych czynności 
służących do rozpoznania właściwości jakiegoś stanu rzeczy, zdarzenia czy 
obiektu, które jest podejmowane dla rozwiązania jakiegoś problemu prak-
tycznego (…). Istotą każdej diagnozy jest stosowanie istniejącej ogólnej wiedzy 
dla identyfi kowania rozmaitych elementów rzeczywistości, jako należących 
bądź nie należących do znanych, na gruncie tej wiedzy, kategorii ogólnych, 
klas, czy typów” 18. Jest to czynność mająca na celu zidentyfi kowanie pew-

11  P. W. Zawadzki, Bezpieczeństwo społeczne [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Mater-
ska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009, s. 126.

12  R. Jakubczak, Bezpieczeństwo narodowe Polski…, wyd. cyt., s. 414.
13 A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia…, wyd. 

cyt., s. 8.
14  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 

2014, s. 11.
15  Tamże, s. 24.
16  Tamże, s. 40.
17  Tamże, s. 54.
18  J. Kwaśniewski, Rola diagnozy w rozwiązywaniu…, wyd. cyt., s. 7–8.
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nych zjawisk i ich cech, co umożliwia w przyszłości inicjowanie kolejnych, 
skutecznych działań w danym obszarze. Jak zauważa Jerzy Apanowicz „rze-
telna diagnoza ma na celu stwierdzenie prawdziwych faktów lub zjawisk, 
ustalenie stanu faktycznego, rzeczywistych cech i zasad funkcjonowania” 19. 
Ważne jest przy tym określenie relacji i znaczeń wiążących poszczególne ele-
menty (np. zjawiska, fakty), z szerszym układem, którego stanowią część 20. 

Diagnozą społeczną określa się „wszelkie społeczne badania empiryczne, 
w których zbiera się dane szczegółowe, porządkuje je i interpretuje w celu 
udzielenia odpowiedzi na pytania: „Jak jest? Co to jest? Dlaczego tak jest?” 21. 
Przedmiotem takich badań są zjawiska i procesy społeczne, a ich rezulta-
tem powinny być wnioski oraz zalecenia do wykorzystania w inicjowaniu 
określonych działań. Specyfi ką diagnozy problemów społecznych jest to, 
że „koncentruje się ona na identyfi kacji i opisie zjawisk ograniczających lub 
stwarzających zagrożenie ograniczenia zaspokajania potrzeb społecznych do-
tyczących wielu osób w społeczności” 22. W węższym znaczeniu wspomniana 
diagnoza ma na celu rozpoznanie dotkliwych zdarzeń i sytuacji w celu wywo-
łania zmiany społecznej 23. W każdym z tych ujęć istotne są efekty, czyli istot-
ny jest praktyczny wymiar narzędzia, które powinno być punktem wyjścia 
do podejmowania działań mających na celu rozwiązanie danego problemu. 

Obowiązek przeprowadzenia diagnozy społecznej w jednostkach sa-
morządu terytorialnego wynika z ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej 24. W akcie prawnym określono, że „gmina i powiat opracowują 
strategię rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd wojewódz-
twa strategię w zakresie polityki społecznej” 25. Zapis ten wzmocniono 
w art. 17 ustawy podkreślając, że do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy właśnie „opracowanie i realizacja gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecznej, profi laktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka”. W akcie prawnym doprecyzowano, że elementem 
wspomnianej strategii powinna być m.in. diagnoza sytuacji społecznej, 
prognoza zmian w zakresie objętym strategią czy też określenie celów stra-
tegicznych projektowanych zmian. Z tego wynika, że ustawodawca precy-
zyjnie określił podmioty odpowiedzialne za opracowanie strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych i związanej z nią diagnozy społecznej.

W latach 2004–2014 diagnoza problemów i zagrożeń społecznych w gmi-
nie miejskiej Szczytno przeprowadzona została trzy razy, w latach: 2004, 
2009 i 2014. W dalszej części artykułu odwołano się głównie do wyników 

19  J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002, s. 36.
20  J. Mańska, Diagnozowanie problemów społecznych. Przemoc w rodzinie, 

Kraków 2015, s. 6.
21  B. Szatur-Jaworska, Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej [w:] G. Fir-

lit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2007, s. 109.
22  J. Mańska, Diagnozowanie problemów społecznych…, wyd. cyt., s. 7.
23  Tamże, s. 6.
24  Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2017 r., poz. 1769).
25  Tamże, art. 16b, pkt 1.
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badań i wniosków przedstawionych w ostatnich dwóch dokumentach. 
Na początku należy jednak zasygnalizować potencjał społeczny omawianej 
wspólnoty samorządowej. Gmina Szczytno to małe miasto leżące w północ-
no-wschodniej Polsce, należące do województwa warmińsko-mazurskiego. 
Liczba jego mieszkańców na koniec 2014 r. (czyli w okresie, kiedy powsta-
ła ostatnia diagnoza) wynosiła 24 185 osób, z czego mężczyźni stanowi-
li 11 538, zaś kobiety 12 646 26. Warto przy tym nadmienić, że na koniec 
2014 r. w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) było 3 991 osób, w wie-
ku produkcyjnym 15 378 osób, zaś w wieku poprodukcyjnym 4 816 27. Co-
raz większa grupa osób w wieku powyżej 60 lat oznacza starzenie się społe-
czeństwa w Szczytnie, co uznać należy za istotne wyzwanie dla lokalnej poli-
tyki społecznej. W 2015 r. średni wiek mieszkańców gminy wynosił 41,6 lat 
i był nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa 
warmińsko-mazurskiego, aczkolwiek był porównywalny do średniego 
wieku mieszkańców całej Polski 28. Ponadto warto podkreślić, że w latach 
2002–2016 zmalała liczba mieszkańców w Szczytnie aż o 9,3% i na koniec 
2016 r. wynosiła 23 817 29. Jest to zapowiedź problemów demografi cznych 
szczególnie, że w ostatnich latach odnotowuje się ujemny przyrost natu-
ralny w mieście. W regionie brakuje przemysłu, a głównym atutem Szczyt-
na jest turystyka związana głównie z walorami środowiska naturalnego. 
W kontekście omawianej problematyki wspomnieć należy, że w ostatnich 
latach rosną wydatki budżetu miasta na pomoc społeczną — przykładowo 
w 2009 r. wynosiły one 10,00 mln, zaś w 2014 r. — 11,4 mln, co stanowiło 
15,6% udziału w całości budżetu Szczytna 30.

Analizę dokumentów źródłowych rozpocząć należy od przedstawie-
nia metodologii badań, które zrealizowano na ich potrzeby. Diagnoza 
z 2009 r. opracowana została na podstawie: sondy ulicznej przeprowadzo-
nej wśród mieszkańców gminy, którzy ukończyli 18 rok życia; badań an-
kietowych w szkołach podstawowych, gimnazjum i w placówkach ponad-
gimnazjalnych oraz danych statystycznych z lokalnych instytucji 31. W son-
dzie ulicznej wzięło udział 60 mieszkańców wybranych losowo, a badanie 
przeprowadzone zostało metodą ankiet bezpośrednich, które rozdawane 
i odbierane były w miejscach publicznych. Elementem badań było także 
ankietowanie uczniów w szczycieńskich szkołach. Określenia próby z po-
pulacji uczniów szkół gminy (dziewcząt i chłopców) dokonano w trzech gru-
pach wiekowych: klasy VI szkół podstawowych, klasy III gimnazjów oraz 
klasy II placówek ponadgimnazjalnych. W tym przypadku określenia próby 
dokonano metodą doboru warstwowego, a „badane były klasy w każdym 

26  Główny Urząd Statystyczny, <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tabli-
ca#>, 19 września 2017 r.

27  Tamże.
28  <http://www.polskawliczbach.pl/Szczytno#demografia-w-pigułce#ixzz4eb

6WACgG>, 19 września 2017 
29  Tamże.
30  Tamże.
31  G. i A. Hryszkiewicz, Diagnoza problemów …, wyd. cyt., s. 2.



Nr 2(134)        Lokalna diagnoza problemów i zagrożeń społecznych… 175

z wyżej wymienionych przedziałów wiekowych” 32. Wśród uczniów przepro-
wadzono ankietę audytoryjną, podczas której ankieter czytał instrukcje 
i udzielał indywidualnych wyjaśnień w przypadku niejasności. Badanie 
miało charakter anonimowy, a ankiety oddawane były dla ankietera. Waż-
nym uzupełnieniem powyższych badań była analiza danych z instytucji 
lokalnych, które zajmują się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 
W diagnozie z 2014 r. posłużono się podobnymi metodami badawczymi. 
Sondę uliczną przeprowadzono wśród 120 pełnoletnich mieszkańców gmi-
ny, wybranych losowo. Podkreślić należy, że w tym przypadku próba ba-
dawcza była dwukrotnie większa, niż podczas ostatniego badania, pomi-
mo, iż liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się o 897 osób w stosunku 
do 2009 r. 33. Badanie wśród uczniów szczycieńskich szkół zrealizowano 
w taki sam sposób jak w 2009 r., zaś w analizie danych z instytucji lokal-
nych wykorzystano informacje od podmiotów zajmujących się nie tylko 
problemami alkoholowymi, lecz również innymi zagrożeniami społecznymi. 
Ponadto w ramach diagnozy z 2014 r. przeprowadzono wywiady ze sprze-
dawcami i właścicielami punktów sprzedaży alkoholu i papierosów 34. 

W badaniach przeprowadzonych w 2009 i 2014 r. mieszkańcy Szczytna 
wyrazili swoją opinię na temat lokalnych problemów i zagrożeń społecznych.

Tabela 1
Hierarchia problemów społecznych w Szczytnie

Które z problemów uważa Pan/i za najważniejsze? 2009 r. 2014 r.

Zanieczyszczenie środowiska 21% 7%
Bezrobocie 58% 61%
Alkoholizm 54% 50%

Kryzys rodziny 9% 29%
Wzrost przestępczości 38% 25%

Picie alkoholu przez młodzież – 27%
AIDS 13% 5%

Przemoc w rodzinie – 31%
Zubożenie społeczeństwa 25% 23%

Przemoc i agresja na ulicach – 15%
Narkomania 31% 37%

Problemy mieszkaniowe/bezdomność 4% 9%
Kryzys norm moralnych 9% –

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu z badań monitoringowych, 
G. i A. Hryszkiewicz, Diagnoza problemów uzależnień …, wyd. cyt. , s. 4

32  Zastosowana metoda doboru warstwowego wśród uczniów szczycień-
skich szkół polegała na podziale na jednorodne warstwy — grupy wiekowe i wy-
bór badanej próby w obrębie wybranych warstw. Patrz: tamże, wyd. cyt., s. 2.

33  Na koniec 2009 r. liczba mieszkańców Szczytna wynosiła 25 082 osób, zaś 
na koniec 2014 r. — 24 185 osób. Patrz: GUS, <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/
teryt/tablica#>, 25 września 2017 r.

34  G. i A. Hryszkiewicz, Lokalna diagnoza…, wyd. cyt. , s. 3–4.
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Mieszkańcy Szczytna uczestniczący w badaniu, mogli wybrać więcej niż jed-
ną odpowiedź, jeśli możliwości nie wykluczały się. W związku z tym suma war-
tości procentowych udzielonych odpowiedzi jest większa niż 100%. Z przed-
stawionych danych wynika, że w opinii respondentów głównymi zagrożeniami 
społecznymi w Szczytnie są: bezrobocie, alkoholizm i narkomania. Na pierw-
szym miejscu wymieniany jest problem bezrobocia, mimo poprawiającej się 
od kilku lat sytuacji na rynku pracy w Polsce. Brak zatrudnienia przez dłuższy 
okres czasu może być źródłem innych, niepożądanych zjawisk społecznych. 
Członkowie szczycieńskiej wspólnoty samorządowej postrzegają także alko-
holizm i narkomanię jako istotne zagrożenia w środowisku lokalnym. Ponad-
to warto zwrócić uwagę na odpowiedzi „kryzys rodziny” i „zanieczyszczenie 
środowiska”. W pierwszym przypadku wzrosła liczba udzielonych odpowiedzi 
z wartości 9% w 2009 r. do 29% w 2014 r. Świadczy to o tym, że wartości ro-
dzinne są ważne, a związany z tym kryzys jest zauważany coraz częściej także 
w małych wspólnotach samorządowych. Z kolei zanieczyszczone środowisko 
według respondentów nie jest już tak dużym problemem jak przed kilkoma 
laty. Zmiana opinii na ten temat może być związana z działaniami prowadzo-
nymi na rzecz środowiska naturalnego. Dobrym przykładem jest rekultywacja 
jezior miejskich realizowana w Szczytnie od 2010 r. 35.

Opinie dorosłych mieszkańców gminy na temat lokalnych problemów 
i zagrożeń społecznych warto porównać z odpowiedziami młodzieży, uczest-
niczącej w badaniach.

Tabela 2
Hierarchia problemów społecznych w Szczytnie w opinii młodzieży

Które z problemów uważasz za najważniejsze? 2009 r. 2014 r.

Zanieczyszczenie środowiska 28% 26%
Bezrobocie 55% 60%
Alkoholizm 54% 65%
Kryzys rodziny 23% 27%
Wzrost przestępczości 24% 31%
Picie alkoholu przez młodzież – 38%
AIDS 24% 27%
Przemoc w rodzinie – 58%
Zubożenie społeczeństwa – 9%
Przemoc i agresja na ulicach – 41%
Narkomania 45% 64%
Problemy mieszkaniowe/bezdomność – 12%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza problemów uzależnień…, 
wyd. cyt., s. 22; Lokalna diagnoza, monitoring…, wyd. cyt., s. 20

35  G. Siemieniuk, Rozpoczęło się oczyszczanie jezior w Szczytnie, <https://
www.olsztyn24.com/news/9177-rozpoczelo-sie-oczyszczanie-jezior-w-szczytnie.
html>, 25 września 2017 r.
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Szczycieńska młodzież, podobnie jak dorośli, uważa że głównymi 
problemami społecznymi w mieście są: alkoholizm, narkomania i bez-
robocie. Inna jest tylko hierarchia najważniejszych zagrożeń, ponieważ 
w badaniach z 2014 r. młodzi ludzie wymieniają alkoholizm i narkoma-
nię odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu. W odpowiedziach tej 
grupy respondentów bardzo często pojawia się problem alkoholu, je-
śli uwzględni się łącznie wartości dotyczące „alkoholizmu” i „picia al-
koholu przez młodzież”. Za niepokojące uznać należy, że zdecydowanie 
więcej uczniów w ostatnim badaniu zwróciło uwagę na zjawisko nar-
komanii. Na trzecim miejscu wymieniono brak pracy, choć „niedoce-
nienie” znaczenia problemu może być związane z tym, że bezpośrednio 
nie dotyczy on uczącej się młodzieży. Warto natomiast zwrócić uwagę 
na wrażliwość uczniów na kwestie związane z ochroną środowiska. Z ko-
lei za alarmujące uznać należy odpowiedzi dotyczące problemu prze-
mocy w rodzinie, często pojawiające się w ankietach uczniów z 2014 r. 

Podsumowując: należy podkreślić, że w opinii dorosłych mieszkańców 
i uczącej się młodzieży, głównymi zagrożeniami o charakterze społecz-
nym w szczycieńskiej wspólnocie samorządowej są bezrobocie, alkoholizm 
i narkomania. W związku z tym wymienione w badaniach zjawiska warto 
poddać dalszej analizie w odniesieniu do danych statystycznych instytucji 
lokalnych zajmujących się powyższymi problemami. 

Wykres 1
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Szczytnie w latach 2004–2014y
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Źródło: opracowane własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 
w Szczytnie

W analizowanym okresie sytuacja na danym rynku pracy zmieniała się 
diametralnie. W 2004 r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Szczytnie było 2425 osób, w 2009 r. — 1979, zaś w 2014 r. tylko 
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1738 osób 36. Pozytywny trend na lokalnym rynku pracy obserwowany był 
w kolejnym roku, ponieważ w 2015 r. zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Szczytnie było 1272 osób, zaś rok później — 978 37. Dla 
gmin stopa bezrobocia nie jest podawana przez Główny Urząd Statystycz-
ny, więc w celu ukazania zjawiska określa się jego natężenie 38.

Tabela 3
Natężenie bezrobocia w gminie miejskiej Szczytno w latach 2004–2014

Rok Liczba mieszkańców
w wieku produkcyjnym

Liczba osób 
bezrobotnych

Natężenie 
bezrobocia

2004 16 925 2425 14,3%

2005 16 920 2332 13,8%

2006 16 808 1990 11,8%

2007 16 667 1733 10,4%

2008 16 663 1693 10,2%

2009 16 426 1979 12,0%

2010 16 231 2055 12,7%

2011 16 371 1894 11,6%

2012 16 075 2025 12,6%

2013 15 688 1961 12,5%

2014 15 378 1738 11,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 
w Szczytnie

Największy poziom natężenia bezrobocia w Szczytnie wystąpił w 2004 r., 
zaś najmniejszy w 2008 r. W 2014 r. jego wartość osiągnęła jedną z niż-
szych w analizowanym okresie, aczkolwiek należy zwrócić uwagę na to, 
że w gminie systematycznie zmniejsza się liczba mieszkańców w wieku 
produkcyjnym. Mimo tego uczestnicy badania realizowanego na potrzeby 
omawianych diagnoz wymieniali bezrobocie jako główne zagrożenie spo-
łeczne w środowisku lokalnym. W związku z tym warto ukazać charakter 
zjawiska w oparciu o dane Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.

36  <http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.display?p_czas=10%2C11%2C12%2
C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18&p_nts=14&p_tery=3247>, 3 grudnia 2015 r.

37  <http://www.pup.szczytno.pl/urzad_pracy/statystyki_graficzne.html>, 
27 września 2017 r.

38  Natężenie bezrobocia — udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym. Patrz: Badania wykonane przez TNS OBOP 
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, Rynek pracy w powiecie 
szczycieńskim. Badanie aktywności osób bezrobotnych, Warszawa 2010, s. 21.
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Wykres 2
Bezrobotni w Szczytnie według czasu pozostawania bez pracy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 
w Szczytnie

W omawianej wspólnocie bezrobocie miało charakter długotrwały: 
większość osób pozostawała bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Ponadto 
dużą grupę stanowiły osoby będące bez pracy do 3 miesięcy. Związane 
to było z tym, że część bezrobotnych znajduje zatrudnienie na krótki okres 
(np. staże, umowa zlecenie), a następnie ponownie rejestruje się w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Szczytnie. Inną charakterystyczną cechą lokal-
nego bezrobocia jest niski poziom wykształcenia osób bez zatrudnienia. 
W grupie bezrobotnych osoby z wyższym wykształceniem stanowiły przy-
kładowo w 2014 r. 13,6%, zaś jednostki po szkole gimnazjalnej lub z niż-
szym wykształceniem aż 26,8% 39. Wynika z tego, że wykształcenie ułatwia 
znalezienie pracy, gdyż edukacja wydobywa z człowieka to, co najlepsze 40. 

Wykres 3
Struktura wiekowa bezrobotnych w Szczytnie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 
w Szczytnie

39  Por. Powiatowy Urząd Pracy w  Szczytnie, Raporty o bezrobociu w powiecie 
szczycieńskim za okres 2004–2014, Szczytno 2015.

40  B. Śliwerski, Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Kraków 1992, 
s. 27.
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Kolejną cechą charakterystyczną zjawiska jest fakt, że dużą grupę 
bezrobotnych w gminie stanowią ludzie młodzi w wieku od 25 do 34 lat. 
Jest to niepokojąca tendencja, choć w ostatnich latach zmienia się ona 
na korzyść ludzi młodych, którzy po zakończeniu edukacji mają ogromny 
problem z „wejściem” na rynek pracy. Poszukującym zatrudnienia bezpo-
średnio po szkole brakuje przede wszystkim doświadczenia zawodowego 
i trudno jest im rywalizować z innymi bezrobotnymi. Dla młodych ludzi 
może to być argument w podjęciu decyzji o emigracji.

Innym, istotnym problem społecznym zidentyfi kowanym przez człon-
ków szczycieńskiej wspólnoty samorządowej jest alkoholizm. Liczba odpo-
wiedzi udzielonych w badaniach, w których zwrócono uwagę na problem, 
może sugerować, że jest to istotne zagrożenie w środowisku lokalnym. 

Wykres 4
Liczba osób z problem alkoholowym w Szczytnie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Przychodni Terapii Uzależnie-
nia od Alkoholu i  Współuzależnienia w Szczytnie

W analizowanym okresie liczba zarejestrowanych w Przychodni Tera-
pii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie wynosiła 
od 235 do 344 osób. W roku 2008 i 2009 odnotowano najwięcej osób 
z problemem alkoholowym, zaś najmniej w 2011 r. Za niepokojący fakt 
należy uznać, że w 2013 r. liczba zarejestrowanych w przychodni nie-
znacznie się zwiększyła w porównaniu do poprzednich 3 lat. Mimo to, 
analizowany problem w ujęciu statystycznym nie stanowi dużego zagro-
żenia w szczycieńskiej wspólnocie samorządowej. Według Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych średnia szacunkowa 
dla miejscowości do 25 tys. mieszkańców jest prawie dwukrotnie wyższa 
(ok. 500 osób) 41. Poza tym warto nadmienić, że z powodu uzależnienia 

41  Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoho-
lowych w mieście do 25 tys. mieszkańców (dane szacunkowe): liczba osób uza-
leżnionych od alkoholu — ok. 500 osób; dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika  



Nr 2(134)        Lokalna diagnoza problemów i zagrożeń społecznych… 181

od alkoholu cierpią również najbliżsi z otoczenia alkoholika. Jak wynika 
z danych przedstawionych na powyższym wykresie, w niektórych okre-
sach problem dotyczył łącznie prawie 500 osób w Szczytnie (2008 r. — 
492 osoby; 2009 r. — 456 osób). Statystycznie zagrożenie nie jest nadal 
duże, choć młodzi ludzie deklarują, że często mają kontakt z alkoholem, 
co jest już niepokojącym trendem. 

Tabela 4
Uczniowie, którzy spożywali alkohol 30 dni przed badaniem

Respondenci 2004 r. 2009 r. 2014 r.

Klasy VI szkół podstawowych 28% 14% 11%

Klasy III gimnazjów 28% 51% 34%

Klasy II szkół 
ponadgimnazjalnych 39% 62% 63%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza problemów uzależnień…, 
wyd. cyt., s. 47; Lokalna diagnoza, monitoring…, wyd. cyt., s. 22

Większość respondentów z klas II szkół ponadgimnazjalnych twierdziła, 
że spożywała alkohol w ostatnim miesiącu przed badaniem. W przypad-
ku uczniów szkół podstawowych było to 11% ankietowanych. Co ciekawe, 
młodzież z gimnazjów deklarowała w 2014 r., że 30 dni przed badaniem 
rzadziej sięgała po alkohol, niż w 2009 r.

Tabela 5
Uczniowie, którzy kiedykolwiek upili się napojem alkoholowym

Respondenci 2004 r. 2009 r. 2014 r.

Klasy VI szkół podstawowych 24% 18% 16%

Klasy III gimnazjów 22% 50% 44%

Klasy II szkół 
ponadgimnazjalnych 37% 28% 65%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza problemów uzależnień…, 
wyd. cyt., s. 47; Lokalna diagnoza, monitoring…, wyd. cyt., s. 24

— ok. 1.000 osób; dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików — ok. 1.000 
osób; osoby pijące szkodliwie — 1.250–1.750 osób. Zob. <http://www.parpa.pl/
index.php/33-analizy-badania-raporty>, 15 września 2017 r.
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16–18% uczniów z klas VI szkół podstawowych przyznało w ostatnich 
dwóch badaniach, że w swoim życiu „upili się” już napojem alkoholowym, 
zaś w przypadku gimnazjalistów była to prawie połowa uczęszczających 
do klas III. W badaniach przeprowadzonych w 2014 r. aż 65% uczniów 
z klas II szkół ponadgimnazjalnych deklarowało, że zaliczyło „upicie się”. 
Warto przy tym nadmienić, że młodzież najczęściej sięgała po piwo, a zde-
cydowanie rzadziej po wino, czy też wódkę 42. Reasumując należy zauwa-
żyć, że alkoholizm nie jest dużym problemem w Szczytnie, ale zjawisko wy-
maga monitoringu i inicjowania działań prewencyjnych w formie np. cie-
kawych programów profi laktycznych adresowanych do młodych ludzi. 

Narkomania w opinii mieszkańców Szczytna postrzegana jest za istotne 
zagrożenie społeczne, czego nie potwierdzają dane Punktu Konsultacyjno-
-Informacyjnego utworzonego w 2007 r. w Przychodni Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu i Współuzależnienia.

Wykres 5
Liczba osób z problemem narkotykowym w Szczytnie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji Miejskiego 
Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
w Szczytnie za lata 2008–2014, Urząd Miejski w Szczytnie

W latach 2007–2014 liczba zarejestrowanych w Punkcie Konsultacyjno-
-Informacyjnym w Szczytnie nie przekroczyła 100 osób. W 2009 r. odnoto-
wano 91 osób z problemem narkotykowym, zaś pięć lat później — 60. War-
to przy tym dodać, że w tej grupie są nie tylko zażywający środki psycho-
aktywne, lecz również ich rodziny. W placówce udzielane jest wsparcie 
w zakresie m.in. udostępniania informacji na temat placówek odwykowych 
funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, porad-
nictwa na temat zapobiegania nawrotom uzależnienia, jak również prowa-
dzone są rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

42  G. i A. Hryszkiewicz, Diagnoza problemów uzależnień…, wyd. cyt., s. 11; 
G. i A. Hryszkiewicz, Lokalna diagnoza, monitoring…, wyd. cyt., s. 24.
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Tabela 6
Kontakt szczycieńskiej młodzieży ze środkami odurzającymi 

Respondenci 2004 r. 2009 r. 2014 r.

Klasy VI szkół podstawowych 14% 3% 6%

Klasy III gimnazjów 14% 16% 18%

Klasy II szkół ponadgimnazjalnych 14% 27% 26%

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów: G. i A. Hryszkiewicz, 
Diagnoza problemów uzależnień…, wyd. cyt., s. 47; G. i A. Hryszkiewicz, Lokalna 
diagnoza, monitoring…, wyd. cyt., s. 30

Z odpowiedzi młodzieży udzielonych na pytanie: „Czy kiedykolwiek mia-
łeś kontakt z jakimiś środkami odurzającymi?” wynika, że do kontaktu 
z narkotykami przyznaje się mała liczba uczniów klas VI ze szkół pod-
stawowych. Ze środkami odurzającymi częściej eksperymentuje młodzież 
w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Tabela 7
Środki odurzające zażywane najczęściej przez uczniów

Klasa
Rodzaj środka 

Szkoły
podstawowe

klasy VI

Gimnazja
klasy III

Szkoły ponadgimnazjalne 
klasy II

SZCZYTNO ESPAD-2011
ogólnopolskie

środki nasenne 3 % 6 % 5 % 17 % 

środki wziewne 
(m.in. klej, budapren) 4 % 2 % 2 % 6 % 

marihuana lub 
haszysz 4 % 16 % 26 % 37 % 

amfetamina 0 % 3 % 5 % 8 % 

heroina 0 % 0 % 0 % 1 % 

kokaina 0 % 0 % 1 % 3 % 

ecstasy 0 % 0 % 1 % 5 % 

LSD lub inne 
halucynogeny 0 % 1 % 1 % 3 % 

inne 0 % 0 % 0 % – 

Źródło: G. i A. Hryszkiewicz, Lokalna diagnoza, monitoring…, wyd. cyt., s. 30

Szczycieńska młodzież eksperymentująca z narkotykami sięga najczęś-
ciej po marihuanę. Jest przy tym przekonana o małej szkodliwości środ-
ka, co oczywiście nie jest prawdą. Część uzależnionych od „mocniejszych” 
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środków odurzających rozpoczynała właśnie od tzw. miękkich narkoty-
ków (np. marihuana, haszysz). Zdecydowanie rzadziej szczycieńscy ucz-
niowie próbują działania amfetaminy, środków nasennych, czy też wziew-
nych. W tabeli dla porównania podano wyniki badań ogólnopolskich 
ESPAD-2011 w grupie wiekowej 15–16-latków i starszej młodzieży 43. 
Na ich tle szczycieńska młodzież rzadko sięga po narkotyki. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania stwierdzić należy, że diagnoza 
społeczna jest pomocnym narzędziem w identyfi kowaniu lokalnych zjawisk, 
negatywnie oddziałujących na członków wspólnoty samorządowej. Jest ona 
istotnym elementem strategii rozwiązywania problemów społecznych, której 
obowiązek opracowania przez gminy i powiaty wynika z ustawy o pomo-
cy społecznej. W ciągu ostatnich 15 lat diagnoza społeczna w Szczytnie 
przeprowadzona została trzy razy. Na jej potrzeby w 2009 i w 2014 r. zrea-
lizowano badania empiryczne: sondaż uliczny, badanie ankietowe w szko-
łach, analizę danych statystycznych oraz wywiady z właścicielami sklepów 
alkoholowych (2014 r.). W opinii badanych mieszkańców (osób dorosłych 
i uczącej się młodzieży) głównymi zagrożeniami społecznymi w Szczytnie 
są bezrobocie, narkomania i alkoholizm. Wysoki poziom bezrobocia w gmi-
nie potwierdzają dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Szczyt-
nie. Od kilkunastu lat stała praca jest dobrem pożądanym w regionie, a jej 
brak główną „bolączką” mieszkańców. W związku z tym odpowiedzi respon-
dentów na ten temat nie są dużym zaskoczeniem, choć w ostatnim okre-
sie poprawia się sytuacja na rynku pracy. Inaczej przedstawia się kwestia 
alkoholizmu i narkomanii, które przez członków wspólnoty samorządowej 
uczestniczących w badaniach postrzegane są za istotne problemy społeczne. 
Z analizy danych statystycznych instytucji zajmujących się problematyką 
uzależnień w mieście wynika, że wspomniane zjawiska występują w Szczyt-
nie, ale ze względu na swoją skalę i charakter nie stanowią dużego zagroże-
nia. Szczególnie narkomania jest zjawiskiem marginalnym w świetle lokal-
nych statystyk. W związku z tym pojawia się pytanie, dlaczego mieszkańcy 
zwracają uwagę na wspomniane zjawiska? Otóż: to jak ludzie oceniają wagę 
problemów nie musi koniecznie odpowiadać ich realnemu poziomowi zagro-
żenia. Odczucia społeczne nie zawsze muszą być adekwatne do realnej skali 
problemów społecznych i ich skutków, ponieważ mogą być w tym wzglę-
dzie subiektywne i kształtowane przykładowo przez media 44. Mimo to na-
leży je uwzględniać, ponieważ zwracają uwagę na zjawiska, które wzbu-
dzają obawy wśród mieszkańców. Rozbieżność opinii respondentów i lokal-
nych danych statystycznych wynikać może także ze świadomości członków 
wspólnoty samorządowej w zakresie negatywnych konsekwencji problemów 
takich jak alkoholizm, czy też narkomania. W związku z powyższym mogą 

43  Badania młodzieży szkolnej ESPAD (European School Survey Project 
on Alcohol and Other Drug) — Europejski program badań ankietowych w szko-
łach. Por. J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkol-
ną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r., War-
szawa 2011.

44  T. Schimanek, Diagnozowanie problemów społecznych, Warszawa 2015, 
s. 4.
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pojawiać się wątpliwości, czy diagnozy społeczne są wiarygodne i potrzebne. 
Wydaje się, że jest to narzędzie pomocne w kształtowaniu lokalnej polityki 
społecznej. Pozwala poznać zachowania mieszkańców i zweryfi kować, czy 
społeczność lokalna dostrzega lub bagatelizuje określone zagrożenia. Diag-
noza społeczna jest dobrym narzędziem do ukazania jak realnie wyglądają 
problemy społeczności lub może pomóc zidentyfi kować „ukryte” zagroże-
nia, z których społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy 45. Jest to dobry punkt 
wyjścia do projektowania strategii rozwiązywania problemów społecznych 
i inicjowania w tym zakresie skutecznych działań. Mimo to, warto zwró-
cić uwagę na pewne mankamenty narzędzia. Na przykład próba badawcza 
w sondażu ulicznym przeprowadzonym na potrzeby diagnozy w 2009 r. sta-
nowiła 60 osób, a dwukrotnie więcej w 2014 r., mimo iż zmniejszyła się 
liczba mieszkańców Szczytna. Poza tym sondaż „ma jednak swoje ograni-
czenia, m.in. nie odzwierciedla opinii ogółu mieszkańców, pozwala na wy-
chwycenie jedynie głównych, najważniejszych wątków podjętego problemu. 
Sondaż nie daje pełnego obrazu, a jedynie przybliżony wynik” 46. Ponadto 
warto zastanowić się, czy odpowiedzi uczniów uzyskane w badaniach meto-
dą ankiety audytoryjnej byłyby takie same, jak w przypadku ankietowania 
tych samych respondentów w sposób indywidualny. Istotniejszą kwestią 
wydaje się jednak częstotliwość diagnozowania problemów i zagrożeń spo-
łecznych. W szczycieńskiej wspólnocie samorządowej odbywa się to co 5 lat, 
przy czym ostatni raz miało to miejsce w 2014 r. Jest to długi okres czasu, 
mając na uwadze dużą dynamikę życia społecznego oraz złożony charakter 
zagrożeń społecznych, które przenikają się wzajemnie i często współwystę-
pują ze sobą. W związku z tym proponuje się, aby uzupełnieniem diagnoz 
był monitoring problemów społecznych, dzięki któremu możliwe byłoby bie-
żące ukazanie zmian w zakresie charakteru i natężenia występujących zja-
wisk. To mogłoby okazać się pomocne w inicjowaniu skutecznych działań 
na rzecz ograniczania problemów społecznych. Inną kwestią, którą war-
to zasygnalizować, a powiązaną z omawianą problematyką, jest ewaluacja 
działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom społecz-
nym. Wydaje się, że w środowiskach lokalnych jest to element zaniedbywa-
ny lub realizowany w sposób schematyczny. Tymczasem ewaluacja działań 
(inicjowanych m.in. w oparciu o diagnozę) umożliwiłaby uzyskanie odpowie-
dzi, w jakim zakresie udało się osiągnąć zamierzone cele. 

Na zakończenie warto także podkreślić, że przeprowadzenie rzetelnej 
diagnozy problemów społecznych (oraz ich monitoringu) może przyczynić 
się do zwiększenia wiarygodności i zaufania do władz lokalnych oraz insty-
tucji, zajmujących się tą problematyką. Z kolei władzom lokalnym rzetel-
na diagnoza może być pomocna w kreowaniu lokalnej polityki społecznej 
i w efektywnym zarządzaniu środkami, które są ograniczone, szczególnie 
w przypadku małych gmin. 

45  Tamże, s. 5.
46  Jak przeprowadzić diagnozę społeczną, czyli słów kilka o badaniu społecz-

ności, s. 9, <https://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/02/Jak-prze-
prowadzic-diagnoze.pdf>, 17 września 2017 r.
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Summary: The article presents the es-
sence and importance of social diagno-
sis and presents the local dimension 
of social problems and threats on the 
example of Szczytno municipal munici-
pality. Local diagnosis is an important 
part of the social problem solving strat-
egy, which is mandated by the Social 
Welfare Act. Its purpose is to identify 
the severe phenomena and situations in 
a  given community in order to initiate 
a social change. In Szczytno, in 2004–
2014, three social diagnoses were devel-
oped. The content of these documents 
based on empirical research shows that 
the main threats in the city are unem-
ployment, alcoholism and drug addic-
tion. Such a state of reality is not con-
fi rmed by statistical data collected by 
local institutions that deal with these 
problems. In this regard, the article pre-
sents the scale and nature of the severe 
phenomena identifi ed in the colossal 
social diagnosis. To this end, reference 
was made to the “Diagnosis of problems 
of addictions and other social hazards 
for the city of Szczytno” from 2009 and 
to the document “Local diagnosis, moni-
toring and strategy for solving addiction 
problems and other social threats for 
the city of Szczytno” developed in 2014.

Słowa kluczowe: diagnoza społeczna, 
zagrożenia społeczne, bezrobocie, 
alkoholizm, narkomania, Szczytno

Streszczenie: W artykule ukazano 
istotę i znaczenie diagnozy społecznej 
oraz przedstawiono lokalny wymiar 
problemów i zagrożeń społecznych 
na przykładzie gminy miejskiej Szczyt-
no. Lokalna diagnoza jest ważnym 
elementem strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, a obowią-
zek jej opracowania wynika z ustawy 
o pomocy społecznej. Jej celem jest 
zidentyfi kowanie dotkliwych zjawisk 
i sytuacji w danej wspólnocie, tak aby 
zainicjować potrzebne zmiany społecz-
ne. W Szczytnie, w latach 2004–2014, 
opracowano trzy diagnozy społeczne 
w oparciu o przeprowadzone badania 
empiryczne. Wynika z nich, że w mie-
ście głównymi zagrożeniami o charak-
terze społecznym są bezrobocie, alko-
holizm i narkomania. Takiego stanu 
rzeczy nie odzwierciedlają dane staty-
styczne gromadzone przez instytucje 
lokalne, zajmujące się wspomnianymi 
problemami. W związku z pojawia-
jącymi się rozbieżnościami w ocenie 
zagrożeń występujących na terenie 
gminy, w artykule przedstawiono ska-
lę i charakter niepożądanych zjawisk, 
które poddano analizie w szczycień-
skich diagnozach społecznych. W tym 
celu odwołano się do „Diagnozy prob-
lemów uzależnień i innych zagrożeń 
społecznych dla miasta Szczytno” 
z 2009 r. oraz do dokumentu „Lokal-
na diagnoza, monitoring oraz strategia 
rozwiązywania problemów uzależnień 
i innych zagrożeń społecznych dla mia-
sta Szczytno” opracowanego w 2014 r.
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ROMAN ZDYBEL 1

FUNKCJA WYKRYWCZA I DOWODOWA W POSTĘPOWANIU 
KARNYM. ZARYS PROBLEMATYKI. CZĘŚĆ II

Wykrywcze czynności pozaprocesowe a czynności wykrywczo-dowodowe 
wdrożone w ramach wstępnego postępowania karnego

Część pierwszą artykułu 2 w wywodzie naukowym oraz praktycznym po-
święcono próbie wyjaśnienia roli i znaczenia funkcji wykrywczej w eta-
powym postępowaniu karnym, próbie marginalizowania i zawężania roli 
oraz znaczenia przez niektórych teoretyków prawa karnego formalnego, 
funkcji wykrywczej w postępowaniu karnym i sprowadzania jej wyłącz-
nie do nauki kryminalistyki, taktyki oraz techniki i metodyki wspierania 
procesu dowodowo-wykrywczego poprzez zbieranie, weryfi kację i bada-
nie materiału zabezpieczonego na miejscu trafnie wytypowanego inkry-
minowanego zdarzenia. Takie wyłączne teoretyczne rozważania są du-
żym uproszczeniem i nie odzwierciedlają szerszego aspektu ustawowych 
oraz klauzulowych możliwości funkcji wykrywczwej. Legalizm ustawowego 
umocowania prawnego 3 uprawnia organy ścigania do wdrożenia bardziej 
skutecznych instrumentów prawnych pracy operacyjno-rozpoznawczej 

1  Dr Roman Zdybel — doktor nauk prawnych. Stopień uzyskany w wyniku 
obronionej w 2002 r. pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ja-
giellońskiego z nowatorskich metod i środków wykrywczych neutralizujących 
przestępczość kryminalno-gospodarczą. Specjalizuje się w dowodowym prawie 
karnym, łącząc bogate doświadczenia zdobyte w organach ochrony prawnej 
z wymogami aktywności naukowej. Autor 41 prac w tym dwóch publikacji książ-
kowych z zakresu prawa dowodowego (Funkcja wykrywcza i dowodowa postępo-
wania karnego, Warszawa 2016, s. 493). Od 2002 r. zatrudniony na etacie star-
szego wykładowcy prawa w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu. Ceniony przez studentów wykładowca (opinia na podstawie oceny 
Karty Nauczyciela Akademickiego stanowiącej załącznik do uchwały nr 13/2013 
Senatu oraz cyklicznych sporządzanych przez studentów anonimowych ocen-
nych ankietach). 

   Adres do korespondencji: <stosunki@pwsw.eu>.
2  R. Zdybel, Funkcja wykrywcza i dowodowa w postępowaniu karnym. Zarys 

problematyki. Część I, „Przegląd Policyjny” 2019, nr 1, s. 174–205.
3  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., 

nr 78, poz. 483 ze zm.; dalej jako: Konstytucja RP), art. 7.
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w kierunku zdynamizowania całego procesu wykrywczego prowadzonego 
wstępnego (etapowego) postępowania w typowaniu bez możliwości ujaw-
nienia w funkcji dowodowej osobowych lub rzeczowych źródeł dowodowych 
do procesowego wykorzystania. Kompatybilne (prakseologiczne) sprzęgnie-
cie zarówno funkcji wykrywczej kryminalistyki, jak i funkcji wykrywczej 
postępowania karnego opartej na zintensyfi kowanej oraz pragmatycznej 
pracy operacyjno-rozpoznawczej daje wymierne efekty wykrycia zarówno 
osobowych, jak i rzeczowych źródeł dowodowych podlegających procesowej 
weryfi kacji w zakresie uprawdopodobnienia, a następnie udowodnienia 
zindywidualizowanego zarzucanego podejrzanemu (oskarżonemu) spraw-
stwa inkryminowanego czynu w postępowaniu jurysdykcyjnym. 

Postępowanie karne, zgodnie z regulacją ustawową, ma być tak ukształ-
towane, aby jego cele zostały osiągnięte, a podstawą rozstrzygnięć były 
prawdziwe ustalenia faktyczne 4. Zatem ogół skatalogowanych oraz usy-
stematyzowanych norm prawa karnego materialnego stanowi podstawę 
prawa dowodowego określającego ramy i zakres statusu prawnego mate-
riału procesowego niezbędnego w czynnościach dowodzenia zarzucanego 
sprawstwa inkryminowanego zdarzenia.

Trudno zgodzić się ze stanowiskiem, że w zakresie wdrażania wykryw-
czych czynności pozaprocesowych (operacyjno-rozpoznawczych) przez Po-
licję i inne ustawowo uprawnione organy, uzyskane materiały w postaci 
„[…] zbieranych informacji mogą być wykorzystane dla uzasadnienia po-
dejrzenia popełnienia przestępstwa” 5. Pogląd ten wyraża tezę, że u podstaw 
wszczęcia postępowania karnego wystarczy autonomiczna (automatyczna) 
w bycie samodzielnym informacja z działalności operacyjno-rozpoznawczej 
bez jej uprawdopodobnienia i wstępnego procesowego zweryfi kowania re-
gułami prawa dowodowego (czynności sprawdzających w trybie art. 307 
ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego 6). W ramach 
prowadzonego rozpracowania operacyjnego istnieje wymóg sprawdzenia 
(zweryfi kowania) przez powołanego konsultanta uzyskanej informacji 
o źródłach dowodowych oraz inkryminowanym zdarzeniu pod względem 
przydatności procesowej przed przekazaniem materiałów do postępowa-
nia przygotowawczego (Wydziałowi Dochodzeniowo-Śledczemu i uzyskania 
numeru z Rejestru Śledztw i Dochodzeń). Takie działania mają zapobiec 
bezzasadnemu wszczynaniu i prowadzeniu postępowań, angażowaniu or-
ganów ścigania i marnotrawieniu potencjału wykrywczo-dowodowego.

Regulacja prawna znowelizowanego w 2013 r. art. 304 § 3 k.p.k. wy-
raźnie wskazuje, że podstawą wszczęcia śledztwa, oprócz złożenia (przyję-
cia) zawiadomienia, mogą być „[…] własne dane świadczące o popełnieniu 
przestępstwa” 7, które Policja uzyskała w toku wdrożonych klauzulowych 
czynności pozaprocesowych (operacyjno-rozpoznawczych). Jednakże wspo-
mniane własne dane świadczące o popełnieniu przestępstwa warunkujące 

4  J. Gajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego. Ko-
mentarz, t. I, Kraków 2003, s. 35.

5  R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe, Warszawa 2008, s. 169.
6  Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1987 ze zm.; dalej jako: k.p.k.
7  Tamże.
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wszczęcie postępowania nie posiadają bytu niezależnego, samoistnego 
i uniwersalnego, ponieważ podlegają one, po przekazaniu (uzyskaniu), ob-
ligatoryjnej analizie prawno-dowodowej przez prokuratora (prowadzącego 
postępowanie). Zatem wykrywcze czynności pozaprocesowe w aspekcie po-
zyskanej informacji nie mogą być w osnowie autonomiczną i bezpośrednią 
podstawą uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa warunku-
jącego obligatoryjne wszczęcie śledztwa. Mogą natomiast być podstawą 
zbadania zasadności decyzji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępo-
wania 8. Regulacja prawna art. 303 k.p.k. po stronie przesłanek wszczęcia 
śledztwa wymienia jedynie domniemanie w zakresie ziszczenia się zdarze-
nia niepewnego i przyszłego w postaci „[…] zachodzenia uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia przestępstwa” 9, nie konkretyzując „[…] w oparciu 
o jakie materiały to uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa 
ma polegać” 10. 

W praktyce śledczej materiały operacyjne przed przejęciem za podsta-
wę do wszczęcia postępowania karnego podlegają wnikliwej analizie pod 
kątem wartości dowodowej (możliwości przetworzenia na materiał pro-
cesowy), a dotychczasowe czynności utrwalania nieformalnego informa-
cji o źródłach dowodowych mają znaczenie w przypadku możliwości ich 
procesowego uwiarygodnienia. Brak ustawowej przejrzystości przesłanek 
i podstaw wszczęcia postępowania karnego rodzi perturbacje przedsta-
wione w pracy po stronie ich zaliczania przez organy ścigania w poczet 
materiału procesowego bez ich potwierdzenia w drodze formalnego postę-
powania dowodowego. 

Tak więc ponownie należy odwołać się do ugruntowanej praktyki śled-
czej, na podstawie której można postawić tezę, że systematyka, metodyka 
i zakres wykrywczych czynności pozaprocesowych w części ich realiza-
cji ma głównie na celu ukierunkowanie czynności procesowych zarówno 
w ich dynamice, jak i uzyskiwanych efektach (permanentnego dopływu 
informacji o źródłach dowodowych). Podstawowym kryterium legitymizu-
jącym upodmiotowienie wykrywczych czynności pozaprocesowych do wy-
korzystania w procesie karnym jest stwierdzenie ich legalności. Na gruncie 
regulacji art. 393 § 1 k.p.k. oraz orzeczenia Sądu Najwyższego z 22 wrześ-
nia 2009 r. 11 problem statusu dowodowego wykrywczych czynności poza-
procesowych uległ dalszemu skomplikowaniu w związku ze skutecznym 
i efektywnym uzyskaniem z tych czynności w toku operacyjnego typowa-
nia źródeł dowodowych, zarówno osobowych, jak i rzeczowych zbliżonych 
do dokumentów urzędowych 12. W osnowie wspomnianego wyroku stwier-
dzono, że „[…] o ile Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywa-
nia przestępstw i wykroczeń oraz wykrycia i ustalenia sprawców ma pra-
wo podejmować czynności operacyjno-rozpoznawcze, o tyle niezbędnym 

 8  Tamże, art. 307 § 5.
 9  Tamże.
10  Tamże.
11  Wyrok Sądu Najwyższego z 22 września 2009 r., syg. akt III KK 58/09, 

OSNKW 2010, nr 3, poz. 28.
12  Art. 393 § 1 k.p.k.
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warunkiem uznania materiałów, zdobytych w rezultacie takiej czynności, 
za dowód w postępowaniu karnym, podlegającym ujawnieniu na podsta-
wie art. 393 § 1 k.p.k., jest stwierdzenie, że do jego uzyskania i utrwalenia 
doszło w sposób odpowiadający ustawowym rygorom, właściwym dla róż-
nych kategorii zagrożeń porządku prawnego, w związku z którymi czynno-
ści te są podejmowane” 13. 

Należy zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy w tym orzeczeniu dla nadania 
statusu czynnościom pozaprocesowym znaczenia dowodowego wprowa-
dził do obrotu prawnego nową przesłankę, tj. „właściwych dla różnych 
zagrożeń” 14, które nie zostały wymienione w rozdziale V Dowody kodeksu 
postępowania karnego. Powstaje zatem pytanie, czy takie materiały w sta-
tusie dowodu są tożsame z pojęciem dokumentu urzędowego podlega-
jącego, zgodnie z regulacją prawną zawartą w znowelizowanym art. 393 
§ 1 k.p.k., odczytaniu na rozprawie? Dokument urzędowy określony 
w art. 115 § 14 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny 15, to każdy 
przedmiot lub nośnik informacji służący do określenia środka dowodowe-
go pochodzący od powołanego do jego sporządzenia organu państwowego 
(korzysta z domniemania prawdziwości i autentyczności). Sądzę że zakaz 
substytucji wyrażony w art. 174 k.p.k. w zakresie odczytywania w procesie 
karnym notatek i zapisków obejmuje w całej rozciągłości nieprzetworzone 
na materiał procesowy materiały z czynności wykrywczych i pozaproce-
sowych, które nie podlegają, na zasadzie art. 393 § 1 k.p.k., ujawnieniu 
poprzez odczytanie w procesie kontradyktoryjnym na rozprawie głównej 
(przeciwne stanowisko prowadzi do naruszenia reguł procesowych).

Czynności wykrywczo-dowodowe przebiegają na płaszczyźnie pomocni-
czej i moblilizująco-celowościowej funkcji wykrywczej w aktywnym (dyna-
micznym) rozpoznawaniu środowisk kryminogennych, czynników sprzyja-
jących wiktymologicznemu popełnianiu przestępstw oraz innych zagrożeń 
bezpieczeństwa publicznego 16, a ponadto muszą zostać zachowane i pogłę-
biane metodami operacyjnymi. Nie podzielam stanowiska, że aspektu po-
mocniczości funkcji wykrywczej w procesie karnym w przedmiocie okre-
ślenia jej celu i zakresu nie da się określić, bowiem brak jest normatywnej 
defi nicji oprzyrządowania prawnego funkcji oraz umiejscowienia zadań 
operacyjnych poza przepisami prawa powszechnie obowiązującego 17. Fak-
tem natomiast jest, że do tej pory nie uchwalono kompleksowej ustawy 
o pracy operacyjnej, określając jej desygnaty prawne, w okolicznościach 
kiedy ustawodawca dostrzega celowość i zasadność oraz niezbędność sto-
sowania dla neutralizacji skali i dynamiki przestępczości, rozmieszcza-
jąc szczątkowe regulacje w różnych ustawach pragmatycznych organów 
ścigania. Z przywołanych już regulacji prawnych art. 14 ust. 1 ustawy 
z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 18 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z 12 października 

13  Tamże.
14  Tamże.
15  Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1600 ze zm.; dalej jako: k.k.
16  K. Marszał (red.), Proces karny, Warszawa 2017, s. 408.
17  Tamże, s. 409.
18  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 161 ze zm.; dalej jako: ustawa o Policji.
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1990 r. o Straży Granicznej 19 wyraźnie wynika, że celem czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych jest rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykry-
wanie przestępstw i wykroczeń. Dla bytu prawnego tak ustawowo okre-
ślonego przedsięwzięcia (wyprofi lowania) funkcji wykrywczej w procesie 
karnym niezbędna jest ich tajność zarówno uzyskiwanych informacji, 
jak i ochrona prawna informatorów oraz środków i metod stosowania.

Czynności operacyjno-rozpoznawcze zmierzające do wykrycia 
dowodu (informacji o źródle dowodowym) w postępowaniu karnym

Profesjonalizacja uprawnień śledczych i dowodowych organów ochrony 
prawnej w dobie wzrastającej skali oraz dynamiki przestępczości, jej bru-
talizacji i trassgranicznego wymiaru oraz globalizacji stała się bezwzględną 
koniecznością i wymogiem czasu. Trudno więc po upływie połowy wieku 
utrzymywać skostniały i zdegradowany czasowo model wschodni (sowie-
cki) łączenia w ramach organów ścigania funkcji wykrywczych (śledczych) 
i dowodowych. Likwidacja w 1950 r. instytucji sędziego śledczego, jak po-
kazuje praktyka rozwiniętych systemów prawnych państw europejskich, 
a także bogatych doświadczeń organów ochrony prawnej II Rzeczpospolitej 
i bezkrytyczne przyjęcie obcego sformalizowanego (inkwizycyjnego) modelu 
wschodniego procedury dowodowo-wykrywczej, była oczywistym błędem. 
Fakt ten do tej pory kładzie się negatywnym cieniem zarówno na dynamice 
prowadzonych, szczególnie skomplikowanych pod względem podmiotowo-
-przedmiotowym, śledztw, powodując ich nadmierną przewlekłość, jak 
i na jakości dowodowej zebranego materiału procesowego. 

Formy i metody pracy operacyjno-wykrywczej Policji kryminalnej, roz-
pracowania operacyjne, proste formy pracy operacyjnej czy rozpoznanie 
posesyjne prowadzone przez dzielnicowych regulowane są klauzulowymi 
instrukcyjnymi wewnętrznymi przepisami dodatkowo chronionymi prze-
pisami prawa karnego materialnego i ustawami szczególnymi.

Rozgraniczenie ustawowych uprawnień realizacji funkcji wykrywczej 
od funkcji dowodowej, personifi kacja kompetencji, określenie odpowie-
dzialności za jakość realizowanych czynności pomiędzy obecnymi organa-
mi ścigania (Policją) a prokuraturą po latach negatywnych doświadczeń 
z modelem wschodnim w dobie wysokiej profesjonalizacji zorganizowanych 
grup przestępczych ich uzbrojenia technicznego w Europie bez granic oraz 
nagłaśnianych medialnych potknięć, zarówno w warstwie wykrywczej, jak 
i dowodowej tych organów, jest pilnym wyzwaniem ustawodawcy w po-
rządkowaniu (standaryzowaniu i unifi kowaniu) prawa dowodowego oraz 
podnoszeniu sprawności wykrywczej działania struktur odpowiedzialnych 
za stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Wskazać tu należy na bez-
sporny fakt umiejscowienia przez ustawodawcę niektórych przepisów ob-
jętych klauzulowymi czynnościami funkcji wykrywczej po wyczerpaniu 

19  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 147 ze zm.; dalej jako: ustawa o Straży Gra-
nicznej.
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możliwości funkcji dowodowej w przepisach o postępowaniu karnym 20. 
Za jakość i efektywność prowadzonej pracy operacyjno-rozpoznawczej i jej 
sprzężenia z materiałem dowodowym prowadzonych postępowań przygo-
towawczych w ramach wyprofi lowanych struktur Policji winni odpowiadać 
przełożeni na różnych szczeblach organizacyjnych (do obsady tych stano-
wisk wymagane są: przygotowanie merytoryczne i wysoki profesjonalizm 
oraz autorytet kompetencji).

Zatem nadzór merytoryczny i systemowy nad wykonywaniem zadań Po-
licji kryminalnej w realizacji funkcji wykrywczej (skutecznego permanen-
tnego poszukiwania źródeł dowodowych do procesowego wykorzystania) 
nie sprawuje prokurator, lecz naczelnik wydziału i zastępca komendan-
ta w podległości służbowej komendantowi jednostki. Wyraźny dysonans 
pomiędzy funkcją wykrywczą a dowodową jest nie tylko widoczny w rea-
lizowanych sprawach operacyjnych (rozpracowaniach) i postępowaniach 
przygotowawczych, lecz również w sygnalizowanym niemerytorycznym 
nadzorze. 

Zarówno w obrocie prawnym procedury karnej, jak i ustawach prag-
matycznych służb mundurowych (szczególnie Policji) musi istnieć usta-
wowe rozgraniczenie odpowiedzialności wyprofi lowanych organów ochrony 
prawnej za akceptowany przez społeczeństwo stan bezpieczeństwa w re-
alizacji funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej. Pomieszanie tych pojęć 
przez ustawodawcę można ponownie odczytać w art. 325f § 2 k.p.k., gdzie 
stwierdzono, po wydaniu postanowienia o umorzeniu dochodzenia z po-
wodu niewykrycia sprawcy, że Policja, na podstawie odrębnych przepisów 
klauzulowych regulujących tok i formę pracy operacyjno-wykrywczej, pro-
wadzi czynności w celu wykrycia sprawcy i uzyskania dowodów. 

Oczywistym jest, że w toku realizacji czynności operacyjno-wykrywczych 
prowadzonych przez Policję kryminalną nie uzyskuje się dowody proceso-
we, lecz jedynie informacje o źródłach dowodowych zarówno rzeczowych, 
jak i osobowych (świadków) — tak skonsolidowany materiał podlega, o ile 
jest przydatny dla procesu dowodowego, obligatoryjnemu przetworzeniu 
zgodnie z procedurą postępowania karnego na materiał procesowy, nato-
miast w przeciwnym razie nie ma żadnej wartości dowodowej i wymaga dal-
szego dopracowania oraz pogłębienia w toku realizacji funkcji wykrywczej. 

Tryb rejestrowy określony w analizowanym art. 325f § 2 k.p.k. w mobili-
zacji ustawowej Policji do prowadzenia efektywnej pracy wykrywczej został 
zakreślony z ponoszonymi uwagami merytorycznymi niedoskonałości tego 
przepisu tylko do dochodzeń, a więc postępowań przygotowawczych o sto-
sunkowo niskiej szkodliwości czynu 21 z pominięciem śledztw określonych 
art. 309 k.p.k. jako czynności konkludentnych. Ustawodawca nie zdecy-
dował się w art. 322 § 1 k.p.k. na nałożenie obligatoryjnego obowiązku 
na Policję prowadzenia efektywnej pracy wykrywczej realizowanej w toku 
czynności operacyjnych w przypadku umorzenia śledztwa (w tym zawiłego) 
z powodu niewykrycia sprawcy. Ten fakt świadczy o niedocenianiu przez 

20  Art. 325f § 2–3 k.p.k.
21  Art. 325b § 1–2 k.p.k.



Nr 2(134)        Funkcja wykrywcza i dowodowa w postępowaniu karnym… 193

ustawodawcę czynności operacyjno-wykrywczych w neutralizacji czynów 
(skali i dynamiki) o znacznym ciężarze gatunkowym wyczerpujących zna-
miona zbrodni (w tym tzw. zbrodni vatowskiej określonej w art. 271a § 1 
i 2 k.k. w związku z art. 277a § 1 k.k. do 277d k.k.) 22. 

Zatem należy zwiększyć uprawnienia wykrywczo-dowodowe Policji i in-
nych organów legitymizowanych do prowadzenia postępowań przygoto-
wawczych, dokonując odpowiednich nowelizacji zarówno w prawie kar-
nym formalnym, jak i szczególnie w ustawach pragmatycznych. W art. 19 
ust. 1 i 19a ust. 1 ustawy o Policji ustawodawca stwierdził, że przy wy-
konywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez 
Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców umyślnych 
przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, uzyskuje się i utrwala do-
wody, a ponadto w sprawach o przestępstwa „[…] czynności operacyjno-
-rozpoznawcze zmierzają do sprawdzenia uzyskanych informacji o prze-
stępstwie, ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa” 23. 
Podobne niedoskonałości legislacyjne można odszukać w art. 9e ust. 1 
pkt. 16 i art. 9f ust. 1 pkt. 5 ustawy o Straży Granicznej, w wewnętrz-
nym źródle prawa 24, natomiast w zarządzeniu nr 4 komendanta główne-
go Policji z 9 lutego 2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewi-
dencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania 
przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym 25 
lakonicznie stwierdzono „[…] zapewnienie prawidłowej organizacji prowa-
dzenia czynności” 26 oraz „[…] zapewnienie systematyczności czynności 
w postępowaniu” 27. Niestety w obecnym wewnętrznym akcie prawnym, 
tj. w zarządzeniu nr 4, wzorem uchylonego zarządzenia 1426 komendan-
ta głównego Policji z 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywa-
nia czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczo-
ne do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców 28, nie przewidziano 
obligatoryjnego wdrożenia do realizacji w postępowaniu przygotowawczym 
planów czynności w zależności od konfiguracji organu prowadzącego 

22  Ściganie sprawców wystawiania tzw. pustych faktur dotyczących rzekomego 
zbycia towarów stało się jednym z najważniejszych zagadnień zarówno w teorii, jak 
i praktyce organów prowadzących (Policji) oraz nadzorujących postępowanie karno-
-skarbowe oraz postępowanie karne. Przedmiotem działań wspomnianych sprawców 
jest funkcjonowanie w obrocie gospodarczym tzw. karuzel podatkowych i narażanie 
Skarbu Państwa na uszczuplanie na wielką skalę należności publicznoprawnych. 
Nowela prawa karnego materialnego z 10 lutego 2017 r. (DzU z 2017 r., poz. 244) 
uznała za zbrodnie podrabiania, przerabiania, wystawiania oraz używania za auten-
tyczne pustych faktur. W celu organizacyjnego usprawnienia neutralizacji zjawiska 
wyłudzania podatku VAT ustawodawca przyjął ustawę z 16 listopada 2016 r. o Kra-
jowej Administracji Skarbowej (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 768 ze zm.).

23  Art. 19 ust. 1 ustawy o Policji.
24  Art. 87 ust. 1 Konstytucji RP.
25  Dz. Urz. KGP z 2017 r., poz. 9 ze zm.; dalej jako: zarządzenie nr 4.
26  Tamże, § 5 pkt 1.
27  Tamże, § 5 pkt 3.
28  Dz. Urz. KGP z 2005 r., nr 1, poz. 1; dalej jako: zarządzenie nr 1426 — stra-

ciło moc 29 lutego 2012 r.
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z wyraźnym rozdziałem czynności wykrywczych z wykorzystaniem form, 
metod i środków pracy operacyjnej od czynności dowodowych (proceso-
wych). Policjant obowiązany jest sporządzić „[…] plan śledztwa powierzone-
go do prowadzenia Policji w całości, lub w określonym zakresie albo plan 
czynności śledczych, tylko wówczas, jeżeli prokurator uzna, że zachodzi 
potrzeba jego sporządzenia” 29. Taka niespójna regulacja prawna prowadzi 
do marginalizacji i deprecjonowania czynności zarówno funkcji wykrywczej, 
jak i funkcji dowodowej. 

Trudno sobie wyobrazić prowadzenie śledztwa, szczególnie zawiłego 
pod względem przedmiotowo-podmiotowym, bez jego planu, więc w spo-
sób chaotyczny i przypadkowy. Policja nie może z powodu braku regulacji 
zawartej w zarządzeniu nr 4 biernie oczekiwać na inicjatywę prokuratora 
na sporządzenie planu śledztwa oraz uzyskanie wytycznych, będąc w tym 
zakresie pozbawiona inwencji wykrywczej. Zwłaszcza wówczas, kiedy po-
wierzone śledztwo prowadzi Policja w całości lub nawet w określonym 
zakresie, a merytoryczny wynik wykrywczo-dowodowy zależy od profesjo-
nalizmu, doświadczenia, indywidualnych predyspozycji i kwalifi kacji za-
wodowych prowadzącego śledztwo (śledczego). W jakim zakresie i stopniu 
w tak niespójnej określonej regulacji prawnej ma przebiegać kontrola efek-
tywności wykrywczej śledztwa przez uprawnionego przełożonego w nieza-
leżnym (szczególnym) od prokuratora nadzorze służbowym określonym 
w § 9 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1–2, § 10 ust. 1 pkt. 1–3 oraz ust. 2 
pkt. 1–5 i ust. 3–6 zarządzenia nr 4 oraz, co istotne, wydawania wiążących 
poleceń określających kierunki postępowania lub wykonania poszczegól-
nych czynności w karcie nadzoru przechowywanej w aktach kontrolnych, 
skoro nie bardzo wiadomo, jakie czynności wykrywczo-dowodowych poli-
cjant (kierownik grupy śledczej) wdrożył, a jakie zaplanował do wykonania 
zgodnie z częścią planu czynności do wykonania. Efektywność nadzoru 
służbowego polega na równoczesnej, permanentnej i systemowej analizie 
materiału dowodowego zgromadzonego w aktach głównych postępowania 
z planem śledztwa. Dowolność i fakultatywność sporządzania planu śledz-
twa nie wytrzymuje konfrontacji z materią regulacji § 6 ust. 1 pkt. 1–3 oraz 
ust. 2 zarządzenia nr 4 30, gdzie w sposób kazuistyczny określono materię 

29  § 2 zarządzenia nr 4.
30  W zarządzeniu nr 4 wprowadzono nowelizację zarządzeniem nr 16 komen-

danta głównego Policji z 27 stycznia 2018 r. w sprawie niektórych form orga-
nizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowy-
wania przez Policje dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym 
(Dz. Urz. KGP z 2018 r., poz. 18) poprzez zmianę brzmienia § 4 ust. 3 o treści: 
„Jeżeli do realizacji planu niezbędny będzie udział policjantów z różnych jed-
nostek Policji plan zatwierdza kierownik jednostki Policji lub komórki organi-
zacyjnej służby śledczej albo spraw wewnętrznych prowadzących postępowanie, 
po jego uzgodnieniu z kierownikami właściwych jednostek Policji lub komórek 
organizacyjnych służby śledczej lub służby spraw wewnętrznych Policji”. W tym 
akcie prawnym użyto określenia o zatwierdzeniu planu przez kierownika jed-
nostki (nie bardzo wiadomo jakiego, ponieważ, jeżeli chodzi o plan śledztwa, kie-
rownik go tylko akceptuje, a zatwierdza prokurator). 
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planu śledztwa i cele do realizacji ukierunkowane na wykrycie sprawcy 
inkryminowanego zdarzenia oraz przygotowanie spójnego dowodowo ma-
teriału procesowego do postępowania jurysdykcyjnego.

Plan śledztwa należy sporządzić w wyznaczonym przez prokuratora termi-
nie, uwzględniając jego pisemne wytyczne w celu zatwierdzenia po uprzed-
niej akceptacji przez przełożonego. Z literalnego brzmienia tej regulacji wy-
raźnie wynika, że policjant prowadzący śledztwo powierzone w całości lub 
w określonym zakresie wyłącznie na polecenie nadzorującego prokuratora 
sporządza plan czynności, dawniej zwany planem śledztwa, eksponując 
w nim bardziej lub mniej realistyczne wersje śledcze i czynności dowodo-
we do wykonania, które sam umieszcza lub zakreśla w pisemnych wytycz-
nych nadzorujący prokurator — takie rozwiązanie prawne jest wadliwe.

Zatem tylko od inwencji, inicjatywy i doświadczenia policjanta będzie za-
leżeć, czy zlecone pisemne wytyczne w funkcji dowodowej przez prokurato-
ra dla ich efektu wzmocni czynnościami funkcji wykrywczej realizowanymi 
(wdrożonymi) w toku pracy operacyjno-rozpoznawczej z wykorzystaniem 
form i metod oraz środków właściwych dla tej pracy, czy też z braku ini-
cjatywy i twórczej inwencji wykrywczo-dowodowej zawęzi pole dowodowe 
tylko do nieefektywnych czynności procesowych i w konsekwencji umorzy 
postępowanie z powodu niewykrycia sprawcy. Jeżeli doświadczony policjant 
uzna, że realizacja tylko funkcji dowodowej jest dalece niewystarczająca 
dla końcowego efektu merytorycznego zakończenia postępowania i z góry 
skazana jest na niepowodzenie, inicjuje przy czynnym udziale policjanta 
z komórki właściwej do prowadzenia pracy operacyjnej (wydziału kryminal-
nego) do sporządzenia odrębnego planu czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych, zwanego dalej planem czynności operacyjnych, zgodnie z niejawnymi 
przepisami o pracy operacyjnej w Policji 31. Ten aspekt, dość istotny w re-
alizacji czynności wykrywczych w postępowaniu dowodowym, dotychczas 
nie jest podnoszony w najnowszych opracowaniach przedstawiających 
problematykę procesu karnego 32. W literaturze przedmiotu, co już podno-
siłem, funkcja wykrywcza utożsamiana oraz ograniczana jest wyłącznie 
z taktyką i techniką nauki kryminalistyki, natomiast formy, środki i me-
tody pracy operacyjnej tożsame dla funkcji wykrywczej w postępowaniu 
karnym nie są dostrzegane lub wręcz niezrozumiałe przez ustawodawcę, 
skoro wykazuje, że istotą tych czynności jest uzyskiwanie i utrwalanie do-
wodów. Postępowanie przygotowawcze, to uporządkowany ciąg czynności 
wykrywczych i procesowych, które są zależne od nieodzownego planowania 
przebiegu postępowania oraz od osobistego zaangażowania prowadzącego.

W intensywnie prowadzonym postępowaniu o obszernym materialne do-
wodowym warunkującym rozwój przedmiotowo-podmiotowy pod względem 
faktycznym lub prawnym ustawodawca dla zintensyfi kowania czynności 
wykrywczo-dowodowych uprawdopodabniających, a następnie rozstrzygają-
cych o winie i karze zarzucane podejrzanemu (oskarżonemu i skazanemu) 

31  § 2 ust. 7 zarządzenia nr 4.
32  R. Koper i in., Proces karny. Przebieg postępowania, Katowice 2012, 

s. 69 i nast.
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zindywidualizowane sprawstwo inkryminowanego czynu przewiduje dla usy-
stematyzowania materiału procesowego korzystanie z form, metod i środków 
pracy operacyjnej. W celu wykrycia zorganizowanej przestępczości i spraw 
zawiłych powołuje się grupę śledczą, w skład której włącza się policjantów 
z odpowiednich jednostek organizacyjnych Policji 33. Kierownik grupy śledczej 
kieruje grupą, w tym wyznacza zadania członkom grupy i określa termin re-
alizacji czynności 34. Z prerogatyw kierownika grupy śledczej nie bardzo wia-
domo na podstawie jakiej dokumentacji dotyczącej grupy śledczej, określonej 
§ 8 ust. 2 zarządzenia nr 4, wyznacza się zadania członkom grupy i określa 
termin realizacji czynności — czy jest to plan śledztwa określony w desyg-
natach § 5 pkt.1–4 i § 6 ust.1 pkt. 1–3 zarządzenia nr 4, czy inny bliżej nie-
dookreślony dokument. Z materii uregulowania wspomnianego zarządzenia 
nr 4 wynika, że „Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do planu czyn-
ności śledczych” 35. Powstaje wątpliwość, czy plan czynności śledczych jest 
tożsamy z planem śledztwa, bowiem integralną częścią planu śledztwa jest 
wycinkowy stanowiący integralną część plan czynności śledczych do syste-
matycznego wykonania. Efektywne działanie grupy śledczej winno opierać się 
na zintegrowanym i na bieżąco aktualizowanym planie śledztwa, czynności 
funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej oraz prakseologicznej permanentnej 
analizie dotychczas zebranego i zweryfi kowanego pod względem przydatności 
procesowej materiału dowodowego.

W poprzednim stanie faktyczno-prawnym i dowodowym można było 
sporządzić wspólny plan czynności operacyjno-rozpoznawczych i proceso-
wych, zwany dalej planem czynności operacyjno-procesowych 36.W przypad-
ku powołania grupy operacyjno-procesowej, dawniej operacyjno-śledczej, 
wspólny plan realizacji funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej sporządzał 
umocowany do tych czynności kierownik grupy 37. Ten wyraźny rozdział 
i podział czynności wykrywczych od dowodowych ze szkodą dla jakości 
materiału procesowego weryfi kowanego następnie w procesie kontradyk-
toryjnym 38 postępowania jurysdykcyjnego przed sądem powoduje niezro-
zumiałe dla opinii społecznej spory kompetencyjne i obniżenie sprawności 
działania organów śledczych. Planu czynności operacyjnych, zgodnie z § 29 
ust. 5 uchylonego zarządzenia nr 1426 (zagadnienie merytorycznej strony 
sporządzania i zatwierdzania planu śledztwa regulują obecnie wytyczne 
nr 3 komendanta głównego Policji z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykony-
wania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów) 39, 

33  § 7 ust. 1–2 zarządzenia nr 4.
34  Tamże, § 7 ust. 5.
35  Tamże, § 6 ust. 3.
36  § 24 ust. 7 zarządzenia nr 1426.
37  Tamże, § 27.
38  R. Zdybel, Odwrócona zasada kontradyktoryjności w prawie dowodowym po no-

welizacji prawa karnego formalnego, „Przegląd Policyjny” 2016, nr 4, s. 127–152.
39  Dz. Urz. KGP z 2017 r., poz. 59 ze zm. W materii tego aktu prawnego skon-

kretyzowano i usystematyzowano tylko wykonywanie przez policjantów czynności 
procesowych, przyjmowania zawiadomienia o przestępstwie, prowadzenia postępo-
wania sprawdzającego, czynności procesowych w niezbędnym zakresie dla zabez-
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nie weryfi kował i nie zatwierdzał prokurator, podobnie jak planu czynno-
ści operacyjno-procesowych, lecz przełożony policjanta prowadzącego po-
stępowanie przy akceptacji kierownika komórki właściwej do prowadzenia 
pracy operacyjnej, z tym że zatwierdzeniu przez prokuratora podlega w tym 
przypadku tylko część procesowa planu. Ten swoisty dualizm czynności 
wykrywczych realizowanych w toku pracy operacyjno-rozpoznawczej przez 
Policję i inne uprawnione organy do prowadzenia czynności procesowych 
wykonywanych bądź nadzorowanych przez prokuraturę na etapie postę-
powania przygotowawczego bez kompatybilności oraz, co istotne, związku 
przyczynowo-skutkowego powoduje nie tylko obniżenie sprawności orga-
nów ochrony prawnej, lecz deprecjonuje cały system prawny. Policja przez 
odpowiednie ustawowe umocowania prawne winna być rozliczana z efek-
tywnie prowadzonego rzeczywistego procesu wykrywczego wspierającego 
proces dowodowy w aktywnie i systemowej prowadzonej pracy operacyjno-
-rozpoznawczej z wyłączeniem funkcji śledczych prokuratury, która winna 
skoncentrować się tylko na dowodowej analizie uzyskanego i zweryfi kowa-
nego spójnego materiału procesowego przez Policję oraz popieraniu w ery-
styce aktu oskarżenia w postępowaniu jurysdykcyjnym przed sądem.

Poprzedni system wprowadzony zarządzeniem nr 350 komendanta głów-
nego Policji z 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia i przetwarza-
nia danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych 
i wypadkach tonięcia 40 w rankingu prowadzonego aktywnie współzawodni-
ctwa między jednostkami Policji w zakresie efektywności wykrywczej prowa-
dzonych postępowań przygotowawczych szczególnie eksponuje sprawność 
procesu wykrywczego w realizacji funkcji dowodowej z wykorzystaniem ma-
teriałów własnych uzyskanych z typowanych źródeł dowodowych w ramach 
pracy operacyjno-rozpoznawczej. Fakt ten podlega obligatoryjnemu odnoto-
waniu w stosownych drukach ewidencji statystycznej Policji 41.

pieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub 
zniszczeniem, wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia, czynności dowo-
dowo-objaśniających ogólnych, przesłuchania świadka, przedstawienia zarzutów 
i przesłuchania podejrzanego, zebrania danych o podejrzanym, dokonania oględzin 
miejsca, osoby i rzeczy, eksperymentów procesowych, zatrzymania rzeczy i danych 
informatycznych, przeszukania osoby, miejsca, urządzenia zawierającego dane in-
formatyczne i systemu informatycznego, konfrontacji, okazania, środków przymu-
su w postępowaniu przygotowawczym, przedłużania okresu prowadzenia i zawie-
szenia postępowania, wyłączania materiałów i łączenia postępowań, zamykania 
postępowania, kończenia postępowania przeciwko osobie, umorzenia postępowa-
nia, postępowania zażaleniowego, podjęcia na nowo i wznowienia postępowania.

40  Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 1293 komendanta główne-
go Policji z 2 grudnia 2011 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania 
i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samo-
bójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP z 2003 r., nr 10, poz. 73) poprzez 
dodanie załącznika, katalogu symboli cyfrowych przestępstw, części A, B i C. 

41  Decyzja nr 165 komendanta głównego Policji z 25 lipca 2017r w spra-
wie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP 
z 2017 r., poz. 51 ze zm.; dalej jako: decyzja nr 165).
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Realizacja funkcji wykrywczej Policji została przez ustawodawcę wyraź-
nie wyartykułowana w art. 14 ust. 1 ustawy o Policji, gdzie stwierdzono, 
że w granicach swoich zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiega-
nia i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności operacyjo-
-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. 
Zatem czynności operacyjno-rozpoznawcze w realizacji funkcji wykryw-
czej postępowania muszą być koncyliacyjne z realizacją funkcji dowodo-
wej czynności procesowych. Spektrum wykonania czynności operacyjno-
-rozpoznawczych w realizacji funkcji wykrywczej umocowania ustawo-
wego Policji, zgodnie z art. 15 ust. 5a ustawy o Policji, umożliwia także 
rejestrację dźwięków towarzyszących zdarzeniom mającym znaczenie dla 
materializacji czynności wykrywczych. Katalog czynności operacyjno-roz-
poznawczych, wdrażanych przez Policję dla wzmocnienia funkcji dowo-
dowej, został poszerzony regulacją prawną art.19 ustawy o Policji, gdzie 
stwierdzono, przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia, wykrycia ustalenia 
sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów ściganych z oskar-
żenia publicznego, umyślnych, w sposób kazuistyczny wymienionych 
we wspomnianym artykule w ust. 1–5, przestępstw popełnionych w za-
miarze bezpośrednim, że Policja może, po spełnieniu ustawowych wymo-
gów, wdrożyć kontrolę operacyjną (treści korespondencji, zawartości prze-
syłek, podsłuchów telefonicznych). Ponownie należy podnieść, że specyfi ką 
czynności operacyjno-rozpoznawczych co do zasady jest, iż wymagają one 
przetworzenia na materiał procesowy w celu udowodnienia przed sądem 
zarzucanego podejrzanemu sprawstwa czynu, orzeczenia o winie i karze. 

Istnieje jednak pewien gatunek czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
do których należy kontrola treści korespondencji, zawartości przesy-
łek, podsłuch telefoniczny czy zakup kontrolowany 42, gdzie po dopełnie-
niu zakreślonego reżimu ustawowego stają się one przez swoistą kon-
walidację materiałem dowodowym. Oczywiście taka regulacja ustawowa 
znacznie poszerza płaszczyznę realizacji funkcji wykrywczej i przyczy-
nia się do umocnienia materiału dowodowego. Słusznie więc zauważył 
ustawodawca w analizowanym art. 19a ustawy o Policji, że w drodze tak 
umocowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych można skutecznie 
sprawdzić wcześniej uzyskane informacje pod względem ich wiarygodności 
o przestępstwie, ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa 
(informacji o źródłach dowodowych — R.Z.). Tak skodyfi kowana regulacja 
prawna stanowi wyjątek bezpośredniego nadania statusu prawnego dowo-
du procesowego uzyskanego w drodze czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych. Funkcję wykrywczą Policji wzmacnia też upoważnienie ustawowe 
art. 20 ustawy o Policji w zakresie umocowania do prowadzenia odrębnej 
niejawnej bazy danych o uzyskanych informacjach operacyjnych i proce-
sowych, weryfi kacji tych informacji pod względem przydatności dowodo-
wej, dokonywania operacyjnych sprawdzeń i bieżącego przetwarzania. 

42  Art. 19a ustawy o Policji.
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Dodatkowym źródłem znacznie wzmacniającym funkcję wykrywczo-
-dowodową realizowaną przez Policję jest wprowadzony pod koniec 
l. 90. XX w. do badań ekspertyz kryminalistycznych Automatyczny Sy-
stem Identyfi kacji Daktyloskopijnej (ang. Automated Fingerprint Identi-
fi cation System, dalej jako: AFIS) polegający na komputerowej obróbce 
około 4,5 mln kart daktyloskopijnych wprowadzonych do systemu osób 
wcześniej daktyloskopowanych. Wprowadzony do wykonywanych czynno-
ści przez Policję i inne uprawnione organy kontroli elektroniczny czytnik 
linii papilarnych z bezpośrednim połączeniem z bazą danych eliminuje 
konieczność sporządzania kart daktyloskopijnych lub innych nośników 
w celu elektronicznego przesłania do bazy danych. Na bazie skuteczności 
systemu AFIS budowany jest system oparty na genotypie, śladach pozo-
stawionych na miejscu zdarzenia do badań biologicznych ustalenia kodu 
DNA 43 czy kryminalistycznych ekspertyzach osmologicznych 44. Policja, 
w realizacji funkcji wykrywczo-dowodowej, dysponuje specjalistycznymi 
laboratoriami oraz wysokiej klasy biegłymi do prowadzenia wyprofi lowa-
nych badań kryminalistycznych i wydawania opinii dla potrzeb organów 
ochrony prawnej.

Legitymizacja czynności administracyjno-porządkowych 
organów ścigania w wykryciu informacji o źródłach dowodowych 

w postępowaniu karnym

Pojęcie wymienionych w art. 14 ust. 1 ustawy o Policji czynności admi-
nistracyjno-porządkowych nie zostało zdefi niowane ani usystematyzowane 
przez ustawodawcę. Zatem należy przyjąć, że w materii zadaniowej orga-
nu ścigania stanowią one odrębną czynność ukierunkowaną na kontrolę 
przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych w związku 
z działalnością publiczną 45. O odrębności działania prawnych form Poli-
cji w zakresie realizacji czynności administracyjno-porządkowych niech 
świadczy fakt ich końcowego ustawowego wymienienia za czynnościami 
dochodzeniowo-śledczymi oraz operacyjno-rozpoznawczymi. Szczegóło-
wy katalog czynności administracyjno-porządkowych może być ustalo-
ny na podstawie ustaw szczególnych oraz prawnego usytuowania Policji 
w strukturze organów administracji rządowej (zespolenie rzeczowe, osobo-
we i kompetencyjne). 

43  Art. 21a–21e ustawy o Policji.
44  R. Zdybel, Meandry ekspertyzy osmologicznej. Problemy techniczne czy pro-

cesowe, „Przegląd Policyjny” 1998, nr 3–4, s. 55–70; także: R. Zdybel, Krymi-
nalistyczne aspekty śladów osmologicznych w procesie dowodowo-wykrywczym, 
„Przegląd Policyjny” 1999, nr 3, s. 155–172; R. Zdydel, Merytoryczno-prawna 
warstwa śladu osmologicznego, „Przegląd Policyjny” 1999, nr 4, s. 52–74; R. Zdy-
bel, Ślady osmologiczne w śledczym badaniu miejsca zdarzenia, „Przegląd Sądo-
wy” 2000, nr 4, s.70–88.

45  S. Płowucha, M. Filar (red.), Straże komunalne. Prawne podstawy działa-
nia, kompetencje w zakresie bezpieczeństwa lokalnego, Toruń 1995, s. 38.
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Nadzór merytoryczny prokuratora nad postępowaniem karnym oraz 
efektami funkcji wykrywczej aktywizującej pole dowodowe 

Zadania i uprawnienia prokuratora w zakresie merytorycznego nadzoru 
na etapie postępowania przygotowawczego w sposób syntetyczny zostały 
określone w art. 57 § 1 i art. 63 § 1 ustawy z 28 stycznia 2016 r. — Prawo 
o prokuraturze 46. Z literalnego brzmienia tych regulacji nie wynika, że w ra-
mach prowadzonego lub nadzorowanego postępowania w sprawach karnych 
prokurator wszczyna i prowadzi z własnej inicjatywy postępowanie przygo-
towawcze. Prokurator sprawuje merytoryczny nadzór na postępowaniami 
prowadzonymi przez inne ustawowo upoważnione organy (Policję) poprzez 
wydawanie zarządzeń, które dla tych organów są prawnie i merytorycznie 
wiążące. Dla wzmocnienia funkcji dowodowej zbieranego i weryfi kowanego 
materiału procesowego istnieje prawna możliwość wdrożenia instrumentów 
prawnych funkcji wykrywczej poprzez sprawowanie kontroli nad czynnoś-
ciami operacyjno-rozpoznawczymi i wgląd w materiały zgromadzone w toku 
kontroli operacyjnej, zakupu kontrolowanego, kontrolowanego wręczenia 
lub przyjęcia korzyści majątkowej albo przesyłki niejawnie nadzorowanej 
w warunkach przewidzianych dla przekazania, przechowywania i udostęp-
niania informacji niejawnych 47. Legitymizowanymi do kontroli klauzulowa-
nych czynności operacyjno-rozpoznawczych są: minister sprawiedliwości, 
prokurator generalny, prokurator krajowy lub upoważniony przez nich 
prokurator. Przepis art. 57 § 2 ustawy o prokuraturze co do zasady w ka-
talogu zamkniętym enumeratywnie wymienia rodzaj, zakres i przedmiot 
kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych, natomiast co do wyjątku 
określonego w dyspozycji art. 57 § 3 ustawy o prokuraturze tylko proku-
rator generalny może zwrócić się o przeprowadzenie czynności operacyjno-
-rozpoznawczych podejmowanych przez właściwe uprawnione organy, jeżeli 
pozostawałyby one w bezpośrednim związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym. Prokurator generalny może tylko osobiście zapoznać się 
z materiałami zgromadzonymi w toku takich czynności bez prawnej możli-
wości upoważnienia do tej czynności innego prokuratora. Taka konstrukcja 
prawna dostępności do klauzulowanych materiałów operacyjnych enume-
ratywnie wymienionych prokuratorów jest właściwa ze względu na możli-
wość zdekonspirowania agentury, ujawnienia techniki i taktyki pracy ope-
racyjnej, rozpracowania operacyjnego czy gry operacyjnej. Na szczególną 
uwagę zasługuje regulacja prawna zawarta w art. 57 § 3 ustawy o pro-
kuraturze, gdzie ustawodawca wprost upoważnił prokuratora generalnego 
do rozciągnięcia czynności operacyjno-rozpoznawczych na postępowania 
przygotowawcze, w których wdrożenie oprzyrządowania prawnego funkcji 
wykrywczej dla rozwoju przedmiotowo-podmiotowego śledztwa jest nieod-
zowne do wykrycia źródeł dowodowych aktywizujących i wspomagających 
czynności procesowe funkcji dowodowej w jej ograniczonych możliwościach 

46  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 740 ze zm.; dalej jako: ustawa o prokuraturze.
47  Tamże, art. 57 § 2.
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warunkujących merytoryczne zakończenie prowadzonego śledztwa. Nad-
to w szczególnie uzasadnionych przypadkach prokurator generalny może, 
na potrzeby postępowania przygotowawczego i skutecznej realizacji funkcji 
wykrywczej, znieść lub zmienić klauzulę tajności nałożoną na dokument 
lub materiał przez uprawniony organ 48. Ustawodawca również w tym akcie 
prawnym nie rozróżnia zasadniczych pojęć tożsamych tylko dla funkcji wy-
krywczej i funkcji dowodowej (czynności operacyjno-wykrywczych od dowo-
dowo-procesowych).

Własne postępowanie prokuratorskie siłą faktu osadzone jest wyłącznie 
w sferze realizacji funkcji dowodowo-procesowej, ponieważ organ ten nie 
ma umocowania prawnego do każdorazowego wdrożenia przez zlecenie czyn-
ności operacyjnych Policji lub innemu uprawnionemu organowi w realizacji 
funkcji wykrywczej w typowaniu osobowych lub rzeczowych źródeł dowodo-
wych oraz stosowania innych form tej pracy (wyjątek stanowią: podsłuch te-
lefoniczny, zakup kontrolowany, kontrola treści korespondencji i zawartości 
przesyłek). Sieć agenturalna będąca w dyspozycji tylko Policji kryminalnej, 
wykorzystywana i zadaniowana do zwalczania i neutralizacji przestępczo-
ści w pełnej realizacji funkcji wykrywczej nie jest dostępna dla prokurato-
ra jako organu ochrony prawnej, więc jego nadzór merytoryczny nad postę-
powaniem przygotowawczym w tym zakresie jest wyłączony i ograniczony. 
Potwierdzenie tego stanu faktyczno-prawnego można odnaleźć w regulacji 
prawnej § 128 ust. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 14 kwietnia 
2016 r. — Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek 
organizacyjnych prokuratury 49, gdzie ustawodawca, godząc się i prawnie 
sankcjonując rozdzielenie funkcji wykrywczej od funkcji dowodowej postę-
powania, stwierdził, że „[…] powierzenie Policji albo innemu uprawnionemu 
organowi przeprowadzenie śledztwa w całości lub w określonym zakresie 
może nastąpić w szczególności wtedy, gdy zachodzi konieczność korzystania 
w szerokim zakresie ze znajdujących się w ich dyspozycji środków. Ustawo-
dawca wskazał wprost na funkcję wykrywczą i pracę operacyjną w pozyski-
waniu niezbędnych źródeł dowodowych. Zarządzenia prokuratora w postę-
powaniu przygotowawczym, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o prokuraturze, 
dla prowadzącego organu (Policji), są wiążące za wyjątkiem materii czynności 
klauzulowych, operacyjno-rozpoznawczych, do których prokurator nie ma do-
stępu. Może się tylko w określonym upoważnieniu ustawowym zapoznać 
z materiałami — bez możliwości zadaniowania tajnych współpracowników. 

Słuszny jest postulat praktyków prawa w zakresie scentralizowania 
funkcji wykrywczej i dowodowej poprzez ich pełną kompatybilność w sferze 
działań ustawowych jednego organu ochrony prawnej (Policji) oraz nadzoru 
merytorycznego prokuratora nad jakością tak uzyskanego materiału proce-
sowego. Takie legislacyjne uporządkowanie narastającego problemu przy-
czyni się do wzrostu wykrywalności przestępstw kryminalnych i gospodar-
czych (szczególnie zorganizowanych mafi jnych struktur), spersonifi kowania 

48  Zagadnienie to reguluje art. 6 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 742 ze zm.).

49  Tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1206. 
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odpowiedzialności w strukturze jednego organu za pełną realizację obu 
funkcji postępowania, odciąży prokuraturę od formalnego nadzoru na spra-
wami na etapie wykrywczym postępowania przygotowawczego, wzmocni or-
ganizacyjnie i kompetencyjnie Policję w strukturze organów ścigania, upo-
rządkuje istniejące spory kompetencyjne pomiędzy organami ścigania oraz 
podniesie prestiż Policji i prokuratury. Nie ulega wątpliwości, że pozorne 
rozdzielenie, jak to miało miejsce dotychczas, zarówno prawne, jak i or-
ganizacyjne w strukturach organów ścigania realizacji funkcji wykrywczej 
od dowodowej, oraz pomieszanie legislacyjne przez ustawodawcę tych pojęć, 
a w konsekwencji ich marginalizowanie, powoduje utrzymywanie swoistej 
fi kcji, co odbija się negatywnie na skuteczności działania w szerszym po-
jęciu organów ochrony prawnej i krytykę przez społeczeństwo. Należy więc 
nie tylko pilnie uporządkować problem poprzez uchwalenie ustawy o pra-
cy operacyjnej, lecz właściwie rozłożyć akcenty o odpowiedzialności wypro-
fi lowanych organów ochrony prawnej za jej efektywność, nowelizując za-
równo w tym zakresie ustawę o Policji oraz innych organów uprawnionych 
do prowadzenia postępowań przygotowawczych i pracy operacyjnej 50, jak 
i ustawę o prokuraturze. Prokurator, jak do tej pory, samodzielnie decydu-
je o tym, czy prowadzić osobiste śledztwo bez możliwości realizacji funkcji 
wykrywczej, a tym samym znacznie zawęzić pole wartości procesowej ma-
teriału, czy też uznać, że należy dla podniesienia wartości dowodowej po-
stępowania skutecznie wdrożyć realizację instrumentów prawnych funkcji 
wykrywczej poprzez konieczność i niezbędność korzystania ze znajdujących 
się w dyspozycji Policji środków operacyjno-technicznych. Ponadto proku-
rator nadzorujący postępowanie nie ma instrumentów prawnych intensy-
fi kujących pracę wykrywczą Policji w kierunku typowania źródeł dowodo-
wych i ich procesowego wykorzystania ani też wglądu do prowadzonych 
rozpracowań operacyjnych w tym przepływu informacji operacyjnej aktyw-
nie zasilającej materiał procesowy w ramach struktur Policji (odrębność).

Czy w tym swoistym galimatiasie prawnym i faktycznym nie jest lepiej 
oraz czytelniej umocować Policję i inne organy uprawnione do prowadze-
nia postępowań przygotowawczych oraz bezpośredniej odpowiedzialności 
za skuteczną realizację wspierającą proces dowodowy funkcją wykrywczą 
z zaangażowaniem będących w jej dyspozycji środków, metod i form ope-
racyjno-technicznych, zamiast przenosić je na organ prokuratury, nad któ-
rymi organ ten nie ma żadnych kompetencji nadzorczych? Nie bardzo zro-
zumiałe jest powierzanie mocą rozporządzenia ministra sprawiedliwości 
z 7 kwietnia 2016 r. — Regulamin wewnętrznego urzędowania powszech-
nych jednostek organizacyjnych prokuratury 51 przez prokuratora śledz-

50  Straży Granicznej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej.

51  Tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1206, § 128 ust. 1. Powierzenie Policji 
lub innemu uprawnionemu organowi przeprowadzenia śledztwa w całości lub 
w określonym zakresie może nastąpić, gdy zachodzi konieczność korzystania 
w szerokim zakresie ze znajdujących się w ich dyspozycji środków (operacyjno-
-rozpoznawczych w celu skutecznego typowania źródeł dowodowych osobowych 
i rzeczowych dla aktywizacji procesowej funkcji dowodowej — R.Z.).
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twa Policji w uznaniu, że zachodzi konieczność i niezbędność korzystania 
ze środków operacyjno-technicznych w typowaniu osobowych lub rzeczowych 
źródeł dowodowych, nad wykorzystaniem których prokurator nie ma żad-
nego władztwa, uznając przy tym, że sama realizacja będąca w jego dyspo-
zycji jest dla bytu merytorycznego zakończenia śledztwa niewystarczająca.

Prokurator, powierzając Policji albo innemu uprawnionemu organo-
wi przeprowadzenie śledztwa, w całości lub w określonym zakresie w for-
mie zarządzenia akcentuje w nim konieczność wykorzystania środków 
operacyjno-technicznych bez ich specyfi kacji, zapewne mając na uwadze 
pełne wdrożenie przy ich udziale funkcji wykrywczej wzmacniającej funk-
cję dowodową i weryfi kującą cały dotychczas zebrany materiał procesowy 
do skierowania śledztwa na właściwe tory wykrywcze. Nie ma zatem sensu 
obarczać prokuratora za całokształt śledztwa, jeżeli na realizację jego funk-
cji wykrywczej, w tym zastosowanie form i metod oraz środków operacyjo-
-technicznych stosowanych przez Policję, nie ma większego wpływu. Organ 
ten winien skoncentrować się na analizie jakości dowodowej materiału pro-
cesowego uzyskanego w wyniku realizacji funkcji wykrywczej przez Policję 
i w tym zakresie wydawać wiążące prowadzącemu postępowanie (Policji) 
zarządzenia. Taki tok rozumowania jest właściwy bowiem mobilizuje on Po-
licję do większej aktywności w sferze realizacji funkcji wykrywczej z zaan-
gażowaniem środków, metod i form pracy operacyjno-technicznej w kie-
runku ich przełożenia na żądany przez prokuratora materiał dowodowy.

Pomiędzy realizacją funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej istnieje peł-
na synchronizacja i nie ma możliwości bez szkody dla jakości postępowa-
nia przygotowawczego ich rozdzielenia. Funkcja wykrywcza zawsze winna 
poprzedzać funkcję dowodową prowadzonego postępowania. Kreatywność 
organów ścigania w realizacji funkcji wykrywczej na poziomie postępowa-
nia przygotowawczego jest niezwykle istotna i jak pokazuje doświadczenie 
ostatniego okresu rzutuje bezpośrednio na wiarygodność demokratycznego 
państwa prawnego. Zatem nowy model prokuratury i wspierającej ją Policji 
winien zostać oparty na rozdzielności i odpowiedzialności za pełną realiza-
cję funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej oraz, co istotne, umiejscowienie 
prokuratury w jej kreatywności dowodowej (erystyce) w sądzie, a nie, jak do-
tychczas, w postępowaniu przygotowawczym. Oskarżyciel publiczny (proku-
rator) nie może być umocowany, jak to bywa obecnie, ustawowo w upraw-
nieniach śledczego na etapie postępowania przygotowawczego w dublowa-
niu (markowaniu) realizacji funkcji wykrywczej, bowiem w tym zakresie nie 
ma żadnego umocowania i jest to wyłączna domena Policji i innych organów 
ustawowo uprawnionych do wdrożenia czynności operacyjno-technicznych, 
sprowadzając ten organ na tym etapie postępowania wyłącznie do realizacji 
kompetencji z zakresu sędziego śledczego. Prokurator nie ma instrumentów 
prawnych na etapie skutecznej realizacji funkcji wykrywczej w typowaniu 
źródeł dowodowych zarówno rzeczowych, jak i osobowych do procesowe-
go wykorzystania rzutujących bezpośrednio na jakość dowodową mate-
riału po stronie udowodnienia inkryminowanego zindywidualizowanego 
sprawstwa zarzucanego podejrzanemu czynu. W Polsce przyjęto ustawo-
we rozdzielenie roli prokuratora jako organu procesowego wykonującego 
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czynności i podejmującego decyzje procesowe w trybie i na zasadach ko-
deksu postępowania karnego od czynności operacyjno-rozpoznawczych 
przewidzianych do realizacji na mocy ustawy o Policji lub innych ustaw 
określających kompetencje organów do wykonywania tych czynności. 

Prokurator nie ma prawnych i technicznych możliwości prowadzenia 
takich czynności, kierowania nimi ani nawet ich inicjowania. Jako or-
gan procesowy korzysta z materiałów zebranych w toku kontroli operacyj-
nej na zasadach określonych w przepisach procedury karnej. Prokurator 
może także objąć nadzorem postępowanie, o którym mowa w art. 307 
k.p.k. W tym artykule ustawodawca umocował prokuratora do obowiąz-
ku czuwania nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem całego nadzo-
rowanego przez siebie postępowania, zaznajamiania się z zamierzeniami 
prowadzonego postępowania, wskazywania kierunku postępowania oraz 
wydawania co do tego zarządzenia, żądania przedstawienia sobie mate-
riałów zbieranych w toku postępowania, uczestniczenia w czynnościach 
dokonywanych przez prowadzących postępowanie, osobistego ich przepro-
wadzania albo przejęcia sprawy do swego prowadzenia, wydawania posta-
nowienia, zarządzania lub polecania oraz zmieniania i uchylania postano-
wienia oraz zarządzenia wydawanego przez prowadzącego postępowanie. 

Przedstawiony syntetyczny katalog uprawnień nadzorczych prokuratora 
nad prowadzącym postępowanie przygotowawcze przez funkcjonariusza 
Policji lub innego uprawnionego organu dotyczy wyłącznie realizacji funk-
cji dowodowej postępowania, a nie istotnej dla niej funkcji wykrywczej. 
Ostateczne przejęcie postępowania do osobistego prowadzenia przez pro-
kuratora moim zdaniem jest równoznaczne z jego zmarginalizowaniem, 
bowiem następuje wyłączna jego koncentracja na ograniczonym uzyski-
wanym materiale dowodowym z czynności procesowych bez konieczne-
go wspomagania tego materiału w rozwoju przedmiotowo-podmiotowym 
ustawowo dopuszczalnymi metodami wykrywczymi (operacyjnymi) upraw-
nionego do ich prowadzenia organu (Policji). Ponownie należy stwierdzić, 
że prokurator nadzorujący postępowanie nie ma instrumentów prawnych 
intensyfi kujących pracę wykrywczą Policji, względnie objęcia jej kontrolą 
merytoryczną w kierunku typowania źródeł dowodowych i ich proceso-
wego wykorzystania, ani też wglądu do prowadzonych rozpracowań ope-
racyjnych, względnie gry operacyjnej w tym przepływu informacji opera-
cyjnej aktywnie zasilającej materiał procesowy w ramach struktur Policji. 

Na obecnym etapie regulacji prawnej prokuratura ma ograniczone moż-
liwości śledcze, ponieważ może tylko stymulować proces dowodowy pod 
warunkiem uzyskania przez Policję, szczególnie w skomplikowanych i wie-
lowątkowych śledztwach, odpowiedniego materiału procesowego przetwo-
rzonego zgodnie z procedurą karną z materiału operacyjnego. Prokurator, 
zgodnie z obiegową opinią, jest skuteczny kompetencją i zaangażowaniem 
swojego śledczego — ta obiegowa prawda nie wymaga szerszego komenta-
rza. Na potwierdzenie prakseologicznego aspektu, słuszności i racjonalności 
podnoszonej problematyki należy dodać, że za bezpośrednią odpowiedzial-
ność skuteczności procesu wykrywczego funkcji dowodowej przemawiał za-
równo wdrożony do wewnętrznego obrotu prawnego były System Statystyki 
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Policyjnej „TEMIDA”, jak i nowa regulacja zawarta w decyzji nr 165 nakła-
dająca na struktury dochodzeniowo-śledcze i kryminalne Policji obowiązek 
aktywizacji pracy operacyjno-rozpoznawczej jako źródła wszczęcia postępo-
wania oraz merytorycznego zakończenia efektywności wykrywczej prowa-
dzonych postępowań przygotowawczych w oparciu o realizację desygnatów 
funkcji wykrywczej. 

Dla organów prokuratury wskaźnik wykrywalności poszczególnych ka-
tegorii przestępstw jest obojętny, ponieważ sprawność organizacyjna tej 
struktury oceniana jest wyłącznie od strony skuteczności realizacji funkcji 
dowodowej przed sądem. W tym zakresie niezbędne jest stworzenie pod-
walin prawnych pod nowy model funkcjonowania prokuratury sądowej 
i swoistej ekspansji erudycji profesjonalnej prokuratorów w determinacji 
popierania wnoszonych aktów oskarżenia. Nowoczesny model prokuratury 
winien realizować się nie w budynkach prokuratur, lecz w kontradyktoryj-
nym procesie dowodowym przed sądem (erystyce), dogłębnej znajomości 
zasad prawa dowodowego, bankowego, fi nansowego, spółek handlowych 
itp. Wschodni model prokuratury z niejasnymi kompetencjami wykryw-
czymi 52 i dowodowymi skoncentrowanymi wyłącznie na etapie postępo-
wania przygotowawczego z licznymi zastępstwami na posiedzeniach sądu 
pod nieobecność prokuratora prowadzącego lub nadzorującego skompli-
kowane śledztwa to anachronizm. Wzrastająca skala i dynamika prze-
stępczości kryminalno-gospodarczej, w tym o podłożu transgranicznym 53, 
a także wznowiona dyskusja parlamentarna i prasowa nad pilną dosto-
sowawczą reorganizacją organów ochrony prawnej i procesowego prawa 
karnego do obecnej rzeczywistości, nakłada na ustawodawcę i organy 
ochrony prawnej (ścigania) nowe wyzwania, poszukiwania skutecznych 
i efektywnych metod wykrywczo-dowodowych, wdrożenia przedsięwzięć 
prewencyjno-zapobiegawczych i organizacyjno-technicznych neutralizują-
cych skalę i dynamikę przestępczości. Brutalizacja i bezwzględność spraw-
stwa przestępczości kryminalnej oraz profesjonalizacja działań znamion 
czynów gospodarczych w skomplikowanym obrocie bankowym (paraban-
ków) powoduje konieczność permanentnego śledzenia nie tylko literatury 
fachowej, lecz, co istotne, podnoszenia profesjonalizmu poszczególnych 
kompatybilnych struktur organów ścigania Policji i prokuratury jako pod-
stawowych struktur ustawowo odpowiedzialnych za utrzymanie pożąda-
nego stanu bezpieczeństwa w zakresie zwalczania i neutralizacji uciążliwej 
dla społeczeństwa i gospodarki przestępczości pospolitej. Zatem wskaźnik 
wykrywalności przestępstw w ogólnej statystyce sprawności struktury jest 
wymiernym, wręcz namacalnym (wzrokowym) odzwierciedleniem nie tylko 
stanu bezpieczeństwa w regionie (kraju), lecz odsłanianiem słabości Policji 
i prokuratury w dostosowawczym aspekcie.

52  R. Zdybel, Zatrzymanie osoby w świetle praw i wolności obywatelskich de-
mokratycznego państwa prawnego, „Przegląd Policyjny” 2006, nr 3, s. 70–92.

53  M.J. Malinowski, S. Musiał, Unia Europejska a bezpieczeństwo Polski, 
Gdańsk 2011, s. 125–130.
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Zakończenie

Na wstępie rozważań nad istotą problematyki różnic pomiędzy systemo-
wą aktywnością dowodową organów procesowych podejmowanych i wdra-
żanych dla podniesienia wykrywczych efektów postepowania karnego 
a funkcjonujących w obrocie prawnym ustawowo umocowanych czynności 
pozaprocesowych należy wskazać na kompatybilny (polaryzacyjny) cha-
rakter tych przedsięwzięć, które mają służyć jednemu celowi poniesienia 
aktywizacji pola dowodowego. Stosunkowo wąski charakter instrumentów 
prawnych zaangażowanych w ramach wykonania funkcji dowodowej po-
stępowania nie pozwala w ograniczonym i sformalizowanym zakresie (ma-
terii) na merytoryczne osiągniecie celów określonych art. 2 § 1 k.p.k. Praca 
operacyjna (czynności pozaprocesowe) jest zatem w dobie profesjonalizacji 
i brutalizacji skali i dynamiki przestępczości zespołem skomplikowanych 
czynności klauzulowanych zmierzających w usługodawczej roli do wzmoc-
nienia efektów procesowych. 

W ramach realizacji tylko czynności dowodowych organu procesowego 
działającego w swoistym osamotnieniu możliwości wykrywczych aktyw-
ność pola dowodowego w zakresie zbierania i weryfi kacji uprawdopodob-
nienia sprawstwa zarzucanego czynu oraz udowodnienia w postępowaniu 
jurysdykcyjnym jest znacznie ograniczona. Zatem czynności pozaproceso-
we, podobnie jak kryminalistyka w funkcji wykrywczej, stanowią swoisty 
konglomerat wspierający osiągniecie (zmaterializowanie) tez dowodowych 
czynności procesowych.

Powodzenie wykonania systemowych zadań określonych w czynnoś-
ciach pozaprocesowych (operacyjno-rozpoznawczych), odwrotnie jak 
w jawnej działalności dowodowej, oparty jest na tajności działania. Cele 
zarówno działalności dowodowej, jak i operacyjnej są tożsame (wykrywa-
nie przestępstw, neutralizacja przestępczości, ustalenie i zatrzymywanie 
sprawców). Różnice natomiast występują w celach, umocowaniu prawnym 
i ustawowej legitymizacji organów do ich realizacji oraz możliwości uzy-
skania efektów wykrywczych. 

Zatem można postawić znak równości pomiędzy działalnością dowodo-
wą a operacyjną w zakresie tożsamości celów. Rozwarstwienie pracy opera-
cyjnej polega na tym, że część czynności pozostaje bezwzględnie klauzulo-
wana, niedostępna dla organu realizującego aspekty dowodowej działalno-
ści (praca z agenturą, agentami manewrowymi, celnymi, na dokumentach 
legalizacyjnych itp.), natomiast inna objęta jest kontrolą organu proceso-
wego (prokuratora i sądu w zakresie zgody na wdrożenie kontroli opera-
cyjnej, analizy uzyskanego materiału pod kątem aktywności i przydatności 
dowodowej itp.). Sfera dowodowa weryfi kacji materiału pozaprocesowego 
zastrzeżona jest wyłącznie dla działalności organu procesowego, a nie ope-
racyjnego. W czynnościach pozaprocesowych (operacyjnych), co do zasady 
w realizacji celów i zadań funkcji wykrywczej, bez względu na ich rodzaj 
i specyfi kę, można tylko zbierać informacje o źródłach dowodowych, we-
ryfi kować i systematyzować, w ramach rozpracowania operacyjnego, pod 
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kątem realizacji celów określonych w czynnościach dowodowych (możli-
wości transformacji na materiał procesowy). Nie ulega wątpliwości, że me-
tody pracy operacyjnej wkraczają, co stanowi dylemat demokratycznego 
państwa prawnego, w sferę praw i wolności obywatelskich chronionych nie 
tylko materią konstytucyjną, lecz ratyfi kowanymi przez Polskę umowami 
międzynarodowymi. Pomimo tych wątpliwości czynności pozaprocesowych 
funkcji wykrywczej nie da się wyrugować z obrotu prawnego ani też w ca-
łości poddać sądowej kontroli.

Keywords: detection function 
in criminal proceedings, statutory 
prerogatives of the detection function, 
clause actions, identifi cation 
of evidence for process use, 
globalization of crime

Summary: The article refl ects the cur-
rent issues of the place, role and signifi -
cance of the detection function in crimi-
nal proceedings in the scope of effective-
ly specifying sources of evidence for trial 
use in the prerogative function of prov-
ing in individualization of the alleged 
perpetrator of committing an incrimi-
nated event. Synchronization of legal in-
struments of both functions to increase 
the detection of socially and economi-
cally inconvenient crime in neutralizing 
the scale and dynamics of dangerous 
and organized crime groups is indis-
pensable and is a challenge for the en-
tire globalization of crime. Narrowing 
the detachment of the detection func-
tion only to the achievements of foren-
sic science without locating a more op-
erative and effective detecting function 
in criminal proceedings (national legal 
space), despite arming it with statutory 
prerogatives is a misunderstanding and 
marginalization of all socially expected 
and accepted process of combating 
crime and questioning the efficiency 
of law enforcement and justice.

Słowa kluczowe: funkcja wykrywcza 
w postępowaniu karnym, ustawowe 
prerogatywy funkcji wykrywczej, 
czynności klauzulowe, typowanie 
źródeł dowodowych do procesowego 
wykorzystania, globalizacja przestępczości

Streszczenie: Artykuł odzwierciedla ak-
tualną problematykę miejsca, roli i zna-
czenia funkcji wykrywczej w postępo-
waniu karnym w zakresie skutecznego 
typowania źródeł dowodowych do proce-
sowego wykorzystania w ramach prero-
gatyw funkcji dowodowej udowadniania 
w indywidualizacji zarzucanego sprawcy 
popełnienia inkryminowanego zdarze-
nia. Synchronizacja instrumentów praw-
nych obu funkcji dla podniesienia wy-
krywalności uciążliwej społecznie i go-
spodarczo przestępczości w neutralizacji 
skali oraz dynamiki niebezpiecznych 
i zorganizowanych grup przestępczych 
jest nieodzowna i stanowi wyzwanie dla 
całej globalizacji przestępczości. Zawę-
żanie wyodrębnienia funkcji wykrywczej 
tylko do osiągnięć nauki kryminalistyki 
bez umiejscowienia bardziej operatywnej 
i skutecznej funkcji wykrywczej w postę-
powaniu karnym (krajowej przestrzeni 
prawnej) pomimo uzbrojenia jej w usta-
wowe prerogatywy jest nieporozumie-
niem oraz marginalizowaniem całego 
oczekiwanego społecznie i akceptowane-
go procesu skutecznego oraz efektywne-
go zwalczania przestępczości i kwestio-
nowania sprawności działania organów 
ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.
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MARLENA KRAWCZYK 1

WIZERUNEK W KATALOGU DÓBR OSOBISTYCH 
CZŁOWIEKA A JEGO OKAZANIE
JAKO CZYNNOŚĆ PROCESOWA

Wprowadzenie 

Wizerunek stanowi jedno z dóbr osobistych przynależnych każdemu czło-
wiekowi. Każdy ma prawo do wizerunku, do dysponowania nim i do jego 
ochrony. Jest to prawo niezbywalne, niemajątkowe i niedziedziczne 2. 
W dzisiejszej dobie, gdy nastąpił tak gwałtowny rozwój mediów, ochrona 
wizerunku nabrała szczególnego znaczenia. Należy podkreślić, że wizeru-
nek należy do podstawowych dóbr osobistych i równocześnie dóbr naj-
silniej chronionych 3. Podstawą wszelkich wolności i praw człowieka jest 
jego godność jako osoby ludzkiej. Jest ona niezbywalna i podlega stałej 
i jednakowej dla wszystkich ochronie prawnej w myśl zasady, że „wszyscy 
są równi wobec prawa”. Przepisy dotyczące ochrony wizerunku zostały za-
warte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 4. Zgodnie z jej art. 47 „Każdy 
ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobre-
go imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Przewidziane 
w nim gwarancje łączą się ze wspomnianą już godnością, o której mowa 
w art. 30 Konstytucji RP, w myśl którego: „Przyrodzona i niezbywalna god-
ność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest 
ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 
publicznych”. Z kolei w art. 51 ust. 1 Konstytucja RP gwarantuje, że „nikt 
nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania 
informacji dotyczących jego osoby”, więc także i wizerunku. Chociaż wi-

1  Marlena Krawczyk — doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, kierunek — 
prawo, pracownik KPP w Lubartowie.

   Adres do korespondencji: <marlena8877@wp.pl>.
2  K. Święcka, Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobi-

stych przez prasę, Warszawa 2010, s. 55. 
3  Wyrok SN z 4 czerwca 2003 r., sygn. I CKN 480/01, Lex nr 137619. 
4  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., 

nr 78, poz. 483 z późn. zm.);  dalej jako Konstytucja RP.
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zerunek nie jest wskazany bezpośrednio to niewątpliwie stanowi element 
czci, prywatności, godności i wolności 5. 

Celem artykułu jest omówienie zagadnienia wizerunku i jego ochrony 
przewidzianej w prawie cywilnym i w prawie autorskim w kontekście prze-
pisów uprawniających do jego rozpowszechniania i wykorzystania przez 
Policję w trakcie wykonywania czynności procesowej okazania. 

Wizerunek jako dobro osobiste 

Pojęcie wizerunku 

W ujęciu jurydycznym wizerunek to dobro osobiste przynależne każ-
demu człowiekowi określone w art. 23 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. — 
Kodeks cywilny 6 oraz przedmiot ochrony określony w art. 81 ustawy 
z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 7. Zgodnie 
z art. 23 k.c. „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wol-
ność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, ta-
jemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, 
artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną pra-
wa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. 
Z kolei art. 81 pr. aut. przesądza o tym, że „1) Rozpowszechnianie wize-
runku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraź-
nego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała 
umówioną zapłatę za pozowanie. 2) Zezwolenia nie wymaga rozpowszech-
nianie wizerunku: 1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykona-
no w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególno-
ści politycznych, społecznych, zawodowych; 2. osoby stanowiącej jedynie 
szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. 

Wizerunek jest również przedmiotem ochrony art. 13 ust. 2, 3 i 4 usta-
wy z 23 stycznia 1984 r. Prawo prasowe 8, zgodnie z którym: „2) Nie wolno 
publikować w prasie wizerunku i innych danych osobowych osób, prze-
ciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak 
również wizerunku i innych danych osobowych świadków, pokrzywdzo-
nych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę. 3) Ogra-
niczenie, o którym mowa w ust. 2, nie narusza przepisów innych ustaw. 
Właściwy prokurator lub sąd może zezwolić, ze względu na ważny interes 
społeczny, na ujawnienie wizerunku i innych danych osobowych osób, 
przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe. 

5  K. Badźmirowska-Masłowska, Wizerunek. Czyli kiedy, kogo i jak można po-
kazywać w telewizji, Warszawa 2008, s. 13. 

6  Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2019 r., 
poz. 1145).

7  Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jedn. DzU z 2019 r., poz.1231); dalej jako pr. aut.

8  Ustawa z 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (tekst jedn. DzU z 2018 r., 
poz. 1914).
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4) Na postanowienie w przedmiocie ujawnienia wizerunku i innych danych 
osobowych osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowaw-
cze lub sądowe przysługuje zażalenie. Zażalenie na postanowienie proku-
ratora rozpoznaje sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się postępowanie. 
Postanowienie wydane w toku postępowania przygotowawczego staje się 
wykonalne z chwilą uprawomocnienia”. 

Pojęcie wizerunku użyte zarówno w k.c. jak i pr. aut. dotyczy tego sa-
mego dobra prawnego 9. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 15 paź-
dziernika 2009 r. „wprawdzie nie ma w doktrynie jednolitego rozumienia 
pojęcia wizerunku, ale przeważa stanowisko, w którym na czoło wybijają 
się dostrzegalne, fi zyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwa-
lające na identyfi kację osoby wśród ludzi jako obraz fi zyczny, portret, roz-
poznawalną podobiznę” 10. 

Za wizerunek, można uznać takie cechy zewnętrzne osoby fi zycznej, 
które umożliwiają jej rozpoznanie jako konkretnej osoby 11. Podobną defi -
nicję wizerunku kreuje Elżbieta Wojnicka, która za wizerunek uważa do-
strzegalne, fi zyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające 
na identyfi kację osoby wśród innych ludzi 12. Do wizerunku można zaliczyć 
cechy twarzy oraz całej postaci, jak również sposób poruszania się, wa-
runkiem jest jednak, by cechy te pozwoliły na identyfi kację konkretnej 
osoby 13. Oprócz naturalnych cech, jakie posiada człowiek na wizerunek 
składa się również fryzura, makijaż, okulary czy ubiór, gdy są charakte-
rystyczne dla konkretnej osoby 14. Cechą wizerunku, która pozwoli na roz-
poznanie osoby może być także sposób poruszania się 15, ton głosu, czy 
charakterystyczny śmiech 16, a nawet rekwizyt 17. Stanowisko to, znalazło 
odzwierciedlenie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 21 czerwca 
1991 r., który uznał, iż ochroną z art. 23 k.c. objęty jest nie tylko wizeru-
nek człowieka, ale też emitowany w telewizji jego głos 18. 

9  J. Barta, R. Markiewicz, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych- 
komentarz, Warszawa 2001, s. 533. 

10  Wyrok SN z 15 października 2009 r., sygn. I CSK 72/09, <https://www.
saos.org.pl/fi les/judgments/supreme/2009/10/15/5206e7ff3fa41d6b6ce5308736
9bfc4a.pdf>, 27 stycznia 2019 r.

11  W. Lis, Publikacja listu gończego a ochrona prawa do wizerunku, Lex 
nr 169849/1.

12  E. Wojnicka, Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1990, nr 5, s. 107. 

13  R. Koper, Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności 
w procesie karnym, Warszawa 2010, s. 160–161. 

14  W. Lis, Publikacja listu gończego…, wyd. cyt.; podobnie uważa J. Barta, 
R. Makiewicz, Wokół prawa do wizerunku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja-
giellońskiego” 2002, nr 80, s. 12. 

15  D. Morgała, Ochrona prawna oraz naruszenie wizerunku sprawcy przestęp-
stwa, Bielsko-Biała 2015, s. 31. 

16  K. Święcka, Okoliczności wyłączające bezprawność…, wyd. cyt., s. 52. 
17  K. Badźmirowska-Masłowska, Wizerunek…, wyd. cyt., s. 15. 
18  Wyrok SA w Gdańsku z 21 czerwca 1991 r., sygn. I ACr 127/91, OSA 1992, 

nr 1, poz. 8, Lex nr 5435. 
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Podmiotem prawa do wizerunku nie może być osoba prawna 19. Zgodnie 
z wyrokiem Sądu Najwyższego z 7 marca 2003 r. wizerunek jako dobro 
osobiste wymienione w art. 23 k.c. nie daje się przypisać osobie prawnej 20. 
Nie jest więc wizerunkiem ani wizerunek siedziby, ani wizerunek organów 
osoby prawnej 21. 

Przesłanki uprawniające do rozpowszechniania wizerunku 

Rozpowszechnianie wizerunku, co do zasady, uzależnione jest od zgody 
osoby na nim przedstawionej. Niemniej jednak przepis art. 81 pr. aut. 
zawiera katalog przesłanek, które wyłączają konieczność uzyskania zgody 
na rozpowszechnianie cudzego wizerunku. Zgodnie z wyrokiem Sądu Ape-
lacyjnego w Warszawie z 12 lutego 1998 r. „zgoda na rozpowszechnianie 
wizerunku musi być niewątpliwa, zatem osoba jej udzielająca musi mieć 
pełną świadomość nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także 
miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzy-
szącego jej komentarza” 22. 

Zgoda nie jest potrzebna, jeżeli dana osoba otrzymała zapłatę za po-
zowanie. Przyjmuje się, że osoba, która otrzymała wynagrodzenie za po-
zowanie, jeśli nie dokona wyraźnego zastrzeżenia, w domyśle, zgadza się 
na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Nawet w momencie zastrze-
żenia rozpowszechniania swojego wizerunku, nie może ona domagać 
się jego zniszczenia 23. Zgoda nie może być jednak udzielona, gdy byłoby 
to sprzeczne z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecz-
nego 24. Nie wymaga zgody rozpowszechnianie wizerunku osób powszech-
nie znanych, sporządzonego w związku z pełnieniem przez nie funkcji 
publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, czy zawodowych. 
Wystarczy wykazać chociażby pośredni związek polegający na sporządze-
niu wizerunku w momencie, kiedy osoba powszechnie znana znajdowała 
się w sytuacji, która miała znaczenie dla oceny jej zachowania jako osoby 
publicznej 25. Przyjmując powyższą interpretację, można uznać, że granicą 
rozpowszechniania wizerunku jest sfera intymności osoby powszechnie 
znanej 26. W doktrynie ukształtował się pogląd, zgodnie z którym bez zgody 

19  J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób 
powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych, Warszawa 2014, 
s. 85. 

20  Wyrok SN z 7 marca 2003 r., sygn. I CKN 100/01, Lex nr 83833. 
21  Wyrok SN z 25 maja 1977 r., sygn. I CR 159/77, Lex nr 70901. 
22  Wyrok SA w Warszawie z 12 lutego 1998 r., sygn. I ACa 1044/97, Lex 

nr 81433. 
23  J. Sobczak, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa–Poznań 2000, 

s. 203-204. 
24  D. Morgała, Ochrona prawna…, wyd. cyt., s. 52. 
25  J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwią-

kalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych, Kraków 2005, s. 633. 

26  P. Ślęzak, Ochrona prawa do wizerunku, Katowice 2009, s. 44. 
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osoby zainteresowanej, nawet jeśli jest to osoba publiczna, nie można 
wykorzystać jej wizerunku w celu komercyjnym. Dozwolone jest rozpo-
wszechnianie bez konieczności uzyskania zgody wizerunku osoby stano-
wiącej szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna 
impreza. Przez zgromadzenie należy rozumieć grupę ludzi niezwiązaną 
ze sobą. Za imprezę publiczną uznać należy imprezę otwartą dla nieokre-
ślonego kręgu osób, przy czym nie ma tu znaczenia miejsce, gdzie impreza 
się odbywa. Zarówno impreza odbywająca się w prywatnym miejscu może 
mieć publiczny charakter, jak i ta odbywająca się w miejscu publicznym, 
może mieć charakter prywatny 27. 

Oprócz przesłanek wskazanych w art. 81 pr. aut., w doktrynie 
i w orzecznictwie przyjmuje się także inne okoliczności wyłączające bez-
prawność naruszenia cudzego dobra osobistego w postaci wizerunku. 
Można do nich zaliczyć: działanie w ramach porządku prawnego, tj. dzia-
łanie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, wykonywanie prawa 
podmiotowego, zgodę pokrzywdzonego, działanie w obronie uzasadnionego 
interesu, jak też działanie w ramach obrony koniecznej czy stanu wyższej 
konieczności. Z uwagi na rozwój życia społecznego, lista okoliczności wy-
łączających bezprawność naruszenia dóbr osobistych nie ma charakteru 
zamkniętego, przez co niemożliwe jest stworzenie zamkniętego katalogu 28. 

Okazanie wizerunku 

Czynność procesowa okazania wizerunku 

Okazanie jest czynnością kryminalistyczno-procesową dokonywaną 
przez policjanta. Stanowi jedną z metod identyfi kacji, w której znaczącą 
rolę odgrywa pamięć rozpoznawcza osoby, która bierze udział w okaza-
niu 29. Jest uważane za jedną z najstarszych metod identyfi kacji krymi-
nalistycznej. Część przedstawicieli doktryny traktuje okazanie jako formę 
przesłuchania, część jak oględziny, jeszcze inni uważają, że jest rodzajem 
ekspertyzy kryminalistycznej 30. Okazanie wizerunku wymaga spisania pro-
tokołu zgodnie z dyspozycją art. 143 § 1 pkt 5 ustawy z 6 czerwca 1997 r. 
— Kodeks postępowania karnego 31. Niewątpliwie jego wynik ma wpływ 
na dalsze etapy postępowania przygotowawczego. To na organach ściga-
nia ciąży obowiązek przeprowadzenia okazania w sposób prawidłowy pod 

27  Tamże, s. 46. 
28  I. Dobosz, Działanie w obronie uzasadnionego interesu jako okoliczność wy-

łączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych [w:] J. Piątowski (red.), Dobra 
osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wrocław 1986, s. 294. 

29  J. Kurdelek, Szczególne formy przesłuchania w postępowaniu karnym, 
Szczytno 2010, s. 47. 

30  J. Wójcikiewicz, Okazanie. Studium porównawcze z pogranicza kryminali-
styki i procesu karnego, Kraków 1985, s. 61. 

31  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. 
DzU z 2018 r., poz.1987 z późn. zm.).
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względem prawnym i kryminalistycznym, ponieważ jest czynnością nie-
powtarzalną. Okazanie wizerunku jest okazaniem pośrednim, gdyż pod-
miot okazywany nie ma osobistej styczności z rozpoznającym. Zapewnia 
to świadkowi bezpieczeństwo i komfort psychiczny. Zgodnie z wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17 grudnia 2007 r. okazanie wizerun-
ku nie ma takiej wartości jak okazanie bezpośrednie, zatem należy dążyć 
do okazywania osoby, jeśli tylko to możliwe 32. Rozpoznanie wizerunku nie 
ma tak kategorycznej wymowy jak okazanie bezpośrednie i dlatego musi 
podlegać szczególnie wnikliwej ocenie. Wizerunek ma charakter statycz-
ny, nie ukazuje ujęcia okazywanego innego niż na fotografi i, jego mimiki, 
brakuje w nim sylwetki okazywanego, czy sposobu poruszania się. Przy 
wykonaniu zdjęcia twarzy zdarza się, że fotografowane osoby pozują, tak 
więc uwidoczniony na fotografi ach wyraz twarzy często nie ma charakteru 
naturalnego czy spontanicznego 33. 

Warto podkreślić, że prawo umożliwia przeprowadzenie w tym samym 
procesie czynności okazania wizerunku oraz czynności okazania osoby. 
Każdorazowo należy jednak rozważyć przydatność każdej z tych czynności, 
w zależności od ustaleń faktycznych i dowodowych 34. Okazanie wizerun-
ku stanowi samodzielną, istotną czynność procesowo-kryminalistyczną 
warunkującą skuteczność procesu wykrywczego i posiadającą określoną 
wartość dowodową 35. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie 
z 17 grudnia 2007 r. okazanie wizerunku należy uznać za konieczne, gdy 
nie można dokonać okazania bezpośredniego, albo wówczas, gdy z upły-
wem czasu zmienił się wygląd osoby rozpoznawanej i osoba rozpoznająca 
nie jest pewna, co do identyfi kacji sprawcy. W przeciwnym razie ten śro-
dek dowodowy nie powinien być uwzględniony, jako dostarczający miaro-
dajnego materiału dowodowego 36. 

Okazanie w polskiej procedurze karnej zostało uregulowane w art. 173 
§ 1 k.p.k.,  zgodnie z którym „Osobie przesłuchiwanej można okazać inną 
osobę, jej wizerunek lub rzecz w celu jej rozpoznania. Okazanie powinno 
być przeprowadzone tak, aby wyłączyć sugestię”. Powyższy przepis sta-
nowi okoliczność wyłączającą bezprawność naruszenia dobra osobistego, 
jakim jest wizerunek, gdyż okazanie następuje w ramach działań dozwo-
lonych władzy państwowej zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa 
i porządku prawnego. Działania te prowadzą do naruszenia dóbr osobi-
stych lub ich zagrożenia, lecz są w pełni usprawiedliwione celem, któ-
remu służą. Dalsze instrukcje dotyczące prawidłowego przeprowadzenia 

32  Wyrok SA w Lublinie z 17 grudnia 2007 r., sygn. II AKa 273/07, Lex 
nr 357229.

33  Wyrok SA w Katowicach z 17 czerwca 2016 r., sygn. II Aka 149/16, Lex 
nr 2087866. 

34  R. Kmiecik, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 
2005 r., IV KK 117/05. Teza nr 2, Lex nr 55253/2. 

35  Wyrok SA w Białymstoku z 17 września 2015 r., sygn. II AKa 147/15, Lex 
nr 1934430. 

36  Wyrok SA w Lublinie z 17 grudnia 2007 r., sygn. II AKa 273/07, Lex 
nr 357229. 
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czynności okazania zawarte są w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości 
z 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia 
okazania 37 oraz w wytycznych nr 1 komendanta głównego Policji z 23 lip-
ca 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-
-śledczych przez policjantów 38. 

Prawidłowe przeprowadzenie czynności okazania ma wpływ na jego wia-
rygodność i możliwość wykorzystania pozyskanych w jego efekcie informa-
cji. Stąd tak ważne jest, by podczas jego przeprowadzania wyeliminowane 
były jakiekolwiek formy sugestii. Zadawanie pytań konkretyzujących pod-
czas okazania wizerunku powinno przebiegać spokojnie i nie prowadzić 
do rozpoznania oskarżonego „za wszelką cenę”. Przykład wadliwie prze-
prowadzonej czynności okazania zawiera wyrok Sądu Apelacyjnego w Bia-
łymstoku z 17 lutego 2015 r. Czynność bezpośredniego okazania osoby 
poprzedzono okazaniem tablicy poglądowej z wyraźnie wyeksponowanym 
wizerunkiem podejrzanego, a następnie po trzech dniach od okazania tego 
wizerunku bezpośrednio okazano osobę wśród osób przybranych o zna-
cząco zróżnicowanych gabarytach, co więcej, jako jedyną ubraną w kurt-
kę 39. Przy okazaniu mają zastosowanie reguły odnoszące się do przesłu-
chania, i dyrektywy odnoszące się do postępowania dowodowego, w tym 
zasada swobodnej oceny dowodów 40. 

Dokonuje się tylu okazań osób, ich wizerunków lub rzeczy, ile osób jest 
przesłuchiwanych. Przez wizerunek osoby rozumie się również zapis audio-
wizualny na taśmie wideofonicznej lub innym nośniku. Przepis art. 173 § 
3 k.p.k. wskazuje, że podmiot okazywany musi znajdować się w grupie mi-
nimum 4 osób. Ustawodawca nie zdecydował się na określenie maksymal-
nej liczby osób znajdujących się w paradzie, co jest korzystnym zabiegiem, 
gdyż w świetle badań naukowych, następuje zmniejszenie „przypadkowego 
rozpoznania” w momencie zwiększenia liczby osób przybranych. Powyższe 
ma zastosowanie również w sytuacji okazywania wizerunku. Liczba okazy-
wanych wizerunków nie może być jednak skrajnie duża, ponieważ prowa-
dziłoby to do dekoncentracji rozpoznającego. Ze względu na sposób prze-
prowadzenia, można wyróżnić dwa rodzaje okazania-symultaniczne i sek-
wencyjne. W pierwszym przypadku jednocześnie okazuje się wszystkie 

37  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2 czerwca 2003 r. w spra-
wie warunków technicznych przeprowadzenia okazania (DzU z 2003 r., nr 104, 
poz. 981).

38  Wytyczne nr 1 komendanta głównego Policji z 23 lipca 2015 r. w sprawie 
wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjan-
tów, <https://www.infor.pl/akt-prawny/U27.2015.033. 0000059,wytyczne-nr-1-
-komendanta-glownego-policji-w-sprawie-wykonywania-niektorych-czynnosci-
-dochodzeniowosledczych-przez-policjantow.html>, 9 stycznia 2019 r. 

39  Wyrok SA w Białymstoku z 17 lutego 2015 r., sygn. II AKa 9/15, Lex 
nr 1659036. 

40  A. Sikora, Oskarżony obiektem okazania. Uwagi dotyczące obowiązku 
oskarżonego poddania się okazaniu w celach rozpoznawczych, <http://www.
tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137283195/IPP_2017_/3bdd9b74-4c47-
4d32-b297-6f5f6a42aac0#page=57>, 9 stycznia 2019 r.
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osoby przybrane do parady identyfi kacyjnej, gdzie oskarżony sam wybiera 
swoje miejsce. W drugim zaś wizerunki okazywane są sekwencyjnie. Oka-
zanie symultaniczne pozwala osobie, która ma rozpoznać sprawcę czynu 
na dłuższe zastanowienie się przed wskazaniem, zaś podczas okazania 
sekwencyjnego osoba wskazująca musi dokonać tego w chwili, kiedy wi-
dzi wizerunek, nie wiedząc ile osób zostanie jej jeszcze zaprezentowanych. 
Badania naukowców wskazują, że większość trafnych identyfi kacji przy-
pada podczas okazania symultanicznego, dlatego właśnie w ten sposób 
powinno być przeprowadzane 41. W dyspozycji art. 173 k.p.k. nie zostały 
wskazane osoby, co do których okazanie może zostać przeprowadzone. 
Okazywanym zatem, oprócz oskarżonego, może być podejrzany, czy osoba 
podejrzana na co wskazuje art. 74 § 2 k.p.k. w związku z art. 71 § 3 k.p.k. 
oraz art. 74 § 3 k.p.k. Zgodnie z wytycznymi nr 3 komendanta głównego 
Policji z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności 
dochodzeniowo-śledczych przez policjantów 42 Policja nie dokonuje okaza-
nia w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groź-
by bezprawnej lub określone w rozdziałach XXIII (przestępstwa przeciwko 
wolności), XXV (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajno-
ści) i XXVI (przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece) ustawy z 6 czerwca 
1997 r. — Kodeks karny 43, jeżeli pokrzywdzony nie ukończył 15 lat,  jak 
również w sprawach o przestępstwa określone w art. 197–199 k.k. Oka-
zania wizerunku dokonuje się w przypadkach określonych w § 85 wytycz-
nych nr 3. Policjant okazuje wizerunek osoby, jeżeli osoba podejrzana 
ukrywa się, przebywa za granicą, w odległym miejscu lub jest obłożnie 
chora. Kiedy sprawca przestępstwa nie jest znany, ale można przypusz-
czać, że jego zdjęcie jest umieszczone w kartach albumowych również 
dokonuje się okazania wizerunku. Kolejnym przypadkiem, kiedy okazuje 
się wizerunek osoby jest sytuacja, w której okazanie jawne byłoby przed-
wczesne lub niepożądane, natomiast okazanie, o którym mowa w art. 173 
§ 2 k.p.k. łączyłoby się z nadmiernymi trudnościami lub byłoby niemoż-
liwe. Wizerunek okazuje się również w sytuacji, kiedy osoba podlegająca 
rozpoznaniu zaginęła lub nie żyje. W przypadku osoby zmarłej zamiast 
wizerunku można okazać rekonstrukcję lub model jej wyglądu. Zgodnie 
z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 25 października 2007 r. oka-
zanie wizerunku jest jedną z metod ustalania tożsamości sprawcy, póki 
nie ma możliwości bezpośredniego okazania sprawcy. Rozpoznanie wy-
maga oceny w całokształcie zebranego materiału dowodowego, by elimi-
nować możliwość popełnienia omyłki, zwłaszcza gdy rozpoznanie dotyczy 
wizerunku 44. 

41  Tamże.
42  Wytyczne nr 3 komendanta głównego Policji z 30 sierpnia 2017 r. w spra-

wie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez poli-
cjantów, <http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/prawo/11554,Wytyczne-nr-3-Ko-
mendanta-Glownego-Policji-z-dnia-30-sierpnia-2017-r.html>, 28 stycznia 2019 r.

43  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 
1600 z późn.zm.).

44  Wyrok SA w Krakowie z 25 października 2007 r., sygn. II Aka 111/07, 
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Oceniając wartość dowodową okazania, zarówno pośredniego, jak i bez-
pośredniego, także kiedy nie dochodzi do niego bezpośrednio po zdarzeniu, 
szczegółowej analizie poddać należy takie okoliczności, jak: czas obserwa-
cji przez świadka potencjalnego sprawcy, wzajemne położenie tych osób, 
pole obserwacji, wystąpienie obiektywnych przeszkód utrudniających 
obserwację, takich jak ukształtowanie terenu, ruch uliczny, oświetlenie, 
oślepienie słońcem, dynamikę obserwowanego zdarzenia, pozycję świadka 
względem osoby obserwowanej, a także czynniki szczególne, jak emocje to-
warzyszące obserwacji, charakter obserwowanego zdarzenia czy też wresz-
cie wystąpienie czynników, które mogły spowodować utrwalenie w pamięci 
świadka wizerunku obserwowanej osoby 45. 

Zasady i przebieg czynności okazania wizerunku 

Zdjęcie osoby okazuje się w zestawie zdjęć innych osób podobnych, za-
sadne jest by pochodziło ono, w miarę możliwości, z najbliższego okre-
su, w którym rozpoznający widział osobę okazywaną. Przy doborze zdjęć 
wskazane jest, by zdjęcia barwne okazywać z barwnymi, a czarno-białe 
z czarno-białymi. Przed okazaniem wizerunku, policjant sporządza tablicę 
poglądową przez trwałe połączenie zdjęcia z podłożem tablicy, numeru-
je zdjęcia, na prawych dolnych rogach zdjęć odciska pieczęć obejmują-
cą także podłoże, oznacza tablicę danymi identyfi kującymi postępowanie, 
w związku z którym została sporządzona, a także danymi wskazującymi 
na to, kto ją sporządził, zaś na odwrocie tablicy poglądowej umieszcza 
wykaz osób, których zdjęcia okazano, nie udostępniając ich rozpoznają-
cemu. Jeżeli w postępowaniu przygotowawczym sporządzono kilka tablic 
poglądowych, nadaje się im kolejne numery porządkowe. Jeżeli policjant 
okazuje tablice poglądowe ze zdjęciami, czyni o tym wzmiankę w protokole 
okazania z podaniem nazwiska osoby rozpoznanej i numeru odpowiednie-
go zdjęcia. Tablica poglądowa stanowi załącznik do protokołu okazania. 
Można ją okazywać kolejnym osobom w tym samym postępowaniu, jeżeli 
wiadomo, że nie mogły się ze sobą porozumieć, co do wyniku okazania. 
Wówczas w treści protokołów z tych czynności należy uczynić stosow-
ną wzmiankę identyfi kującą tablicę. Tablicy poglądowej nie załącza się 
do protokołów z kolejnych okazań, sporządza się ją tylko raz. Do okazania 
rekonstrukcji lub modelu wizerunku osoby albo zapisu obrazu lub dźwię-
ku nie przybiera się innych rekonstrukcji, modeli lub zapisów. W razie 
okazywania wizerunku osoby w postaci zapisu audiowizualnego na noś-
niku, nośnik ten stanowi załącznik do protokołu. Do sporządzenia tablic 
poglądowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych w spra-
wach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego można wykorzy-
stywać zdjęcia uzyskane na podstawie art. 20 ust. 1c ustawy z 6 kwietnia 

<https://www.saos.org. pl/judgments/265379>, 7 stycznia 2019 r. 
45  Wyrok SA w Katowicach z 17 czerwca 2016 r., sygn. II Aka 149/16, Lex 

nr 2087866. 
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1990 r. o Policji 46, zgodnie z którym Policja jest uprawniona do przetwa-
rzania informacji, w tym danych osobowych, w zakresie niezbędnym 
do realizacji zadań ustawowych lub wykonywania uprawnień związanych 
z prowadzeniem postępowań administracyjnych, realizacją czynności ad-
ministracyjno-porządkowych oraz innych czynności, do przeprowadzenia 
których funkcjonariusze Policji są uprawnieni na podstawie innych ustaw, 
z wyłączeniem danych dotyczących kodu genetycznego oraz na podstawie 
art. 20 ust. 2 ad ustawy o Policji, zgodnie z którym Policja może pobierać, 
uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informacje w celu rea-
lizacji zadań ustawowych, w tym dane osobowe, o następujących osobach, 
także bez ich zgody i wiedzy: 
1. wskazanych we wniosku złożonym na podstawie Konwencji dotyczącej 

cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej 
w Hadze 25 października 1980 r., które uprowadziły osobę podlegającą 
władzy rodzicielskiej lub pozostającą pod opieką lub które osobę tę za-
trzymały lub ją ukrywają; 

2. zobowiązanych postanowieniem sądu o odebraniu osoby podlegającej 
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką do jego wykonania, 
w przypadkach gdy sąd lub inny uprawniony organ zwrócił się do Poli-
cji o ustalenie miejsca pobytu osoby podlegającej odebraniu na podsta-
wie tego postanowienia; 

3. uprowadzonych lub zatrzymanych w rozumieniu konwencji haskiej, 
o której mowa w pkt 1 lub podlegających odebraniu na podstawie po-
stanowienia, o którym mowa w pkt 2. 
Przy okazji omawianego zagadnienia należy wspomnieć, że 6 lutego 

2019 r. weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 
przestępczości 47, która wdraża do polskiego porządku prawnego posta-
nowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobie-
gania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykry-
wania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 
2008/977/WSiSW. W kontekście tematu będącego przedmiotem niniej-
szego opracowania warto zwrócić uwagę na art. 13 ust. 1 ustawy, zgodnie 
z którym Policja może przetwarzać dane osobowe (w tym i wizerunki) wy-
łącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnie-
nia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W rozdziale 4 ww. ustawy 
określono uprawnienia przysługujące osobie, której dane są przetwarzane, 
do których należą m.in. prawo do uzyskania od administratora informacji, 
czy jej dane są przetwarzane, celu i podstawie prawnej ich przetwarzania, 

46  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 161 
z późń. zm.); dalej jako ustawa o Policji.

47  Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarza-
nych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (tekst jedn. DzU 
z 2019 r., poz. 125).
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kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach, którym dane 
osobowe zostały ujawnione, w szczególności odbiorcach w państwach 
trzecich lub organizacjach międzynarodowych, okresie przechowywania 
danych osobowych, możliwości wniesienia wniosku do administratora 
o sprostowanie usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobo-
wych, prawie wniesienia skargi w wyniku naruszenia praw osoby w wy-
niku przetwarzania jej danych osobowych, źródle pochodzenia danych. 
Na szczególną uwagę zasługuje również przepis art. 54 ust. 1, w którym 
ustawodawca dokonał penalizacji czynu polegającego na przetwarzaniu 
danych osobowych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestęp-
czości, w sytuacji gdy ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne lub przez 
nieuprawniony do tego przetwarzania organ, chroniąc tym samym interesy 
osób fi zycznych. 

Okazanie głosu

Okazanie głosu jako środek dowodowy jest stosowane niezwykle rzadko 
głównie ze względu na brak szczegółowej metodyki dotyczącej przepro-
wadzania tego rodzaju okazania. Niekiedy czynność ta jest jednak bar-
dzo przydatna, zwłaszcza w sytuacji, kiedy głos jest jedyną zapamiętaną 
cechą pozwalającą rozpoznać sprawcę czynu. Często czynność okazania 
głosu jest mylona z eksperymentem procesowym, chociaż zdaniem Józe-
fa Wójcikiewicza okazanie mowy powinno przybrać status eksperymentu 
procesowego, co prowadziłoby do utraty dotychczasowego statusu „szcze-
gólnej formy przesłuchania”. Wtedy czynność ta stałaby się elementem 
ekspertyzy dokumentowanej w formie opinii biegłego, a nie jak do tej pory, 
w formie protokołu okazania 48. Okazanie głosu podlega takim samym ry-
gorom taktycznym i procesowym, jak innego rodzaju okazania. Przepis 
art. 173 § 1 k.p.k. wskazuje, że „Osobie przesłuchiwanej można okazać 
inną osobę, jej wizerunek lub rzecz w celu jej rozpoznania. Okazanie po-
winno być przeprowadzone tak, aby wyłączyć sugestię”. Mimo, że w po-
wyższym przepisie nie wskazuje się bezpośrednio, że osobę można rozpo-
znać na podstawie głosu, to w doktrynie ukształtował się pogląd, że jest 
to czynność prawnie dopuszczalna 49. Zgodnie z postanowieniem Sądu Naj-
wyższego z 26 maja 2004 r. „Rozpoznanie osoby na podstawie głosu jest 
czynnością prawnie dopuszczalną przez przepisy Kodeksu postępowania 
karnego, i jeżeli polega na identyfi kacji głosu „okazywanego” osobie prze-
słuchiwanej w taki sposób, że ma ona rozpoznać ów głos i przez to tę oso-
bę, po wysłuchaniu odpowiednich kwestii wypowiadanych przez osoby 
okazywane, stanowi czynność okazania i podlega rygorom przewidzianym 

48  Por. J. Wójcikiewicz, Temida pod mikroskopem. Judykatura wobec dowodu 
naukowego 1993–2008, Toruń 2009.

49  R.A. Stefański i in., Kodeks postępowania karnego. Komentarz t. I, War-
szawa 2003, s. 767–768. Por. wyrok SA w Lublinie z 15 kwietnia 1999 r., sygn. 
II AKa 54/99, Lex nr 38045.
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w art. 173 k.p.k., jest bowiem okazaniem tej osoby poprzez jej głos w celu 
rozpoznania” 50. 

Rozpoznanie głosu jest czynnością trudną, dodatkowo przed czynnoś-
cią okazania głosu należy ustalić, czy świadek ma zdolność słyszenia 
w granicach normy fi zjologicznej. W doktrynie nie jest natomiast uregu-
lowane kto ma dokonać tej oceny, wydaje się zasadne wyjście z założe-
nia, że wstępnej oceny powinien dokonać policjant przed przystąpieniem 
do czynności okazania głosu, zaś w przypadku rozpoznania głosu, aby 
dowód ten miał jakąkolwiek wartość, zasadne jest zasięgnięcie opinii bie-
głego co do posiadanych zdolności do rozpoznawania i zapamiętywania 
głosu przez świadka. Podczas czynności okazania głosu, w celu uniknięcia 
sugestii, rozpoznający nie powinien widzieć osób, których głosy ma usły-
szeć. Istotne jest również aby wypowiadany tekst był w miarę długi, gdyż 
im dłuższy tekst, tym więcej jest w nim zawartych informacji pomagają-
cych w identyfi kacji sprawcy 51. Przepis art. 173 § 3 k.p.k. wskazuje, aby 
osoba, której głos ma być rozpoznawany, była w grupie co najmniej czte-
rech osób. Osoby, których głos ma być przedstawiany powinny wypowia-
dać takie same kwestie. Przebieg czynności okazania głosu powinien być 
utrwalony na taśmie wideofonicznej lub innym nośniku, który stanowi 
załącznik do protokołu okazania 52. Zgodnie z § 1 rozporządzenia ministra 
sprawiedliwości z 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych 
przeprowadzenia okazania 53 okazanie głosu powinno odbyć się w przysto-
sowanym do tego pomieszczeniu, które powinno być wygłuszone tak aby 
dźwięki nie przeszkadzały w rozpoznaniu. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach okazanie głosu może zostać przeprowadzone poza siedzibą 
organu, który dokonuje okazania. Dokonuje się tylu okazań głosu, ile osób 
jest przesłuchiwanych, przy czym osoby te nie mogą się ze sobą kontak-
tować. Osoby, których głos ma być okazywany powinny być tej samej płci 
i w zbliżonym wieku. Osoba, której głos ma być rozpoznany sama wybie-
ra kolejność w grupie osób przybranych. Ponadto świadek dokonujący 
rozpoznania głosu nie powinien wcześniej słyszeć oskarżonego w sytuacji 
wskazującej na jego rolę procesową 54. 

Podsumowanie 

Dowód z okazania jest dowodem, który wymaga niezwykle sta-
rannej i krytycznej oceny, w trakcie której należy uwzględnić fakt, 

50  Postanowienie SN z 26 maja 2004 r., sygn. V KK 22/04, Lex nr 121992.
51  Wyrok SA w Lublinie z 15 kwietnia 1999 r., sygn. II AKa 54/99, Lex 

nr 38045.
52  M. Ciarka, Okazanie głosu, Lex nr 119066.
53  Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 2 czerwca 2003 r. w spra-

wie warunków technicznych przeprowadzenia okazania (DzU z 2003 r., nr 104, 
poz. 981).

54  Wyrok SA we Wrocławiu z 8 września 2010 r., sygn. II AKa 103/10, Lex 
nr 776875.
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że zapamiętywane obrazy na skutek upływu czasu zacierają się w ludzkiej 
pamięci. By dowód z okazania nabrał pełnej wartości powinien być prze-
prowadzony ze skrupulatnym zachowaniem reguł określonych w art. 173 
k.p.k. 55 Błędne rozpoznanie przez świadków jest główną przyczyną pomy-
łek sądowych, w związku z powyższym nie wolno bezkrytycznie traktować 
wyników okazania, trzeba je postrzegać w kontekście całego materiału 
dowodowego. Z czynnością okazania wiąże się szereg zagrożeń dla prawo-
rządności postępowania karnego, dlatego w postępowaniach o najpoważ-
niejsze przestępstwa, bądź gdy okazanie jest jedynym dowodem spraw-
stwa, to wówczas to prokurator, a nie policjant powinien osobiście czuwać 
nad jego organizacją i przebiegiem. Niedopuszczalne jest okazanie „na pró-
bę”, ponieważ otwiera ono możliwość sugestii. Na policjancie dokonującym 
okazania wizerunku ciąży obowiązek uprzedzenia świadka, że wśród oka-
zywanych mu zdjęć może nie być wizerunku sprawcy. Taki zabieg z jednej 
strony przyczynia się do wykluczenia ewentualnych błędnych rozpoznań, 
a z drugiej do eliminowania wskazania sprawcy „za wszelką cenę” przez 
osoby biorące udział w okazaniu, które nie są pewne swej decyzji 56. 

Wykorzystanie wizerunku podczas czynności jego okazania niewątpli-
wie stwarza konfl ikt pomiędzy interesem prywatnym, jakim jest ochrona 
dóbr osobistych, ochrony prawa do wizerunku, dobrego imienia, a dobrem 
wymiaru sprawiedliwości i ochroną bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go. W interesie publicznym leży bowiem ustalenie sprawcy przestępstwa 
i pociągniecie go do odpowiedzialności za swój czyn, jednakże „w sposób 
cywilizowany”, z poszanowaniem przysługujących mu wolności i praw. 
Czynność okazania wizerunku jest więc usprawiedliwiona interesem pub-
licznym i dobrem wymiaru sprawiedliwości, w tym dobrem toczącego się 
postępowania.

55  Wyrok SA w Katowicach z 4 listopada 2004 r., sygn. II AKa 337/04, Lex 
nr 154988. 

56  Wyrok SA w Katowicach z 26 października 2012 r., sygn. II AKa 415/12, 
Lex nr 1285048. 
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Summary: Personal image is one of the 
personal rights of every human being. 
Everyone has a right of personal image: 
to use it and to protect it. It is an inal-
ienable, non-property and nonhereditary 
right. Nowadays, in the era of the rapid 
development of media, personal image 
protection has become particularly im-
portant. It should be stressed that per-
sonal image is one of the basic personal 

Słowa kluczowe: wizerunek, ochrona 
wizerunku, okazanie wizerunku, 
prawo do wizerunku, dobra osobiste 
człowieka

Streszczenie: Wizerunek stanowi jedno 
z dóbr osobistych przynależnych każde-
mu człowiekowi. Każdy ma prawo do wi-
zerunku, do dysponowania nim i do jego 
ochrony. Jest to prawo niezbywalne, nie-
majątkowe i niedziedziczne. W dzisiejszej 
dobie, gdy nastąpił tak gwałtowny roz-
wój mediów ochrona wizerunku nabrała 
szczególnego znaczenia. Należy podkre-
ślić, że wizerunek należy do podstawo-
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rights and the most protected ones. Hu-
man dignity is the foundation of civil 
liberties and human rights. It is inal-
ienable and protected by law in accord-
ance with the principle that everyone 
is equal before the law. Personal image 
regulations were included in the Con-
stitution of the Republic of Poland. The 
aim of this article is to discuss the is-
sue of personal image and its protection 
provided for in the civil and copyright 
law in the context of regulations enti-
tling to its dissemination and use by the 
police in procedural actions of presen-
tation. Witness misidentifi cation is the 
main cause of miscarriages of justice. 
Therefore, the results of the presenta-
tion must not be treated uncritically. 
They should be seen in the context 
of all the evidence. The use of the image 
during its presentation creates a con-
fl ict between private interest (personal 
rights protection, right of personal im-
age protection, good name protection) 
and the interest of justice, security 
protection and public order. The deter-
mination of a perpetrator and bringing 
him or her to justice is in the public 
interest. Consequently, the procedural 
action of image presentation is justi-
fi ed by the public interest and the in-
terest of justice including the interest 
of an ongoing proceeding.

wych dóbr osobistych i równocześnie 
dóbr najsilniej chronionych. Podstawą 
wszelkich wolności i praw człowieka jest 
jego godność jako osoby ludzkiej. Jest 
ona niezbywalna i podlega stałej i jedna-
kowej dla wszystkich ochronie prawnej 
w myśl zasady, że „wszyscy są równi wo-
bec prawa”. Przepisy dotyczące ochrony 
wizerunku zostały zawarte w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej. Celem 
artykułu jest omówienie zagadnienia 
wizerunku i jego ochrony przewidzianej 
w prawie cywilnym i w prawie autorskim 
w kontekście przepisów uprawniających 
do jego rozpowszechniania i wykorzy-
stania przez Policję w trakcie wykony-
wania czynności procesowej okazania. 
Błędne rozpoznanie przez świadków jest 
główną przyczyną pomyłek sądowych, 
w związku z powyższym nie wolno bez-
krytycznie traktować wyników okaza-
nia, trzeba je postrzegać w kontekście 
całego materiału dowodowego. Wykorzy-
stanie wizerunku podczas jego okazania 
stwarza konfl ikt pomiędzy interesem 
prywatnym, jakim jest ochrona dóbr 
osobistych, ochrony prawa do wizerun-
ku, dobrego imienia, a dobrem wymiaru 
sprawiedliwości i ochroną bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego. W intere-
sie publicznym leży bowiem ustalenie 
sprawcy przestępstwa i pociągniecie 
go do odpowiedzialności za swój czyn. 
Czynność procesowa okazania wizerun-
ku jest więc usprawiedliwiona interesem 
publicznym i dobrem wymiaru spra-
wiedliwości, w tym dobrem toczącego się 
postępowania. 
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ANDRZEJ MONDRY 1

BIURO NADZORU WEWNĘTRZNEGO W ŚWIETLE 
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH FORMACH SPRAWOWANIA 
NADZORU PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH

Uwagi wstępne

Uchwalona 9 listopada 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o niektórych 
uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nad-
zorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw 2 określiła 
zasady sprawowania szczególnych form nadzoru przez ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych nad Policją, Strażą Graniczną (dalej jako: SG), 
Służbą Ochrony Państwa (dalej jako: SOP) i Państwową Strażą Pożarną 
(dalej jako: PSP) oraz zadania inspektora nadzoru wewnętrznego, w tym 

1  P odinsp. Andrzej Mondry — policjant — praktyk, absolwent Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczyt-
nie. Pełnił służbę na stanowiskach wykonawczych w jednostkach terenowych 
policji województwa pomorskiego, następnie jako ekspert w Biurze Kryminalnym 
Komendy Głównej Policji oraz w warszawskim Zarządzie Centralnego Biura Śled-
czego KGP. Zajmował funkcje m.in. zastępcy naczelnika Wydziału do Zwalczania 
Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego KGP, 
naczelnika Wydziału Wywiadu Skarbowego w Ministerstwie Finansów i naczel-
nika Centrum Koordynacji Działań w Ministerstwie Finansów. Pomysłodawca 
i organizator szkoleń dla policjantów służby kryminalnej w zakresie rozpozna-
wania i zwalczania przestępczości pseudokibiców (2007–2012), wykładowca 
i uczestnik krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych szkoleń, semina-
riów i konferencji naukowych z dziedziny bezpieczeństwa, współpracy międzyna-
rodowej oraz zwalczania zorganizowanej przestępczości.

   Adres do korespondencji: <a.mondry@wp.pl>.
2  Ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach 

pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego 
ministra oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 106 ze zm.; dalej 
jako: ustawa z 9 listopada 2017 r.).
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organizację i tryb działania Biura Nadzoru Wewnętrznego 3 (dalej jako: 
BNW) uformowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(dalej jako: MSWiA). 

W uzasadnieniu projektu ustawy z 9 listopada 2017 r. podano, 
że „[…] projektowane rozwiązanie ma na celu urealnienie standardu cywil-
nego nadzoru nad umundurowanymi służbami porządku publicznego” 4. 
Ten akt prawny był krytykowany przez m.in. rzecznika praw obywatel-
skich 5, organizacje pozarządowe 6, związki zawodowe działające w służbach 
mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji 7 
oraz przez środki masowego przekazu 8. Zarzucano np., że: „Utworzenie 
BNW jest bezprawne, gdyż każda ze służb ma wewnętrzne organa kontroli, 
a nadzór nad czynnościami zgodności z prawem mają sądy i prokuratury” 9 
czy, jeśli chodzi o zmiany w Policji, to, że „Jedną z najważniejszych będzie 
przejęcie nadzoru nad policjantami przez polityków” 10. Po niecałym roku 
funkcjonowania BNW można stwierdzić, że obawy prezentowane przez 

3  Ustawa z 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., 
poz. 2216 ze zm.; dalej jako: ustawa z 21 czerwca 1996 r.), art. 1a.

4  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy 
o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właś-
ciwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów 
nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1835, 
<http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1835>, 4 grudnia 2018 r.

5  Pismo rzecznika praw obywatelskich nr WZF.519.7.2017.TO z 11 grudnia 
2017 r., <https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20
do%20Prezydenta%20RP%20w%20sprawie%20ustawy%20o%20zmia-
n ie%20ustaw y %20o%20n iek t%C3%B3r ych%20upraw n ien iach%20
pracownik%C3%B3w%20urz%C4%99du%20obs%C5%82uguj%C4%85cego%20
m i n i s t r a % 2 0 w % C 5 % 8 2 a % C 5 % 9 B c i w e g o % 2 0 d o % 2 0 s p r a w % 2 0
wewn%C4%99trznych.pdf>, 5 września 2019 r.

6  W. Adamska, Ministerstwo Spraw Nadzorczych. Nowe zabawki MSWiA, 
<https://panoptykon.org/wiadomosc/ministerstwo-spraw-nadzorczych-nowe-
-zabawki-mswia>, 5 grudnia 2018 r.

7  Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów, Oświadczenie Biura Prasowego 
ZG NSZZ Policjantów ws. utworzenia Biura Nadzoru Wewnętrznego, <http://
nszzp.pl/aktualnosci/oswiadczenie-biura-prasowego-zg-nszz-policjantow-ws-
-utworzenia-biura-nadzoru-wewnetrznego>, 5 grudnia 2018 r.

8  Wprost, Wiceprezes PiS będzie miał bezpośredni nadzór na policją. Odbie-
rze tę funkcję KGP, <https://www.wprost.pl/kraj/10092444/wiceprezes-pis-
-bedzie-mial-bezposredni-nadzor-na-policja-odbierze-te-funkcje-kgp.html>, 
5 grudnia 2018 r.; także: mm\mtom, Tym projektem PiS chce powołać nową 
służbę specjalną, <https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/mswia-biuro-
-nadzoru-wewnetrznego-stworzy-cywilny-nadzor-nad-sluzbami,788595.html>, 
5 grudnia 2018 r.; W. Mystkowski, Biuro Nadzoru Wewnętrznego na wzór Służ-
by Bezpieczeństwa, <https://koduj24.pl/biuro-nadzoru-wewnetrznego-na-wzor-
-sluzby-bezpieczenstwa>, 4 grudnia 2018 r.

9  W. Mystkowski, Biuro Nadzoru Wewnętrznego…, wyd. cyt.
10  Wprost, Wiceprezes PiS będzie miał…, wyd. cyt.
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wiele instytucji publicznych oraz niepokój kreowany przez media nie znaj-
dują potwierdzenia. 

Zakres nadzoru ministra spraw wewnętrznych i administracji

Nadzór określony w omawianej ustawie z 21 czerwca 1996 r., sprawo-
wany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji nad Policją, SG, 
PSP oraz SOP, dotyczy w szczególności:

 — prawidłowości realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
 — prowadzonych czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych, 
 — rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania popełnianych przez funkcjo-
nariuszy Policji, SG i SOP oraz strażaków PSP, a także pracowników za-
trudnionych w tych służbach umyślnych, ściganych z oskarżenia publicz-
nego przestępstw oraz przestępstw skarbowych i realizacji zadań w tym 
zakresie przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji (dalej jako: BSWP) 
i Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (dalej jako: BSWSG), 
 — weryfi kowania kandydatów na określone stanowiska oraz osób zajmu-
jących te stanowiska, 
 — prawidłowości realizacji postępowań sprawdzających oraz kontrolnych 
postępowań sprawdzających przeprowadzanych przez Policję, SG i SOP 
oraz PSP wobec własnych funkcjonariuszy, strażaków i pracowników 
w rozumieniu ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejaw-
nych 11 w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego (dalej jako: ABW), 
 — realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym przez 
funkcjonariuszy Policji, SG i SOP, strażaków PSP oraz pracowników 
zatrudnionych w tych służbach, a także ich analizy przez właściwych 
przełożonych w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji Central-
nego Biura Antykorupcyjnego (dalej jako: CBA), 
 — działania zgodnego z przepisami prawa oraz zasadami etyki funkcjo-
nariuszy Policji, SG i SOP oraz strażaków PSP, w związku z koniecz-
nością zapewnienia przestrzegania praw oraz wolności człowieka i oby-
watela, 
 — przestrzegania zasad etyki zawodowej przez funkcjonariuszy Policji, 
SG i SOP oraz strażaków PSP, 
 — gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Policję, SG, 
SOP i PSP, 
 — zezwalania przez komendanta głównego Policji, komendanta głównego 
SG i komendanta SOP na udzielenie wiadomości stanowiącej infor-
mację niejawną uprawnionym podmiotom. 
Nałożone zadania nadzorcze minister spraw wewnętrznych i admi-

nistracji realizuje przy pomocy inspektora nadzoru wewnętrznego oraz 
z zastrzeżeniem, że przepisy ustawy z 21 czerwca 1996 r. nie naruszają 

11  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 742 ze zm.; dalej jako ustawa o ochronie 
informacji niejawnych.
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przepisów innych ustaw regulujących kwestie sprawowania nadzoru przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych nad Policją, SG, PSP i SOP.

W ustawie została uwzględniona możliwość faktycznego zapoznawania 
się ministra spraw wewnętrznych i administracji ze wszystkimi sprawami 
operacyjno-rozpoznawczymi 12 prowadzonymi przez Policję, SG i SOP oraz 
tymi prowadzonymi przez inspektora nadzoru wewnętrznego 13. Minister 
właściwy w sprawach wewnętrznych określa też w drodze zarządzenia re-
gulamin BNW 14.

Inspektor nadzoru wewnętrznego

Inspektora nadzoru wewnętrznego można postrzegać jako organ, przy 
pomocy którego minister do spraw wewnętrznych (jako zwierzchnik in-
spektora nadzoru wewnętrznego) sprawuje nadzór nad służbami jemu 
podległymi lub przez niego nadzorowanymi, nad funkcjonariuszami Policji, 
SG i SOP oraz strażakami PSP, a także nad pracownikami zatrudnionymi 
w tych służbach 15. W zakresie prawa pracy, wobec osób zatrudnionych 
w BNW, inspektorowi nadzoru wewnętrznego przysługują kompetencje dy-
rektora generalnego urzędu określone w art. 25 ust. 4 ustawy z 21 listopa-
da 2008 r. o służbie cywilnej 16. Umożliwiono mu również gospodarowanie 
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego użytkowanymi przez BNW.

W ustawie z 21 czerwca 1996 r. określono zamknięty katalog zadań 
inspektora nadzoru wewnętrznego, który:

 — wspiera ministra właściwego do spraw wewnętrznych w czynnościach 
związanych z egzekwowaniem działania zgodnego z przepisami prawa 
i zasadami etyki w Policji, SG, SOP oraz PSP, w związku z koniecz-
nością zapewnienia przestrzegania praw oraz wolności człowieka i oby-
watela oraz ujawniania nieprawidłowości w tym zakresie,
 — weryfi kuje, na podstawie informacji, w tym również oznaczonych klau-
zulą tajności, będących w posiadaniu służb i podmiotów podległych 
lub nadzorowanych przez prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw fi nansów pub-
licznych, ministra obrony narodowej i ministra sprawiedliwości oraz 
danych zawartych w prowadzonych przez służby zbiorach, rejestrach, 
ewidencjach i bazach danych, w tym również oznaczonych klauzulą 
tajności, kandydatów na stanowiska oraz osoby je zajmujące,
 — ujawnia i monitoruje zachowania naruszające zasady etyki zawodowej 
funkcjonariuszy Policji, SG i SOP oraz strażaków PSP,
 — ujawnia i analizuje nieprawidłowości zaistniałe w związku z prowa-
dzonymi czynnościami wyjaśniającymi i postępowaniami dyscyplinar-
nymi w Policji, SG, SOP oraz PSP,
12  Art. 1c pkt 2 ustawy z 21 czerwca 1996 r. 
13  Tamże, art. 1c pkt 3.
14  Tamże, art. 11b ust. 4.
15  Tamże, art. 11a ust. 1.
16  Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1559 ze zm.
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 — analizuje informacje dotyczące naruszeń prawa przez podmioty nad-
zorowane,
 — analizuje i ocenia czynności operacyjno-rozpoznawcze prowadzone 
w Policji, SG i SOP oraz ujawnia nieprawidłowości w tym obszarze 
w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji prokuratury i sądu,
 — rozpoznaje, zapobiega i wykrywa popełniane przez funkcjonariuszy 
Policji, SG i SOP oraz strażaków PSP, a także pracowników zatrudnio-
nych w tych służbach umyślnych, ściganych z oskarżenia publicznego 
przestępstw oraz przestępstw skarbowych,
 — ocenia realizację zadań przez BSWP i BSWSG,
 — ocenia prawidłowość realizacji postępowań sprawdzających oraz kon-
trolnych postępowań sprawdzających przeprowadzanych przez Po-
licję, SG, SOP oraz PSP wobec własnych funkcjonariuszy, strażaków 
i pracowników w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych 
w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji ABW,
 — ocenia realizację obowiązku składania oświadczeń o stanie mająt-
kowym przez funkcjonariuszy Policji, SG i SOP, strażaków PSP oraz 
pracowników zatrudnionych w tych służbach, a także ich analizy przez 
właściwych przełożonych w zakresie, w jakim nie narusza to kompe-
tencji CBA,
 — analizuje i oceniania gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 
przez Policję, SG, SOP i PSP oraz ujawnia nieprawidłowości w tym za-
kresie,
 — ocenia realizację uprawnienia w zakresie zezwalania przez komen-
danta głównego Policji, komendanta głównego SG oraz komendanta 
SOP na udzielenie wiadomości stanowiącej informację niejawną upraw-
nionym podmiotom.
W celu prawidłowej realizacji zadań nałożonych na inspektora nadzoru 

wewnętrznego ma on prawo do:
„1. bezpośredniego zlecania wykonania określonych czynności, w tym 

również w trybie czynności operacyjno-rozpoznawczych, Komendan-
towi Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Komendantowi Biura Spraw 
Wewnętrznych Straży Granicznej, oraz żądania od nich informacji 
na temat wyników tych czynności, w uzasadnionych przypadkach 
z wyłączeniem informowania przełożonych służbowych kierowników 
tych jednostek organizacyjnych, a także Komendantowi Służby Ochro-
ny Państwa;

2. bezpośredniego żądania od Komendanta BSWP, Komendanta BSWSG 
i Komendanta Służby Ochrony Państwa informacji dotyczących wyni-
ków czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych wobec pod-
miotów nadzorowanych oraz wobec zachodzących w tych podmiotach 
zjawisk i zdarzeń;

3. bezpośredniego zlecania Komendantowi BSWP, Komendantowi BSWSG 
i Komendantowi SOP dokonywania sprawdzeń kandydatów; 

4. powoływania zespołów zadaniowych złożonych z funkcjonariuszy pod-
miotów nadzorowanych oraz pracowników zatrudnionych w tych pod-
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miotach, za zgodą ich przełożonych, określając ich skład, zadania, or-
ganizację i tryb pracy;

5. zlecania wykonania ekspertyz związanych z realizacją zadań Biura;
6. przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w ramach reali-

zowanych kompetencji nadzorczych w konkretnych sprawach;
7. uzyskania dostępu do materiałów uzyskanych w wyniku prowadzo-

nych czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji, Straży Granicznej 
i Służby Ochrony Państwa, w celu analizy i oceny prowadzonych form 
czynności operacyjno-rozpoznawczych, z zachowaniem ograniczeń wy-
nikających z przepisów odpowiednio art. 20b ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji, art. 9d ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Stra-
ży Granicznej lub art. 67 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie 
Ochrony Państwa;

8. uzyskania dostępu do materiałów postępowań sprawdzających i kon-
trolnych postępowań sprawdzających przeprowadzanych przez Poli-
cję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa oraz Państwową Straż 
Pożarną wobec własnych funkcjonariuszy, strażaków i pracowników 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9. uzyskania dostępu do materiałów z prowadzonych przez Agencję Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego kontroli, o których mowa w art. 12 ust. 3 
pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejaw-
nych, postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań 
sprawdzających, przeprowadzanych przez Policję, Straż Graniczną, 
Służbę Ochrony Państwa oraz Państwową Straż Pożarną wobec włas-
nych funkcjonariuszy, strażaków i pracowników;

10. uzyskania dostępu do oświadczeń o stanie majątkowym składa-
nych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby 
Ochrony Państwa, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pra-
cowników zatrudnionych w tych służbach, a także materiałów spo-
rządzonych w wyniku ich analizy przez właściwych przełożonych 
w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego” 17.
Ponadto inspektor nadzoru wewnętrznego, realizując nałożone na niego 

zadania, może „[…] uzyskiwać informacje, w tym dane osobowe, groma-
dzić je, sprawdzać oraz przetwarzać, w tym również informacje niejawne 
oraz informacje uzyskane lub przetwarzane przez organy innych państw, 
przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych — Interpol 
i Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) 18, 
może także korzystać z danych o osobie, w tym również w formie zapisu 
elektronicznego, uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje pań-
stwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 

17  Art. 11j ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 czerwca 1996 r.
18  Tamże, art. 11t ust. 1 pkt 1. 
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oraz je przetwarzać” 19. Inspektor nadzoru wewnętrznego może również 
„[…] uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, w tym dane osobo-
we, ze zbiorów i rejestrów prowadzonych na podstawie odrębnych prze-
pisów przez organy władzy publicznej, w tym również ze zbiorów i reje-
strów, w których przetwarza się informacje, obejmujące dane osobowe, 
uzyskane w wyniku wykonywania przez te organy czynności operacyjno-
-rozpoznawczych” 20.

Inspektor nadzoru wewnętrznego wykonuje swoje zadania przy pomo-
cy BNW i oddelegowanych ze służb nadzorowanych przez ministra spraw 
wewnętrznych i administracji do BNW inspektorów oraz wspomagających 
ich ekspertów.

Policjanci, strażnicy graniczni, funkcjonariusze SOP lub strażacy PSP, 
aby zostać oddelegowani do wykonywania zadań w BNW, muszą wyrazić 
na to zgodę. 

Inspektorzy BNW mają prawo do:
„1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
2. obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obra-

zu zdarzeń w miejscach publicznych i dźwięku towarzyszącego tym 
zdarzeniom; 

3. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów ad-
ministracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymie-
nione instytucje, organy i przedsiębiorcy są obowiązani, w zakresie 
swojego działania, do udzielenia tej pomocy w zakresie obowiązujących 
przepisów prawa; 

4. zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców i orga-
nizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach 
do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązują-
cych przepisów prawa; 

5. swobodnego wstępu i poruszania się po terenie podmiotu nadzorowa-
nego bez obowiązku uzyskiwania przepustki; 

6. dostępu do danych oraz wglądu do dokumentów dotyczących działal-
ności podmiotu nadzorowanego, pobierania za pokwitowaniem oraz 
zabezpieczania dokumentów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy 
prawnie chronionej i przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

7. sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych 
kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obli-
czeń; 

8. przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 
zadań; 

9. żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień” 21.
Ważne jest wskazanie ustawowe, że czynności realizowane przez in-

spektorów BNW powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej 

19  Tamże, art. 11t ust. 1 pkt 2.
20  Tamże, art. 11t ust. 1 pkt 3.
21  Tamże, art. 11l ust. 1.
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naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte 22. Na spo-
sób prowadzenia niektórych czynności, przysługuje zażalenie do miejsco-
wo właściwego prokuratora.

Konieczne jest wspomnienie o innych uprawnieniach inspektorów BNW 
wynikających z ustawy z 21 czerwca 1996 r. Inspektorzy mają prawo mię-
dzy innymi do:

 — posiadania i użycia broni oraz środków przymusu bezpośredniego,
 — korzystania z tzw. dokumentów legalizacyjnych 23.
W celu zabezpieczenia bezstronności oraz nieskazitelności materialnej 

inspektorzy i eksperci BNW nie mogą podejmować jakiegokolwiek dodat-
kowego zajęcia zarobkowego. 

Ponadto BNW może, przy zachowaniu zasad ustawowych, uzyskiwać dane 
telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe. Ustawa z 21 czerwca 1996 r. prze-
widuje także możliwość stosowania kontroli operacyjnej przez BNW.

Dodatkowo należy wspomnieć o zarządzeniu nr 55 ministra spraw we-
wnętrznych i administracji z 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia re-
gulaminu organizacyjnego Biura Nadzoru Wewnętrznego 24 wraz z załącz-
nikiem „Regulamin organizacyjny Biura Nadzoru Wewnętrznego”. Zarzą-
dzenie wprawdzie weszło w życie z dniem ogłoszenia, jednak zgodnie z jego 
§ 3, przepisy, a zatem i ustanowiony nimi regulamin, mają zastosowanie 
od 27 stycznia 2018 r., czyli od początku powstania BNW.

Powyższy regulamin określił strukturę BNW, która składa się z wydzia-
łów: ogólnego, pierwszego (I), drugiego (II) oraz trzeciego (III), w ramach 
którego funkcjonuje Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy 25.

Należy wskazać, że w zakresie realizowanych czynności operacyjno-roz-
poznawczych BNW nie posiada własnych, wydanych na swoje potrzeby, 
aktów prawnych, dlatego korzysta z tych, które obowiązują w Policji. 

Określone uprawnienia inspektorów BNW są niezbędne do prawidłowej 
realizacji wykonywanych przez nich zadań. W kontekście dotychczasowych 
doświadczeń można dyskutować o przyznaniu dodatkowych uprawnień 
dla inspektorów związanych np. z zatrzymywaniem osób, prowadzeniem 
czynności dochodzeniowo-śledczych itp. Mając na uwadze możliwe czyn-
ności procesowe, które mogą być realizowane np. w stosunku do funk-
cjonariuszy BSWP, BSWSG, logicznymi i praktycznymi „partnerami” dla 
prokuratorów w takich sytuacjach byliby inspektorzy BNW.

Kontrola i nadzór nad służbami w Niemczech

Chcąc obiektywnie oceniać nadzór nad służbami podległymi ministrowi 
spraw wewnętrznych i administracji w Polsce, można przyjrzeć się sytua-
cji w Republice Federalnej Niemiec (dalej jako: RFN), gdzie problematyka 

22  Tamże, art. 11l ust. 2. 
23  Tamże, art. 11u ust. 1. 
24  Dz. Urz. MSWiA z 2018 r., poz. 65.
25  Tamże, § 4 ust. 1 załącznika „Regulamin Organizacyjny Biura Nadzoru 

Wewnętrznego”.
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nadzoru nad służbami budzi również ogromne zainteresowanie, np. Fede-
ralna Centrala Kształcenia Obywatelskiego (niem. Bundeszentrale für Poli-
tische Bildung; dalej jako: BPB) 26, której zadaniem jest m.in. „[…] popieranie 
świadomości obywatelskiej w duchu demokracji i politycznej partycypacji” 27, 
zwraca uwagę na konieczność prawidłowej kontroli policji. Autorzy Alexander 
Bosch oraz Jonas Grutzpalk w artykule opublikowanym przez BPB 3 wrześ-
nia 2015 r. 28 przedstawiają rodzaje kontroli działań policji w Niemczech. Kon-
trola sądowa realizowana na wniosek złożony przez obywatela bądź instytu-
cje może kwestionować zgodność z prawem działań policji, z kolei kontrola 
polityczna jest wykorzystywana przez wewnętrzne, regularnie zwoływane 
komisje Bundestagu czy Landtagów lub powoływane doraźnie w celu zbada-
nia określonych działań 29 bądź problemów strukturalnych, natomiast kon-
trola społeczna — poprzez organizacje pozarządowe, inicjatywy obywatelskie 
i media. W szerszym kontekście opisywane rodzaje kontroli nad działaniami 
policji w Niemczech cechuje jedno — cywilny nadzór nad służbami. Warto 
zaznaczyć, że w RFN zadania, które w Polsce wykonuje Policja, SOP oraz SG, 
realizowane są m.in. przez Policję Federalną (niem. Bundespolizei) 30 i przez 
Federalny Urząd Kryminalny (niem. Bundeskriminalamt) 31, które, oprócz 
uprawnień do realizacji działań operacyjnych, posiadają też kompetencje 
do prowadzenia czynności procesowych 32.

Innym rodzajem kontroli wskazanym przez A. Boscha i J. Grutzpalka 
jest kontrola administracyjna. W Niemczech, podobnie jak w Polsce, w po-
licji funkcjonuje organizacja hierarchiczna, która determinuje też kontrolę 
oraz nadzór wyższych przełożonych. Każda jednostka posiada przełożone-
go, który podlega kontroli przez wyższych przełożonych, aż do minister-
stwa spraw wewnętrznych włącznie. Kontrola administracyjna wiąże się 
ściśle z możliwością wszczynania postepowań dyscyplinarnych. 

Wnioski

Biuro Nadzoru Wewnętrznego zapewnia rzeczywisty i stały nadzór nad 
służbami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. 

26  Bundeszentrale für politische Bildung, <http://www.bpb.de>, 5 grudnia 2018 r.
27  Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego, Zadania, cele, działanie, 

<http://www.bpb.de/die-bpb/51238/federalna-centrala-ksztacenia-obywatelskie-
go>, 5 grudnia 2018 r.

28  A. Bosch, J. Grutzpalk, Kontrolle der Polizei, <http://www.bpb.de/politik/
innenpolitik/innere-sicherheit/201425/kontrolle-der-polizei>, 5 grudnia 2018 r.

29  Zob. raport Komisji Śledczej parlamentu landu Baden-Württemberg 
ds. dworcowej akcji policyjnej w Stuttgarcie Landtag von Baden-Württemberg, 
<https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP14/
Drucksachen/7000/14_7500_D.pdf>, 5 grudnia 2018 r. 

30  Bundespolizei, <https://www.bundespolizei.de>, 5 grudnia 2018 r.
31  Bundeskriminalamt, <https://www.bka.de>, 5 grudnia 2018 r.
32  J. Gawryszewski, Służby specjalne w Republice Federalnej Niemiec, „Prze-

gląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 6, s. 11
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Po roku funkcjonowania BNW można stwierdzić, że wprowadzenie or-
ganu kontrolującego i nadzorującego służby wewnętrzne w Policji oraz 
w SG okazało się dobrą inicjatywą. 

W kontekście zadań realizowanych przez BNW logiczny wydaje się po-
stulat, aby organ realizował swoje zadania również w stosunku do całe-
go resortu spraw wewnętrznych i administracji, tj. w stosunku do urzęd-
ników i pracowników zatrudnionych i oddelegowanych do pracy/służby 
w MSWiA oraz w podległych podmiotach, jak np. Służba Zdrowia MSWiA 
czy Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA. 

Warto również przyjąć zasadę i rodzaje kontroli nad służbami, jaka 
funkcjonuje w Niemczech.

Wyniki pracy inspektorów BNW mogą służyć pomocą w wyjaśnieniu 
okoliczności faktycznych w prowadzonych postępowaniach przeciwko 
funkcjonariuszom porządku publicznego.

Keywords: Ministry of the Interior 
and Administration, Internal 
Supervisory Offi ce, supervision over 
the services, Police, Border Guard, 
State Protection Service, State Fire 
Service

Summary: The author discusses se-
lected elements of the Act on special 
forms of supervision by the Minister for 
Internal Affairs and presents a new au-
thority — the Internal Supervisory In-
spector and the organizational unit of 
the Ministry of Internal Affairs and Ad-
ministration — Internal Supervisory Of-
fi ce (ISO), with the help of which he car-
ries out his tasks. The offi ce, which, in 
the assumption of the legislator, should 
enable the minister’s real civilian super-
vision over the subordinate services. An 
offi ce formed from the beginning, at the 
central level, with preliminary investi-
gation and control permission, allowing 
for proper implementation of tasks in 
relation to supervised entities. 

The principles of supervision by the 
minister for internal affairs over the Po-
lice, the Border Guard, the State Pro-
tection Service and the State Fire Ser-
vice, were presented and the tasks of 
the Internal Supervision Inspector and 
organization and operation mode of the 
ISO. 

Słowa kluczowe: Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Biuro 
Nadzoru Wewnętrznego, nadzór nad 
służbami, Policja, Straż Graniczna, 
Służba Ochrony Państwa, Państwowa 
Straż Pożarna

Streszczenie: Autor omawia wybra-
ne elementy ustawy z 21 czerwca 
1996 r. o szczególnych formach sprawo-
wania nadzoru przez ministra właściwe-
go do spraw wewnętrznych oraz przed-
stawia nowy organ — inspektora Nad-
zoru Wewnętrznego i komórkę organi-
zacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, przy pomocy której 
wykonuje swoje zadania, czyli Biuro 
Nadzoru Wewnętrznego (dalej jako: 
BNW), które w założeniu ustawodawcy 
ma umożliwić realny, cywilny nadzór 
ministra nad podległymi mu służbami. 
Biuro Nadzoru Wewnętrznego zostało 
stworzone od podstaw, na szczeblu cen-
tralnym, z uprawnieniami operacyjno-
-rozpoznawczymi oraz kontrolnymi po-
zwalającymi na prawidłową realizację 
zadań w stosunku do podmiotów nad-
zorowanych. 

Zaprezentowane zostały zasady spra-
wowania nadzoru przez ministra właś-
ciwego do spraw wewnętrznych nad Po-
licją, Strażą Graniczną, Służbą Ochro-
ny Państwa oraz Państwową Strażą 
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Also the powers of the Internal Su-
pervisory Inspector have been presented 
with which most the managers of units 
and organizational units of services sub-
ordinate to the minister  for internal af-
fairs most often have contact.

This study brings the new organi-
zational unit into the structure of the 
Ministry of Interior and Administration 
and presents the possibilities of using 
its work effects in the course of ongoing 
proceedings. 

The tasks carried out by the ISO were 
presented in a transparent manner, en-
abling their deep analysis. The author 
also attempted an objective assessment 
of the supervision exercised over the ser-
vices subordinate to the Minister of In-
terior and Administration in the context 
of the existing legal solutions regarding 
supervision in the Federal Republic of 
Germany.

Pożarną, zadania inspektora nadzoru 
wewnętrznego oraz organizacja i tryb 
działania BNW. 

Przedstawione zostały także upraw-
nienia inspektorów BNW, z którymi 
najczęściej mają kontakt kierownicy 
jednostek i komórek organizacyjnych 
służb podległych ministrowi właściwemu 
do spraw wewnętrznych. Opracowanie 
to przybliża nową jednostkę organiza-
cyjną w strukturze Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz 
przedstawia możliwości wykorzystania 
jej efektów pracy w toku prowadzonych 
postępowań.

Zadania realizowane przez BNW zo-
stały przedstawione w sposób przejrzy-
sty i umożliwiający ich wnikliwą analizę. 

Autor podjął też próbę obiektywnej 
oceny nadzoru sprawowanego nad służ-
bami podległymi ministrowi spraw we-
wnętrznych i administracji w kontekście 
obowiązujących rozwiązań prawnych 
dotyczących nadzoru w Republice Fede-
ralnej Niemiec.
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MARIUSZ TKACZ 1

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE JAKO ŹRÓDŁO 
ZAGROŻEŃ DLA RUCHU LOTNICZEGO

Wprowadzenie

Według defi nicji zawartej w prawie lotniczym 2 port lotniczy to — lotnisko 
użytku publicznego wykorzystywane do celów handlowych. Ponieważ Pol-
ska należy do Unii Europejskiej, istotna jest także defi nicja funkcjonująca 
w UE. Zgodnie z nią port lotniczy to port cywilny, w którym dokonuje się 
ponad 500 tys. operacji samolotów cywilnych w ciągu roku. Natomiast 
lotnisko to obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub 
w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub 
nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego 
granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym, 
wpisany do rejestru lotnisk 3. Z instytucjonalnego punktu widzenia port lot-
niczy jest szczególnym miejscem, w którym zagadnieniami bezpieczeństwa 
zajmują się zarówno podmioty państwowe, jak i pozapaństwowe. 

W ustawie o ochronie osób i mienia zaznaczono, że obszary, obiekty, 
urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego, 
bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlega-
ją obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochron-
ne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne 4. Obiektami podlegającymi 

1  Podinsp. Mariusz Tkacz — zastępca komendanta Komisariatu Policji Portu 
Lotniczego Warszawa-Okęcie. W Policji od 1996 r., od początku służby związany 
z Komisariatem Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. Student IV roku stu-
diów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedl-
cach — Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. 
Zainteresowania autora to nauki społeczne i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo 
w portach lotniczych i ruchu lotniczego. Autor jest krajowym audytorem kontroli 
jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. 

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19 lipca 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo lotnicze; dalej 
jako ustawa — Prawo lotnicze (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1580).

3  Tamże, art. 2 ust. 4. 
4  Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (DzU z 2018 r., 

poz. 2142), art. 5 ust. 1.
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obowiązkowej ochronie w zakresie zabezpieczenia interesu gospodarczego 
państwa ustawodawca uczynił także porty lotnicze 5. Obiekt taki wpisy-
wany jest na wykaz obiektów podlegających obowiązkowej ochronie pro-
wadzony przez wojewodę. Zarządzający obiektem, który umieszczony jest 
w ewidencji prowadzonej przez wojewodę (albo upoważniona przez niego 
osoba) jest zobowiązany uzgodnić plan ochrony tego obiektu z właściwym 
terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji, a w zakresie zagrożeń 
o charakterze terrorystycznym z właściwym terytorialnie dyrektorem dele-
gatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Rozwój technologii zwiększył dostępność do różnego rodzaju bezzało-
gowych statków powietrznych — tzw. dronów (dalej jako BSP albo dron). 
Nowe, profesjonalne zastosowania oraz wzrost popularności rekreacyjnego 
wykorzystywania tych urządzeń powoduje, że te BSP mogą być nielegalnie 
wykorzystane przez osoby w różnych sytuacjach. Niestety różna jest rów-
nież wiedza i świadomość prawna operatorów tych statków powietrznych.

Podstawowy problem badawczy, który próbuje rozwiązać autor artykułu 
dotyczy zakresu zagrożeń dla ruchu lotniczego i sposobów ich zmniejsza-
nia w kontekście dynamicznego powiększania się liczby dronów będących 
w rękach osób prywatnych i podmiotów z sektora pozapaństwowego (bi-
znesowego). W związku z powyższym sformułował on również następujące 
problemy szczegółowe:

 — Czy rozwój technologii stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa?
 — Czy powiększanie liczby dronów będących w rękach osób prywatnych 
i podmiotów z sektora pozapaństwowego (biznesowego) stanowi zagro-
żenie dla ruchu lotniczego?
 — Czy narodowe uregulowania prawne w zakresie wykorzystania BSP 
są wystarczające w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lot-
niczego?
 — Czy służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, w tym Policja odpo-
wiednio szybko (właściwie) reagują na zagrożenia związane z niele-
galnym (niewłaściwym) wykorzystaniem BSP?
Raport Rynek dronów w Polsce. Edycja 2017 6 wskazuje, że wartość ryn-

kowa dronów w Polsce ( ich liczba jest oceniana na ok. 100 tys. — nie wli-
czając zabawek i modeli) to ok 201 mln zł (+22,75% w stosunku do roku 
2015). Licencjonowanych operatorów dronów jest ponad 6,5 tys.

Zagrożenia bezpieczeństwa płynące z rozwoju technologii są szczególnie 
zauważalne na lotniskach. Istnieje zatem potrzeba pilnego wdrożenia sy-
stemów wykrywania i neutralizacji tego rodzaju zagrożeń. Bezpieczeństwo 
pasażerów stanowi priorytet w działalności każdego podmiotu trudniącego 
się przewozami lotniczymi. Niezwykle ważne jest dla nich zatem zapew-
nienie skutecznej ochrony przed wszelkimi aktami bezprawnej ingerencji 
w proces przewozów i co najbardziej istotne, aby ochrona ta uwzględnia-
ła zagrożenia, jakie niosą ze sobą powszechnie dostępne BSP. Trudność 

5  Tamże.
6  Instytut Mikromakro, Rynek dronów w Polsce. Edycja 2017. Świt w dolinie śmier-

ci, <http://mikromakro.pl/raport-instytutu-mikromakro-rynek-dronow-w-polsce-edy-
cja-2017/>, 2 kwietnia 2018 r.
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w prewencyjnym działaniu służb ochrony na rzecz zabezpieczenia przed 
nieuprawnioną ingerencją BSP polega głównie na czasie reakcji w przy-
padku otrzymania informacji o potencjalnym zagrożeniu. 

Popularność komunikacji lotniczej oraz rozwiązania techniczne umoż-
liwiające wykorzystanie bezzałogowych, zdalnie sterowanych statków po-
wietrznych do celów prywatnych, sprawiło że narzędzie to wymaga szcze-
gółowych regulacji prawnych dotyczących nie tylko zasad korzystania 
z BSP w przestrzeni powietrznej, ale również odpowiedzialności operatorów 
sterujących dronami. 

Rodzaje zagrożeń dla ruchu lotniczego 

Lotnictwo jako gałąź transportu jest specyfi czną i złożoną formą celowe-
go przemieszczania osób i ładunków w przestrzeni powietrznej, wyodręb-
nioną spośród innych czynności transportowych pod względem technicz-
nym, organizacyjnym i ekonomicznym. Jest to sektor transportu, który 
pod względem przewozów osób rozwija się najszybciej na świecie. Ruch 
lotniczy skoncentrowany jest głównie na przewozie ludzi, przesyłek pocz-
towych oraz ładunków. Poważnym wyzwaniem staje się zatem zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z transportu drogą powietrzną 
oraz usług portu lotniczego. Postęp, jaki został dokonany w sferze zapew-
nienia podróżnym bezpieczeństwa, nie byłby możliwy bez równoległych 
osiągnięć w zakresie kontroli i redukcji zagrożeń dla bezpieczeństwa lotni-
ctwa. Osiągnięty wysoki poziom bezpieczeństwa może być zagrożony przez 
szybko rozwijający się postęp techniczny w dziedzinie produkcji bezzało-
gowych statków powietrznych popularnie nazywanych dronami. Stanowią 
one coraz częściej wskutek bezprawnego używania  zagrożenie dla ruchu 
lotniczego. Inne podobne do tych generowanych przez drony zagrożenia 
w przestrzeni powietrznej mogą powstać w związku z:

 — puszczaniem lampionów, 
 — puszczaniem balonów, 
 — puszczaniem modeli latających, 
 — puszczaniem latawców, 
 — używaniem lotni, motolotni i paralotni
 — holowaniem szybowców, 
 — stosowaniem spadochronów (w tym spadochronów ratowniczych), 
 — używaniem fajerwerków, 
 — emitowaniem wiązki lasera, 
 — hodowaniem ptactwa latającego (np. gołębi).
Powyżej wymienione rodzaje działań wiążą się z bardzo dużym niebez-

pieczeństwem dla statku powietrznego, załogi oraz pasażerów. Wystąpie-
nie w strefi e kontrolowanej lotniska — CTR 7 (ang. Control Zone) jednej 

7  Rozporządzenie ministra infrastruktury z 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i spo-
sobu korzystania z tej przestrzeni (DzU z 2019 r., poz. 619).
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z wskazanych powyżej form zagrożenia może zmusić pilota do gwałtownej 
zmiany kierunku lotu, niewłaściwego wykonywania czynności przez załogę 
w trakcie poszczególnych faz lotu, przerwania procedury lądowania lub 
startu. W skrajnych przypadkach może dojść do zderzenia a nawet kata-
strofy lotniczej. Pojawienie się zagrożenia w strefi e kontrolowanej lotniska 
w postaci nielegalnie latających dronów wiązać się może z wstrzymaniem 
lądowań i skierowaniem samolotów na inne lotniska. Sytuacje takie dla 
przewoźników, agentów obsługi naziemnej powodują duże straty fi nanso-
we. Mogą one również doprowadzić do powstania sytuacji kryzysowej.

W wyniku rosnącej liczby incydentów lotniczych, związanych z puszcza-
niem lampionów, balonów, fajerwerków, świateł lasera itp., bez uprzedniej 
zgody instytucji zawiadujących ruchem lotniczym, minister infrastruktury 
i rozwoju 20 października 2015 r. wydał rozporządzenie w sprawie użycia 
lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej 8. Akt 
ten określa strefy przestrzeni powietrznej wykorzystywane do żeglugi po-
wietrznej, w których emitowanie lub powodowanie emisji wiązki lasera lub 
światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący 
spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty może stworzyć 
zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia za-
łogi lub pasażerów na pokładzie tego statku 9.

Dron

Dron to określenie wywodzące się z języka angielskiego (ang. Dro-
ne 10) będące potoczną nazwą zdalnie pilotowanego statku powietrznego 

 8  Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 20 października 
2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrze-
ni powietrznej (DzU z 2015 r., poz. 1816 ze zm.).

 9  Tamże, § 1.
10  M.J. Dougherty, Drony. Ilustrowany przewodnik po bezzałogowych pojaz-

dach powietrznych i podwodnych, Warszawa 2015, s. 7. Pierwotne znaczenie 
angielskiego słowa Drone odnosiło się do pszczelego samca, czyli trutnia. W ję-
zyku polskim wobec dronów używano początkowo określenia „bezpilotowce”, 
obecnie używa się określenia Bezzałogowy Statek Latajacy (BeSel), stosowanego 
wymiennie z coraz częściej używanym terminem „Bezpilotowy Aparat Latający” 
(BAL), bardziej przystającym do mniejszych dronów, natomiast uzbrojone zdal-
nie sterowane statki latające określa się w Polsce jako Bezpilotowe Środki Na-
padu Powietrznego (BeSeNPe). Współcześnie wyróżnia się dwie podgrupy tych 
statków powietrznych: bezzałogowe pojazdy latające (Unmanned Aerial Vehicle 
— UAV) i bezzałogowe systemy latające (Unmanned Aerial System — UAS) oraz 
Zdalnie Pilotowane Systemy Lotnicze (Remote Piloted Aircraft Systems — RPAS) 
i modele lotnicze. Drony wykorzystywane bojowo przez sity zbrojne nazywane 
są Bezzałogowymi Powietrznymi Pojazdami Bojowymi (Unmanned Combat Air 
Vehicle — UCAV). Lot drona kontrolowany jest autonomicznie poprzez układy 
logiczne komputerów pokładowych bądź zdalnie przez operatora znajdującego 
się w naziemnym lub powietrznym stanowisku kontrolnym. Zarówno start, jak 
i lądowanie (bądź odzyskiwanie) dronów odbywa się za pomocą ich systemów 
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(Remotely Piloted Aircraft — RPA) klasyfi kowanego przez Międzynarodo-
wą Organizację Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Orga-
nization — ICAO 11) jako ,,bezpilotowy pojazd powietrzny, niezabierający 
na pokład człowieka, pilotowany zdalnie lub autonomicznie wykonujący 
zadania w locie” 12.

Zazwyczaj drony kojarzą się nam z działaniami wojennymi i maszy-
nami tropiącymi terrorystów z powietrza. Od pewnego czasu drony wy-
korzystuje też wielu innych użytkowników, aczkolwiek opinia publiczna 
ma o tym stosunkowo małą wiedzę. Oprócz zadań wojskowych drony 
używane są w celach typowo zarobkowych, w dziedzinach takich jak: 
transport, reklama, fi lm. Znajdują również zastosowanie w działalności 
badawczej, pomiarowej, poszukiwawczej i ratowniczej oraz do monitoro-
wania stanu środowiska naturalnego. Drony za całkiem nieduże kwoty 
mogą obecnie nabywać także osoby prywatne dla celów rekreacyjnych. 
W tak szybko rozwijającej się dziedzinie jak budowa i programowanie bez-
załogowców trudno o jedną klasyfi kacje tych maszyn. Drony można po-
grupować pod względem zadań, jakie wykonują, rodzaju/kategorii statku 
powietrznego (wielowirnikowiec, samolot, motoszybowie itd.) czy kategorii 
wagowej MTOM (ang. Maximum TakeOff Mass) pilotowanych dronów, któ-
re są wpisywane w uprawnienia UAVO. Jest czymś niezwykle trudnym 
przedstawienie funkcjonalnej defi nicji drona. W teorii każdy zdalnie stero-
wany statek powietrzny może operować jako dron, skoro może być skiero-
wany we właściwym kierunku i programowany tak, by utrzymywał pułap 
i kierunek. W tym samym czasie operator może zwolnić przyrządy kon-
trolne i samolot będzie podążał samodzielnie bez sterowania zewnętrzne-
go. Nie jest to jednak zasada działania prawdziwego drona. Aby nim być, 
statek powietrzny musi mieć zdolność samodzielnego podejmowania pew-
nych decyzji. Prosty autopilot, który wykorzystuje powierzchnie sterujące 
samolotu do utrzymywania go na kursie i pułapie, może nie spełniać tego 

automatycznych bądź sterowania poprzez operatora zewnętrznego. Pierwotnie 
drony były prostymi statkami powietrznymi naprowadzanymi na cel poprzez od-
powiednie nakierowanie wyrzutni, a ich lot (po prostej) kierowany był niezbyt 
skomplikowanymi układami żyroskopów mechanicznych (powietrzne torpedy 
V-1). Należy wspomnieć, że początki zdalnie sterowanych pojazdów sięgają roku 
1915, kiedy to Archibald Montgomery Low przeprowadził pierwsze udane ekspe-
rymenty ze sterowanym radiowo celem powietrznym. Były to jednak BSL i BSNP 
jednorazowego użytku i jako takie stanowiły jedynie pierwotna formę BSL. Re-
nesans BSL nastąpił w okresie zimnej wojny, a do ich powstania przyczyniły się 
konkretne wydarzenia i zdarzenia bojowe (zestrzelenie samolotu U-2 czy stra-
ty lotnictwa IAI podczas wojny Jom Kippur w roku 1973), stąd też tak szybki 
i gwałtowny rozwój BSL i BSNP w USA i Izraelu krajach przodujących obecnie 
w rozwoju technologii UAV. 

11  Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago 
7 grudnia 1944 r., tzw. konwencja chicagowska (DzU z 1959 r., nr 35, poz. 212 
ze zm.), art. 43.

12  M.J. Dougherty, Drony…, wyd. cyt., s. 7.
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wymogu, jednak taki, któremu można wyznaczyć cel i który może dopro-
wadzić samolot do niego, dokonując w czasie dolotu koniecznych zmian 
kursu, może mieścić się w szeroko pojmowanej defi nicji drona 13.

 Dron został zdefi niowany w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie 
cywilnym, podpisanej w Chicago 7 grudnia 1944 r., jako „zdalnie sterowa-
ny statek powietrzny RPA (Remotely Piloted Aircraft). Bezzałogowy statek 
powietrzny, który jest pilotowany ze stacji zdalnego pilotowania statkiem 
powietrznym” 14.

Czym jest zatem multikopter (wielowirnikowiec) — potocznie nazywany 
dronem? W najprostszych słowach można powiedzieć, że multikopter w celu 
uzyskania siły nośnej korzysta z wielu śmigieł (zamiast z pojedynczego wir-
nika, jak to jest w tradycyjnym śmigłowcu). Nie ma też śmigła ogonowego 
(używanego do kontrolowania odchylenia i przeciwdziałania momentowi 
reakcyjnemu, który jest wytwarzany przez pracujący wirnik główny heli-
koptera). Multikoptery występują w wielu konfi guracjach. Istnieją bikoptery 
(z dwoma wirnikami na wzór helikoptera CH-46), trikoptery, kwadrokoptery 
itd. Multikopter tak naprawdę nie jest dronem w pełnym tego słowa zna-
czeniu Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (Federal Aviation 
Adminstration — FAA) defi niuje multikopter jako bezzałogowy system lata-
jący (Unmanned Aerial System — UAS). Termin UAS obejmuje szeroką gamę 
statków powietrznych, od dronów do sterowanych radiem modeli samolo-
tów używanych przez hobbystów. Większość multikopterów jest pilotowana 
w zasięgu wzroku, tak samo jak to jest w przypadku kontrolowanych radio-
wo modeli. Tego rodzaju urządzenia nie są uważane za drony. Technicznie 
rzecz ujmując, drony wylatują poza zasięg wzroku i mają możliwość działa-
nia autonomicznego (autopilot). Za pomocą wyspecjalizowanego wyposaże-
nia można pilotować multikopter, mając do dyspozycji telemetrię, kamerę 
przekazującą obraz z perspektywy pierwszej osoby itd., a także przekształcić 
swój multikopter w pełni autonomicznego drona. Niektóre drony są zatem 
multikopterami, ale nie każdy multikopter jest dronem. Większość pilotów 
multikopterów unika jednak określenia dron. Jest tak, ponieważ słowo 
to przywodzi na myśl obrazy ataków powietrznych przeprowadzonych za po-
mocą rakiet i działek umieszczanych na wojskowych dronach 15. 

Mocną stroną dronów jako bezzałogowych urządzeń latających jest:
 — brak pilota na pokładzie — nikt nie ryzykuje swoim życiem i zdrowiem,
 — odporność na błędy w pilotażu (przy prawidłowo zaprogramowanych 
parametrach lotu), 
 — prosta obsługa,
 — niska cena,
 — szerokie spektrum zastosowania,
 — niska inwazyjność w środowisko naturalne.

13  Tamże, s. 8.
14  Zob. załącznik 2 — „Przepisy ruchu lotniczego” konwencji chicagowskiej, 

s. 1–10.
15  Ty Audronis, Drony. Wprowadzenie, Gliwice 2015, s. 15.
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Wskazać należy również ich słabe strony, takie jak: 
 — bardzo często krótki zasięg,
 — możliwość użycia do naruszania prywatności,
 — możliwość zastosowania w działaniach terrorystycznych lub przestępczych,
 — ryzyko zranienia przy upadku na ziemię,
 — ograniczone możliwości użycia ze względu na rygory prawne.

Zagrożenia generowane przez nieuprawnione działanie dronów 
w strefi e kontrolowanej lotniska 

W opracowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz 
Urząd Lotnictwa Cywilnego Krajowym Planie Bezpieczeństwa Lotnictwa 
Cywilnego 2017–2020 stanowiącym załącznik do Krajowego Programu 
Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym dokonana została klasyfi kacja ob-
szarów zagrożeń bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. 

Obszary te obejmują: 
 — zagrożenia systemowe, związane z systemem nadzoru nad organiza-
cjami lotniczymi, 
 — zagrożenia europejskie, oparte na Europejskim Planie Bezpieczeństwa 
Lotniczego — EPAS (zderzenia w powietrzu i niebezpieczne zbliżenia),
 — zagrożenia krajowe — dodatkowe na podstawie analiz wewnętrznych 
(operacje bezzałogowych statków powietrznych RPAS). 
Należy zaznaczyć, że zagrożenia generowane przez nieuprawnione 

działanie w strefi e kontrolowanej lotniska mogą dotknąć pilotów statków 
powietrznych  w wyniku niecelowego lub nieświadomego postępowania, 
wynikającego z braku świadomości prawnej lub lekceważącego podejścia 
do obowiązujących przepisów prawnych i procedur. Użycie dronów w stre-
fi e kontrolowanej lotniska może być również następstwem celowych dzia-
łań człowieka, organizacji terrorystycznych, przestępców lub też fanów lot-
nictwa. Działania z bezprawnym wykorzystaniem dronów mogą polegać na: 

 — przeniesieniu ładunku wybuchowego i zrzuceniu go na infrastrukturę 
lotniska, 
 — doprowadzeniu do katastrofy lotniczej, 
 — rozpyleniu nad lotniskiem substancji chemicznych, 
 — szpiegowaniu (prowadzeniu rozpoznania rozmieszczenia i funkcjono-
wania infrastruktury lotniskowej),
 — prowadzenie lotów wbrew wydanym przez odpowiednie organy za-
kazom,
 — wykonywaniu amatorskich zdjęć lub fi lmów.
Bezprawne pojawienie się bezzałogowego statku powietrznego w stre-

fi e kontrolowanej lotniska może bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo 
statków powietrznych w wyniku:

 — przejęcie przez inną osobę kontroli nad dronem,
 — utraty przez operatora możliwości sterowania dronem,
 — awarii drona,
 — braku umiejętności i doświadczenia w sterowaniu dronem,
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 — utraty zasilania,
 — wykonywania lotu w złych warunkach atmosferycznych,
 — wykonywania lotu o zmroku.
Analizując sytuacje użycia dronów w strefi e kontrolowanej lotniska, 

wskazać należy, że zjawisko to jest coraz bardziej widoczne nie tylko 
na świecie, ale również w Europie. Świadczą o tym dane przedstawione 
w rocznym raporcie z 2017 r. Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lot-
niczego 16 (Europen Aviation Safety Agency — EASA 17). Raport ten stano-
wi statystyczne podsumowanie stanu bezpieczeństwa lotniczego w pań-
stwach członkowskich EASA i określa najważniejsze wyzwania dla bez-
pieczeństwa w lotnictwie europejskim. Analiza danych statystycznych 
zawartych w tym dokumencie pokazuje, że w ostatnich 5 latach odnoto-
wano 606 zdarzeń z udziałem dronów. Trzydzieści siedem z nich zostało 
sklasyfi kowanych jako wypadki. Na szczęście żaden z tych wypadków nie 
przyniósł ofi ar śmiertelnych. Wynikiem powyższej analizy jest określenie 
katalogu zdarzeń powstałych w latach 2010–2016 podczas użycia BSP. 
Określone zostały one jako wypadki, poważne incydenty, incydenty oraz 
zdarzenia niemające wpływu na bezpieczeństwo. Zdarzenia te szczególnie 
są zauważalne w krajach wysoko rozwiniętych pod względem technologii 
i dużym ruchu w komunikacji powietrznej, takich jak np. Wielka Brytania, 
Francja, Holandia, Norwegia. W rankingu europejskich krajów, ujętych 
w raporcie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, Polska zaj-
muje 9 miejsce, co — mając na uwadze szybki postęp technologiczny, jaki 
obecnie obserwujemy w gospodarce — nie jest miejscem zbyt odległym.

Sposoby zwalczania nielegalnie latających dronów 

Operator BSP, który naruszy przestrzeń powietrzną w nieuprawnio-
ny sposób, lub jego bezzałogowy statek powietrzny znajdzie się w takiej 
przestrzeni, musi się liczyć z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej, 
a jego bezzałogowy statek powietrzny może zostać zniszczony. Walka z ła-
miącymi prawo dronami i ich operatorami, jak wcześniej wspomniano, jest 
niezmiernie trudna z kilku powodów, a mianowicie:

 — trudności w zlokalizowaniu miejsca działania sprawcy,
 — ich małych gabarytów,
 — niskich pułapów lotu,
 — braku urządzeń umożliwiających lokalizację,
 — niewykrywalności przez standardowe urządzenia radiolokacyjne.

16  EASA, Annual Safety Review 2017, s. 90, <https://www.easa.europa.eu/docu-
ment-library/general-publications/annual-safety-review-2017>, 21 marca 2018 r.

17  Ustawa z 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (DzU z 2018 r., poz. 1183), 
art. 2. ust. 19 w rozumieniu przepisów ustawy: EASA jest Europejską Agen-
cją Bezpieczeństwa Lotniczego w rozumieniu rozporządzenia nr 1592/2002/
WE z 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilne-
go oraz ustanowienia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. Urz. 
WE L 240 z 7 września 2002 r., s. 1).
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Ustalenie sprawcy takich działań jest niezwykle trudne przede wszyst-
kim z uwagi na niewielki rozmiar oraz niski pułap lotu dronów. Powoduje 
to, że są one niewidoczne dla systemów radarowych używanych do kontro-
li przestrzeni powietrznej, w której znajduje się samolot. Należy zaznaczyć, 
że urządzenia te nie są wyposażone w tzw. transpondery, przy pomocy 
których można by je zlokalizować i zidentyfi kować . 

Podejmując problematykę sposobów zwalczania nielegalnie latających 
dronów wskazać należy  stosowane do ich wykrywania rozwiązania obej-
mujące 18: 

 — systemy radarowe — działające na zasadzie emisji fali radiowej, która 
odbija się w różny sposób w zależności od długości, kształtu oraz sku-
tecznej powierzchni odbicia obiektu, tzw. RDS (ang. Radar Cross Sec-
tion). Niestety drony są urządzeniami, które posiadają bardzo małe 
pole odbicia;
 — systemy mikrofonów — oparte na detekcji audio, polegającej na wykry-
waniu charakterystycznych częstotliwości z zakresu infradźwięków 
które są emitowane, np. poprzez obrót śmigieł, i zbierane przez system 
w postaci cyfrowej interpretacji sygnału akustycznego (PCM);
 — systemy optyczne — oparte na detekcji optycznej, polegające na wy-
krywaniu ruchu obiektu na tle statycznego obrazu (jakim jest obraz 
terenu);  
 — systemy analizujące połączenia między nadajnikiem i odbiornikiem 
(tzw. linki — dość skuteczne pod warunkiem, że chroniony obiekt dys-
ponuje kilkoma antenami, a lot nie jest wykonywany w trybie autono-
micznym).
 — systemy termowizyjne polegające na wykryciu obrazu cieplnego, jaki 
produkuje statek latający w zależności od zastosowanego rodzaju na-
pędu — wiele dronów mających znaczny udźwig jest napędzana silni-
kami spalinowymi, które są doskonale widoczne dla kamery termowi-
zyjnej.
Zadając sobie pytanie — jak sprowadzić bezzałogowy statek powietrz-

ny na ziemię — należy spojrzeć na ten problem, jak na pościg za samo-
chodem — na pewno będą straty — ponieważ gdzieś ten dron spadnie. 
Niewątpliwie należy jak najszybciej pojazd unieszkodliwić, szacując przy 
tym potencjalne straty i dążąc do ich zminimalizowania. Zestrzeliwując 
bezzałogowy statek powietrzny, wiemy, że spadnie — ale może lepiej żeby 
spadł na kilka osób niż rozpylił substancję trującą nad tłumem. Wydaje 
się, że idealnego rozwiązania w chwili obecnej nie ma. Możemy jedynie 
w takich działaniach dążyć do zminimalizowania skutków sprowadzenia 
bezzałogowca na ziemię. Na świecie pojawiło się wiele pomysłów i rozwią-
zań technicznych do walki z dronami. Wśród nich m.in. takie, jak 19:
1. Głowica laserowa — obecnie testowane są systemy o mocy 1–2 kW prze-

znaczone do walki z małymi dronami. Zasada działania jest następują-

18  Zob. Anti-Drone, Informacje ogólne na temat dronów, < http://www.anti-
-drone.pl/informacje/rozwiazania>, 21 marca 2018 r.

19  Tamże.



242 Mariusz Tkacz Nr 2(134)

ca: wykrycie celu, następnie ogrzewanie elementu drona wiązką lase-
rową do wystąpienia jego zapłonu i w konsekwencji rozbicia o ziemię. 
Z uwagi na znaczenie militarne rozwiązanie to jest niedostępne dla od-
biorców innych niż armie państw, w których urządzenia te zostały wy-
produkowane. 

2. Pociski — wykrycie przez radar drona powoduje wystrzelenie pocisku, 
który jest naprowadzony na cel przez system namierzania. Najbardziej 
znanym rozwiązaniem tego typu jest EAPS ID (Extendedd Area Protec-
tion and Survivability Integrated Demonstator). Technologia tylko mili-
tarna stworzona i służąca głównie innym celom niż niszczenie małych 
dronów. 

3. Przechwycenie BSP w powietrzu przez inny obiekt latający — podsta-
wową zasadą tych systemów jest dostanie się drona przechwytującego 
w pobliże drona intruza. Odległość pomiędzy nimi determinuje rodzaj 
rozwiązania (siatka, wyrzucane wstążki w śmigła, wystrzeliwanie pla-
stikowych kulek). Wykorzystuje się też ptaki — szczególnie te drapież-
ne — mają one naturalny odruch atakowania obiektów ingerujących 
w „ich” teren łowiecki.

4. Zestrzeliwanie przy pomocy broni palnej — wpływ na skuteczność 
ma rodzaj użytej broni, warunki oddania strzału i zachowanie drona 
przed trafieniem. (np. wielkość i szybkość). W większości zdarzeń ze-
strzelone przy pomocy broni palnej drony były w zawisie bądź porusza-
ły się relatywnie wolno. 

5. Zakłócenie sterowania — szczegółowy sposób realizowania tego spo-
sobu działania jest wyrazem indywidualnego podejścia danej firmy. 
Emisja sygnałów dużej mocy w paśmie pracy sterowania jest szumem, 
który „przykrywa” sygnały właściwe. Wtedy do drona nie docierają po-
lecenia z pulpitu sterującego, powodując jego reakcję, którą przewi-
dział producent bezzałogowca w takim przypadku. Efekty mogą być 
różne, m.in.: powrót drona w miejsce startu, natychmiastowe rozpo-
częcie procesu lądowania, spowodowanie jego upadku i rozbicia 20.
Należy zaznaczyć, że metody te jednak nie korelują z istniejącym sta-

nem prawnym, który w dużej mierze nie uregulował jeszcze kwestii odpo-
wiedzialności cywilnej i materialnej w przypadku uszkodzenia BSP nale-
żącego do osoby trzeciej oraz w przypadku uszkodzenia innego mienia lub 
narażenia zdrowia na uszczerbek.

W części kwestię unieszkodliwienia nieautoryzowanego BSP regu-
luje wspomniana już ustawa z 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, która 
w art. 126a. ust. 1 stanowi, że „bezzałogowy statek powietrzny, w tym 
model latający, może zostać zniszczony, unieruchomiony albo nad jego 
lotem może zostać przejęta kontrola, w przypadku gdy przebieg lotu lub 
działanie bezzałogowego statku powietrznego: 

 — zagraża życiu lub zdrowiu osoby, 
 — stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów, 

20  Tamże.
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 — zakłóca przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej 
uczestników, 
 — stwarza uzasadnione podejrzenie, że może zostać użyty jako środek 
ataku terrorystycznego,
 — wykonuje lot w przestrzeni powietrznej w części, w której wprowadzono 
ograniczenia lotów albo znajdującej się nad terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest zakazany od po-
ziomu terenu do określonej wysokości 21.
Do zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrz-

nego albo przejęcia kontroli nad jego lotem, w przypadku gdy przebieg 
lotu lub działanie zagraża życiu i zdrowiu, stwarza zagrożenie dla chronio-
nych obiektów, urządzeń lub obszarów, stwarza uzasadnione podejrzenie, 
że może zostać użyty jako środek ataku terrorystycznego — są uprawnie-
ni funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-
wiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, strażni-
cy Straży Marszałkowskiej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej i Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojo-
nych formacji ochronnych 22.

Gdy bezzałogowy statek powietrzny zakłóca przebieg imprezy masowej 
albo zagraża bezpieczeństwu jej uczestników do jego zniszczenia lub unie-
ruchomienia albo przejęcia kontroli nad jego lotem — są uprawnieni funk-
cjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, żoł-
nierze Żandarmerii Wojskowej oraz pracownicy specjalistycznych uzbro-
jonych formacji ochronnych 23. 

W sytuacji gdy bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot w przestrze-
ni powietrznej w części, w której wprowadzono ograniczenia lotów albo 
znajdującej się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot stat-
ku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości 
do jego zniszczenia lub unieruchomienia albo przejęcia kontroli nad jego 
lotem — są uprawnieni żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 24.

Unormowania prawne w zakresie użytkowania dronów

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie bezzałogowych statków 
powietrznych jest ustawa z 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze. Ustawa ta ze-
zwala na wykonywanie lotów bezzałogowych statków w polskiej przestrzeni 
powietrzne. Mówi o tym art. 126 ust. 1 — „w polskiej przestrzeni powietrz-
nej mogą być wykonywane loty bezzałogowych statków powietrznych”. 

21  Art. 126a ustawy — Prawo lotnicze.
22  Art. 126a ust. 2 ustawy — Prawo lotnicze.
23  Tamże.
24  Tamże.
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W dalszej części cytowanego przepisu ustawodawca określił wymogi, 
jakie muszą być spełnione, aby lot bezzałogowym statkiem mógł się odbyć, 
wskazując na to że:

 — Bezzałogowy statek powietrzny (UAV) musi być wyposażony w takie 
same urządzenia umożliwiające lot, nawigację i łączność jak załogowy 
statek powietrzny wykonujący lot z widocznością (VFR) lub według 
wskazań przyrządów (IFR) w określonej klasie przestrzeni powietrznej. 
Odstępstwa mające zastosowanie w tym zakresie dla załogowych 
statków powietrznych stosuje się jednakowo do bezzałogowych statków 
powietrznych (UAV). 
 — Loty bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych zgodnie 
z wymogami 25 mogą być wykonywane na podstawie złożonego planu 
lotu, w sposób i zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 5 26, z za-
strzeżeniem art. 149 27.
 — Loty bezzałogowych statków powietrznych nieposiadających wyposa-
żenia, o których mowa w art. 126 ust. 2 ustawy — Prawo lotnicze 28, 
mogą być wykonywane w strefach wydzielanych z ogólnodostępnej dla 
lotnictwa przestrzeni powietrznej, z uwzględnieniem przepisów wyda-
nych na podstawie art. 121 ust. 5 ustawy — Prawo lotnicze 29. 

25  Art. 126 ust. 2 ustawy — Prawo lotnicze.
26  Art. 126 ust. 5 ustawy — Prawo lotnicze — „Minister właściwy do spraw 

transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowy sposób i warunki wykonywania lotów przez bez-
załogowe statki powietrzne w polskiej przestrzeni powietrznej oraz procedury 
współpracy operatorów tych statków z instytucjami zapewniającymi służby ru-
chu lotniczego, uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania z przestrzeni po-
wietrznej”.

27  Art. 149 ustawy — Prawo lotnicze — „Wykonywanie lotów międzynaro-
dowych przez obce cywilne statki powietrzne bezzałogowe wymaga zezwolenia 
udzielonego przez Prezesa Urzędu w porozumieniu z właściwymi organami woj-
skowymi”.

28  Art. 126 ust. 2 ustawy — Prawo lotnicze — „Bezzałogowy statek powietrz-
ny (UAV) musi być wyposażony w takie same urządzenia umożliwiające lot, na-
wigację i łączność jak załogowy statek powietrzny wykonujący lot z widocznoś-
cią (VFR) lub według wskazań przyrządów (IFR) w określonej klasie przestrzeni 
powietrznej. Odstępstwa mające zastosowanie w tym zakresie dla załogowych 
statków powietrznych stosuje się jednakowo do bezzałogowych statków powietrz-
nych (UAV)”.

29  Art. 121 ust. 5 ustawy — Prawo lotnicze — „Minister właściwy do spraw 
transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając za-
sady wynikające z umów i przepisów międzynarodowych, dla zapewnienia bez-
piecznego, elastycznego i efektywnego wykorzystania przestrzeni powietrznej 
przez wszystkich jej użytkowników, określi, w drodze rozporządzenia: 1) struk-
turę polskiej przestrzeni powietrznej dostępnej dla żeglugi powietrznej z podzia-
łem na: a) przestrzeń kontrolowaną, b) przestrzeń niekontrolowaną; 2) szczegó-
łowe warunki i sposób korzystania z przestrzeni powietrznej przez wszystkich jej 
użytkowników”.
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Ustawa — Prawo lotnicze w art. 33 ust. 2 wprowadza także tzw. rozpo-
rządzenie „wyłączające”, które wyłącza zastosowanie niektórych przepisów 
ustawy — Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych 
oraz określa warunki i wymagania dotyczące używania tych statków 30. 
Przepisów tych nie stosuje się do państwowych statków powietrznych in-
nych niż bezzałogowe statki powietrzne o masie statku powietrznego goto-
wego do lotu (masie startowej) nie większej niż 150 kg, ale ustawodawca 
zastrzegł, że nadzór nad działalnością lotnictwa państwowego, z zastrze-
żeniem przepisów ustawy, sprawują odpowiednio ministrowie właściwi 
ze względu na przynależność jednostki będącej właścicielem lub użytkow-
nikiem państwowego statku powietrznego lub zarządzającej lotniskiem 31.

W załączniku nr 6 32 mowa jest o bezzałogowych statkach powietrz-
nych o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanych w operacjach 
w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, oraz bezzałogowych statkach po-
wietrznych o masie startowej nie większej niż 2 kg, używanych w opera-
cjach z widokiem z pierwszej osoby FPV 33, używanych w celach rekreacyj-
nych lub sportowych. Określone zostały warunki i zasady wykonywania 
lotów oraz bezpieczeństwa ich eksploatacji. Zasady te nakazują operato-
rowi bezzałogowego statku powietrznego — modelu latającego — używa-
nia go w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia lub innych 
użytkowników przestrzeni powietrznej. Operator ponosi odpowiedzialność 
za decyzje o wykonaniu lotu oraz jego poprawność. W załączniku wskaza-
no również strefy powietrzne, w jakich loty są zakazane lub ograniczone.

Na szczególną uwagę w kontekście omawianego tematu zasługuje za-
łącznik nr 6a 34 — przepisy załącznika stosuje się do bezzałogowych stat-
ków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanych 
wyłącznie w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, oraz 
bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 
2 kg, używanych w operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV, uży-
wanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe. W rozdziale 4 za-
łącznika nr 6a opisane są zasady wykonywania lotów bezzałogowymi stat-
kami powietrznymi, natomiast rozdział 5 mówi o zasadach eksploatacji 
bezzałogowych statków powietrznych. W załączniku tym wskazuje się też 
na odpowiedzialność operatora bezzałogowego statku powietrznego, który 

30  Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki mor-
skiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych prze-
pisów ustawy — Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych 
oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (DzU 
z 2013 r., poz. 440).

31  Rozporządzenie ministra infrastruktury z 20 grudnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów usta-
wy — Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określe-
nia warunków ni wymagań dotyczących używania tych statków (DzU z 2019 r., 
poz. 94), § 1. ust. 1.

32  Tamże. 
33  Tamże. 
34  Tamże.
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zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz unikać wszelkiego 
działania lub zaniechania, które mogłoby: 

 — spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, w tym zagrożenie bezpieczeń-
stwa ruchu lotniczego, 
 — utrudniać ruch lotniczy, 
 — zakłócić spokój lub porządek publiczny, 
 — narazić kogokolwiek na szkodę.
Zgodnie z art. 95 ust. 2 pkt 5a ustawy — Prawo lotnicze wszystkie 

loty inne niż rekreacyjne lub sportowe związane np. ze świadczeniem 
usług, takich jak: wykonywanie zdjęć, rejestracja nagrań wideo, wyko-
rzystywanie bezzałogowców w fotogrametrii, prowadzenie różnego rodza-
ju pomiarów czy monitoringu z powietrza, czy też loty badawcze itp. wy-
magają od osoby pilotującej UAV (unmanned aerial vehicle) posiadania 
odpowiedniego świadectwa kwalifi kacji (tzw. prawo jazdy na drona). Wy-
magania dotyczące świadectw kwalifi kacji określone zostały w art. 104 
ustawy — Prawo lotnicze. Warunkiem uzyskania uprawnień jest prze-
szkolenie teoretyczne i praktyczne, egzamin teoretyczny i praktyczny, 
badania lotniczo-lekarskie. 

Stosunkowa łatwość dostępu i korzystania z bezzałogowych, zdalnie 
sterowanych statków powietrznych do celów prywatnych sprawiły, że wy-
maga to szczegółowych unormowań prawnych regulujących nie tylko za-
sady korzystania z BSP w przestrzeni powietrznej, ale również szczegól-
nej odpowiedzialności operatorów. Należy zaznaczyć, ze działania Policji 
w zakresie walki z nielegalnym użyciem dronów regulują przepisy prawa 
zwłaszcza zaś: ustawa o Policji, ustawa — Prawo lotnicze, ustawa — Prawo 
geodezyjne i kartografi czne, ustawa — Prawo atomowe, ustawa o ochronie 
osób i mienia, ustawa — Kodeks karny, ustawa — Kodeks wykroczeń oraz 
szereg rozporządzeń ministerialnych 35.

Należy podkreślić, że w zależności od oceny zawartości materiału do-
wodowego, wobec sprawcy takiego zachowania istnieje możliwość zasto-
sowania przepisów kodeksu karnego w zakresie pociągnięcia do odpowie-
dzialności za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy 
w ruchu powietrznym co reguluje art. 174 kodeksu karnego, stanowiący, 
że: „kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu 
lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3” 36.

Ustawa — Prawo lotnicze zawiera również przepisy karne regulujące 
odpowiedzialność osób (operatorów dronów) za niestosowanie się do prze-
pisów ustawy. Ustawodawca w art. 212 wskazał na odpowiedzialność kar-
ną za naruszenie przepisów ustawy w zakresie ruchu lotniczego i określił 

35  M. Tkacz, W. Fehler, Nowe niebezpieczeństwa dla lotnisk i załóg statków 
powietrznych — działania prewencyjne Policji, „Biuletyn Bezpieczeństwa Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej” 2018, nr 4.

36  Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lipca 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks karny (DzU 
z 2018 r., poz. 1600).
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górną granicę tej odpowiedzialności w wymiarze do 5 lat. Odpowiedzial-
ności takiej podlegają osoby, które wykonując lot przy użyciu statku po-
wietrznego naruszają przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące 
w obszarze, w którym odbywa się lot, a także osoby, które naruszają za-
kazy 37 lub ograniczenia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej wprowa-
dzone ze względu na konieczność wojskową lub bezpieczeństwo publicz-
ne. Ustawodawca pociąga do tej samej odpowiedzialności karnej osoby, 
na których ciążył obowiązek niedopuszczenia do popełnienia tych czynów, 
a które dopuszczają do ich popełnienia. Łagodniejszy wymiar kary w po-
staci ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku podlega 
sprawca, który działał nieumyślnie. 

Działania zapobiegawcze

Popularność komunikacji lotniczej oraz technologie umożliwiające wy-
korzystanie bezzałogowych, zdalnie sterowanych statków powietrznych 
do celów prywatnych zrodziły potrzebę  regulacji prawnych dotyczących 
nie tylko zasad korzystania z BSP w przestrzeni powietrznej, ale również 
odpowiedzialności operatorów sterujących tymi statkami.

Z uwagi na niewielką liczbę ustalonych sprawców trudno jest określić 
charakterystykę grupy osób dokonujących takich czynów. Niemniej jed-
nak można przypuszczać, że zachowania takie w dużej mierze mogą wy-
nikać z braku świadomości zagrożeń wynikających z takiego działania, 
a także świadomości prawnej i konsekwencji prawnych z tym związanych. 

Jednym z głównych działań mogących ograniczyć bezprawne użycie 
dronów jest przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii medialnej uświa-
damiającej zagrożenia, jakie niesie wykonywanie lotów dronami w zakaza-
nej przestrzeni powietrznej lub bez zgody instytucji zarządzania ruchem, 
a także konsekwencji prawnych z tym związanych. 

Ponadto niezbędne jest ciągłe monitorowanie tego zjawiska i doskonale-
nie procedur oraz zasad współpracy podmiotów uczestniczących w proce-
sie wymiany informacji na temat takich zdarzeń (służb kontroli ruchu lot-
niczego, służb dyżurnych portów lotniczych, jednostek Policji oraz innych 
podmiotów odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo na lotniskach 
i w ich pobliżu, a także poszukiwanie nowych źródeł informacji o zdarze-
niach i ich sprawcach). 

Oprócz działań podejmowanych na rzecz naziemnego zabezpieczania 
lotnisk, ich okolic (strefy bezpieczeństwa) i przeciwdziałania powstawaniu 

37  „Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakazy 
i ograniczenia w ruchu lotniczym niezbędne ze względu na: 1) ważny interes po-
lityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej; 2) względy obronności i bezpieczeń-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej; 3) ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej 
Polskiej; 4) zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z umów między-
narodowych, w tym zwłaszcza z wiążących uchwał Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
przyjętych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych”, art. 119, 
ust. 2 ustawy — Prawo lotnicze. 
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negatywnych zjawisk z użyciem dronów należałoby, biorąc pod uwagę cią-
gły rozwój technologii, równolegle poszukiwać skutecznych sposobów za-
bezpieczenia przestrzeni powietrznej przed nielegalnie latającymi dronami.

Keywords: drones, unmanned aerial 
vehicle, responsibility, safety, legal 
principle

Summary: Drones, the popular name 
of unmanned aerial vehicles. Used ille-
gally, more often cause direct danger for 
air traffi c. It becomes more important 
to know legal principles of using UAV 
and penal responsibility. The aim of this 
article is to point out how the illegal 
use of drones and their similar devices 
is raising. The UAVs’ technical sides, 
danger for air traffi c made by drones, 
legal principles of their use and control 
were based on the dedicated resource.

Słowa kluczowe: drony, bezzałogowe 
statki powietrzne, odpowiedzialność, 
bezpieczeństwo, unormowania prawne 

Streszczenie: Drony to popularna na-
zwa bezzałogowych statków powietrz-
nych, które — używane bezprawnie — 
coraz częściej stanowią bezpośrednie 
zagrożenie dla ruchu lotniczego. Dla 
posiadaczy takich urządzeń ważna jest 
znajomość przepisów prawnych zwią-
zanych z ich używaniem oraz odpowie-
dzialności karnej, która może zostać 
nałożona przez odpowiednie służby. 
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi 
na rosnący problem, jaki wynika z nie-
legalnego używania dronów i im po-
dobnych urządzeń. Na podstawie do-
stępnego piśmiennictwa zostały przed-
stawione aspekty techniczne używania 
bezzałogowych statków powietrznych, 
zagrożenia dla ruchu lotniczego gene-
rowane przez nie oraz unormowania 
prawne z zakresu ich użytkowania, 
nadzoru i odpowiedzialności karnej.



Nr 2(134) Kronika Policji 249

K R O N I K A
P O L I C J I

KWIECIEŃ 2019

1.04. Z udziałem sekretarza stanu 
w MSWiA Jarosława Zielińskiego do-
konano uroczystego podpisania aktu 
erekcyjnego i wmurowania kamienia 
węgielnego pod nowy budynek Poste-
runku Policji w Sokołach (pow. wyso-
komazowiecki).

Trwały koordynowane przez Europej-
ską Organizację Policji Ruchu Drogo-
wego TISPOL ogólnopolskie działania 
kontrolno-prewencyjne „Prędkość”, ma-
jące na celu ograniczenie zagrożeń wy-
nikających z przekraczania prędkości 
i niedostosowania prędkości do warun-
ków panujących na drogach.

2.04. Pod hasłem „Szkoda Ciebie na ta-
kie patoklimaty” ruszyła kampania 
edukacyjno-profilaktyczna pt. „Narko-
tyki i dopalacze zabijają” organizowana 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w ramach Progra-
mu ograniczania przestępczości i aspo-
łecznych zachowań „Razem bezpiecz-
niej” im. Władysława Stasiaka na lata 
2018–2020. Ma ona na celu zwiększe-
nie świadomości młodych ludzi na te-
mat zagrożeń związanych z zażywa-
niem narkotyków i nowych narkotyków.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał rozporządzenie zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie wysokości 
i szczegółowych zasad przyznawania, 
odmowy przyznania, cofania i zwraca-
nia przez policjantów równoważnika pie-
niężnego za remont zajmowanego lokalu 
mieszkalnego, DzU z 2019 r., poz. 633.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał rozporządzenie zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie wysokości 
i warunków przyznawania policjantom 
równoważnika pieniężnego w zamian 
za umundurowanie, DzU z 2019 r., 
poz. 634.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał rozporządzenie zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wych zasad otrzymywania i wysokości 
uposażenia zasadniczego policjantów, 
dodatków do uposażenia oraz ustalania 
wysługi lat, od której jest uzależniony 
wzrost uposażenia zasadniczego, DzU 
z 2019 r., poz. 636.

3–6.04. Trwał VII Festiwal Kryminału 
„Kryminalna Piła” zorganizowany przez 
Szkołę Policji w Pile i Regionalne Cen-
trum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile.

4.04. W ramach ogólnopolskiej akcji 
informacyjno-edukacyjnej na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym pn. „Jednośladem bezpiecznie 
do celu” zainaugurowano sezon rowe-
rowy.

5.04. W Wyższej Szkole Policji w Szczyt-
nie odbył się finał X edycji ogólnopol-
skiej „Olimpiady Policyjnej” organizowa-
nej przez uczelnię.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał rozporządzenie zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie wzorów 
odznak policyjnych oraz szczegółowych 
zasad i trybu ich nadawania policjan-
tom, DzU z 2019 r., poz. 647.
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Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał rozporządzenie zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie umun-
durowania policjantów, DzU z 2019 r., 
poz. 651.

7.04. Podczas 46. edycji Maratonu 
Dębno odbyły się XVII Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Policjantów w Ma-
ratonie „Dębno 2019”.

9.04. W przeddzień 9. rocznicy ka-
tastrofy smoleńskiej sekretarz stanu 
w MSWiA Jarosław Zieliński i Barbara 
Stasiak w siedzibie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji złoży-
li kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
byłego ministra spraw wewnętrznych 
i administracji Władysława Stasiaka. 
Policję reprezentował zastępca komen-
danta głównego Policji mł. insp. Tomasz 
Szymański.

Podczas 15. Konferencji Szefów Krajo-
wych Biur Interpolu w Lyonie zosta-
ła podpisana umowa między Rządem 
RP a Międzynarodową Organizacją 
Policji Kryminalnej Interpol dotycząca 
organizacji 47. Europejskiej Konferencji 
Regionalnej Interpolu. Odbędzie się ona 
w dniach 29–31 maja br. w Międzyna-
rodowym Centrum Kongresowym w Ka-
towicach. Polską Policję w konferencji 
reprezentował zastępca komendanta 
głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha.

10.04. W 9. rocznicę katastrofy smo-
leńskiej trwały uroczystości upamięt-
niające jej ofiary. Uczestniczyli w nich 
przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych, w tym minister spraw 
wewnętrznych i administracji Joachim 
Brudziński, który wraz z wiceministra-
mi i komendantami służb podległych 
ministrowi spraw wewnętrznych i admi-
nistracji złożył kwiaty pod pomnikiem 
śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
przy siedzibie Dowództwa Garnizonu 
Warszawa, pod pomnikiem Ofiar Tra-
gedii Smoleńskiej na placu Marszałka 

Józefa Piłsudskiego i przy Kwaterze 
Smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach. Policję reprezentował 
zastępca komendanta głównego Policji 
nadinsp. Kamil Bracha.

Policjanci ruchu drogowego prowadzili 
ogólnopolskie działania kontrolno-pre-
wencyjne pn. „Smog”, mające na celu 
eliminowanie z ruchu pojazdów, któ-
rych stan techniczny wskazywał 
na nieprawidłowe działanie silnika lub 
uszkodzenie układu wydechowego.

11.04. Na dziedzińcu Komendy Głównej 
Policji zorganizowano centralne policyj-
ne uroczystości, upamiętniające ofiary 
zbrodni katyńskiej. Pod obeliskiem „Po-
ległym Policjantom — Rzeczpospolita 
Polska” złożono wieńce. Uczestniczyli 
w nich m.in. sekretarz stanu w MSWiA 
Jarosław Zieliński, zastępcy komen-
danta głównego Policji nadinsp. Kamil 
Bracha i mł. insp. Tomasz Szymański.

W gmachu Sejmu RP uroczyście otwarto 
wystawę „Dla Ciebie zginął żołnierz, stra-
żak, policjant, a dla mnie tata” przygo-
towaną przez Fundację Dorastaj z Nami 
poświęconą pamięci żołnierzy i funkcjo-
nariuszy, którzy polegli lub zostali po-
szkodowani podczas wykonywania obo-
wiązków służbowych w kraju i na mi-
sjach poza granicami naszego państwa.

12.04. Z udziałem ministra spraw we-
wnętrznych i administracji Joachima 
Brudzińskiego, sekretarza stanu w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów Joan-
ny Kopcińskiej, zastępcy komendanta 
głównego Policji mł. insp. Tomasza Szy-
mańskiego dokonano wmurowania aktu 
erekcyjnego pod budowę nowego Komi-
sariatu Policji w Widawie (pow. łaski).

Uroczystości, upamiętniające 79. rocz-
nicę zbrodni katyńskiej, odbyły się przy 
Grobie Policjanta Polskiego na terenie 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach. Udział w nich wziął zastępca 
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komendanta głównego Policji nadinsp. 
Kamil Bracha.

13.04. W Dniu Pamięci Ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej na placu apelowym Mu-
zeum Katyńskiego na warszawskiej 
Cytadeli odbyły się centralne uroczy-
stości. Polowej mszy świętej przewod-
niczył biskup polowy Wojska Polskie-
go, delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Duszpasterstwa Policji gen. 
bryg. ks. Józef Guzdek. Po nabożeń-
stwie przed tablicami memoratywny-
mi w Epitafium Katyńskim złożono 
wieńce. Policję reprezentował zastępca 
komendanta głównego Policji mł. insp. 
Tomasz Szymański.

Dzień Otwarty został zorganizowany 
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Na kompleksie pływackim Aqua Lublin 
pod patronatem komendanta głównego 
Policji odbyły się VII Mistrzostwa Policji 
w Pływaniu Lublin 2019 im. podinsp. 
Małgorzaty Bigos.

14.04. Podczas 12. PKO Poznań Pół-
maratonu pod patronatem komendanta 
głównego Policji rozegrano Mistrzostwa 
Polski Policji w Półmaratonie.

15.04. W ramach VII Orlen Warsaw 
Marathon rozegrano zawody Pucharu 
Polski Policji w maratonie oraz w biegu 
na 10 km.

Funkcjonariusze ruchu drogowego pro-
wadzili ogólnopolskie działania pn. „Nie-
chronieni uczestnicy ruchu drogowe-
go”, których celem było zmniejszenie 
liczby wypadków drogowych, w któ-
rych uczestniczą piesi i rowerzyści.

15–16.04. XI Ogólnopolski Turniej 
Klas Policyjnych „Klasa Policyjna roku 
2019” pod patronatem ministra spraw 
wewnętrznych i administracji Joachi-
ma Brudzińskiego rozegrano w Szkole 
Policji w Pile.

16.04. W Komendzie Głównej Policji 
odbyło się spotkanie wielkanocne służb 
podległych ministrowi spraw wewnętrz-
nych i administracji. Uczestniczyli w nim 
minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji Joachim Brudziński i sekretarz 
stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. Po-
licję reprezentowali komendant główny 
Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, 
który pełnił funkcję gospodarza, zastęp-
cy komendanta głównego Policji nad-
insp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. 
Kamil Bracha i mł. insp. Tomasz Szy-
mański, komendanci wojewódzcy Policji, 
komendanci szkół policyjnych, Central-
nego Biura Śledczego Policji, Centralne-
go Pododdziału Kontrterrorystycznego 
Policji „BOA”, Biura Spraw Wewnętrz-
nych Policji, dyrektorzy biur w Komen-
dzie Głównej Policji i Centralnego La-
boratorium Kryminalistycznego Policji.

Minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji wydał rozporządzenie w spra-
wie sposobu udzielania przez Policję 
lub Straż Graniczną pomocy organowi 
egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wy-
konywaniu czynności egzekucyjnych, 
DzU z 2019 r., poz. 806.

Komendant główny Policji wydał za-
rządzenie nr 20 zmieniające zarządze-
nie w sprawie powołania Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego Komendanta 
Głównego Policji oraz określenia komór-
ki organizacyjnej realizującej zadania 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Komendanta Głównego Policji, Dz. Urz. 
KGP z 2019 r., poz. 41.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 21 zmieniające zarządzenie 
w sprawie zadań realizowanych przez 
Policję w sytuacjach kryzysowych, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 42.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 22 zmieniające zarządzenie 
w sprawie szczegółowych zasad orga-
nizacji i zakresu działania komend, 
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komisariatów i innych jednostek or-
ganizacyjnych Policji, Dz. Urz. KGP 
z 2019 r., poz. 43.

Komendant główny Policji wydał za-
rządzenie nr 24 w sprawie organizacji, 
zakresu działania oraz zasad współ-
działania Centralnego Pododdziału 
Kontrterrorystycznego Policji „BOA” 
z innymi jednostkami organizacyjnymi 
Policji, Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 45.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 25 zmieniające zarządzenie 
w sprawie zasad naliczeń etatowych 
w Policji, Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 46.

Komendant główny Policji wydał za-
rządzenie nr 26 w sprawie metod 
i form działania pododdziałów kontr-
terrorystycznych Policji, Dz. Urz. KGP 
z 2019 r., poz. 47.

Komendant główny Policji wydał za-
rządzenie nr 27 w sprawie określenia 
norm wyposażenia jednostek i komórek 
organizacyjnych Policji oraz funkcjona-
riuszy i pracowników Policji w sprzęt 
teleinformatyczny i telekomunikacyjny 
oraz szczegółowych zasad jego przy-
znawania i użytkowania, Dz. Urz. KGP 
z 2019 r., poz. 66.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 28 zmieniające zarządzenie 
w sprawie funkcjonowania organizacji 
hierarchicznej w Policji, Dz. Urz. KGP 
z 2019 r., poz. 48.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 29 zmieniające zarządzenie 
w sprawie zasad prowadzenia przez 
przełożonych dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem służbowym 
policjantów oraz sposobu prowadzenia 
akt osobowych, Dz. Urz. KGP z 2019 r., 
poz. 49.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 30 w sprawie szczegółowych 
zasad organizacji i zakresu działania 

nieetatowych grup rozpoznania mi-
nersko-pirotechnicznego, Dz. Urz. KGP 
z 2019 r., poz. 50.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 31 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 51.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 32 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 52.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 33 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 53.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 34 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielko-
polskim, Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 54.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 35 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 55.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 36 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 56.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 37 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Opolu, Dz. Urz. 
KGP z 2019 r., poz. 57.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 38 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 58.
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Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 39 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komen-
dzie Stołecznej Policji, Dz. Urz. KGP 
z 2019 r., poz. 59.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 40 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Dz. Urz. 
KGP z 2019 r., poz. 60.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 41 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 61.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 42 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 62.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 43 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komendzie 
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Rado-
miu, Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 63.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 44 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 64.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 45 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komendzie 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 65.

Komendant główny Policji wydał decy-
zję nr 115 zmieniającą decyzję w spra-
wie korzystania w Policji z zasobów in-
formacyjnych Krajowego Centrum In-
formacji Kryminalnych, Dz. Urz. KGP 
z 2019 r., poz. 67.

Komendant główny Policji wydał decyzję 
nr 116 zmieniającą decyzję w sprawie 

procedur realizacji przedsięwzięć w ra-
mach poszczególnych stopni alarmo-
wych i stopni alarmowych CRP w Poli-
cji, Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 68.

17–18.04. Zastępca komendanta głów-
nego Policji nadinsp. Kamil Bracha, ko-
mendant wojewódzki Policji w Bydgosz-
czy insp. Paweł Spychała, komendant 
wojewódzki Policji w Kielcach insp. 
Paweł Dzierżak, komendant wojewódz-
ki Policji z siedzibą w Radomiu insp. 
Tomasz Michułka przebywali z wizy-
tą w Kosowie w Jednostce Specjalnej 
Polskiej Policji, której policjanci pełnią 
służbę w ramach Misji Unii Europejskiej 
EULEX w zakresie praworządności.

18.04. Komendant główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk uczestni-
czył w spotkaniu świątecznym przed-
stawicieli służb mundurowych Mazow-
sza, które było zorganizowane w gma-
chu Ordynariatu Polowego Wojska Pol-
skiego. 

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 47 zmieniające zarządzenie 
w sprawie dostępu Policji do danych 
dotyczących przelotu pasażera (PNR), 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 74.

19.04. Komendant główny Policji po-
wołał na stanowisko dowódcy Central-
nego Pododdziału Kontrterrorystycz-
nego Policji „BOA” mł. insp. Dariusza 
Ziębę, pełniącego obowiązki służbowe 
na stanowisku dowódcy Centralnego 
Pododdziału Kontrterrorystycznego Po-
licji „BOA”.

19–22.04. Prowadzono ogólnopol-
skie działania kontrolno-prewencyjne 
pn. „Bezpieczny weekend — Wielka-
noc”. Nad bezpieczeństwem podróżu-
jących w okresie świątecznym czuwało 
ok 5,5 tys. policjantów ruchu drogowe-
go. W całym kraju w 281 wypadkach 
drogowych zginęło 38, rannych zaś zo-
stało 308 osób. Zatrzymano 1450 kie-
rujących pod wpływem alkoholu.
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24.04. Z udziałem komendanta głów-
nego Policji gen. insp. dr. Jarosława 
Szymczyka i zastępcy komendanta 
głównego Policji nadinsp. Kamila Bra-
chy w siedzibie Centralnego Pododdzia-
łu Kontrterrorystycznego Policji „BOA” 
podczas uroczystej zbiórki uczczono 
pamięć podkom. Piotra Molaka, który 
24 kwietnia 1996 r. zginął tragicznie 
na służbie w wyniku eksplozji ładunku 
wybuchowego podłożonego na stacji pa-
liw w Warszawie. 

W hołdzie policjantom Policji Państwo-
wej ziemi jarocińskiej przed Komendą 
Powiatową Policji w Jarocinie odsło-
nięto pomnik ku czci policjantów po-
mordowanych w okresie II wojny świa-
towej.

25.04. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji powołał na stanowisko 
komendanta Centralnego Biura Śled-
czego Policji insp. Pawła Półtorzyckie-
go — zastępcę komendanta Centralne-
go Biura Śledczego Policji, pełniącego 
obowiązki służbowe na stanowisku ko-
mendanta Centralnego Biura Śledczego 
Policji.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał rozporządzenie w sprawie 
ustalania uszczerbku na zdrowiu funk-
cjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 
Straży Marszałkowskiej, Państwowej 
Straży Pożarnej, Służby Celno-Skar-
bowej i Służby Ochrony Państwa, DzU 
z 2019 r., poz. 921.

26.04. Na gmachu Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim 
odsłonięto tablicę poświęconą pamięci 
aspiranta Policji Państwowej Alojzego 
Banacha, patrona policji województwa 
lubuskiego.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał rozporządzenie w sprawie 
asysty Policji, Służby Ochrony Pań-
stwa lub Straży Granicznej przy do-
konywaniu czynności egzekucyjnych 

w postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji dokonywanych w obrębie bu-
dynków zajmowanych przez te służby, 
DzU z 2019 r., poz. 845.

27.04. Zastępca komendanta główne-
go Policji mł. insp. Tomasz Szymański 
reprezentował kierownictwo polskiej 
Policji w uroczystych obchodach Dnia 
Policji i Dnia Strażaka na Węgrzech. 

28.04. W Serocku odbył się drugi 
z pięciu etapów Cyklu Wyścigów MTB 
o Puchar Komendanta Głównego Policji 
w ramach LOTTO Poland Bike Mara-
thon 2019.

29.04. Uroczyście podpisano i wmu-
rowano w fundamenty akt erekcyjny 
pod budowę nowej Komendy Powiatowej 
Policji w Sławnie. Udział w uroczysto-
ści wzięli minister spraw wewnętrznych 
i administracji Joachim Brudziński, 
sekretarz stanu w MSWiA Paweł Sze-
fernaker, sekretarz stanu w Minister-
stwie Środowiska Małgorzata Golińska 
i pierwszy zastępca komendanta głów-
nego Policji nadinsp. Dariusz Augusty-
niak.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 48 zmieniające zarządzenie 
w sprawie metod i form brakowania 
dokumentacji niearchiwalnej w Policji, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 76.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 49 zmieniające zarządzenie 
w sprawie metod i form wykonywania 
zadań w zakresie działalności archi-
walnej w Policji, Dz. Urz. KGP z 2019 r., 
poz. 77.

Komendant główny Policji wydał za-
rządzenie nr 50 zmieniające zarządze-
nie w sprawie negocjacji policyjnych, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 78.

30.04–5.05. Podczas przedłużonego 
weekendu były prowadzone ogólnopol-
skie działania kontrolno-prewencyjne 
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„Bezpieczny weekend”. W 361 wypad-
kach drogowych zginęło 28 osób, na-
tomiast 441 zostało rannych. Ujaw-
niono 1815 kierujących pod wpływem 
alkoholu.

MAJ

2.05. Obchodzono Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W uroczystym pod-
niesieniu flagi państwowej na wieży 
zegarowej Zamku Królewskiego w War-
szawie wzięli udział Prezydent RP An-
drzej Duda i Pierwsza Dama Agata 
Kornhauser-Duda oraz przedstawiciele 
służb mundurowych.

Premier Mateusz Morawiecki i minister 
spraw wewnętrznych i administracji Jo-
achim Brudziński uczestniczyli w pod-
niesieniu flagi państwowej na maszcie 
znajdującym się na budynku Zachod-
niopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie.

3.05. W całym kraju obchodzono Świę-
to Narodowe Trzeciego Maja.

Na warszawskiej Wisłostradzie z okazji 
Święta Narodowego 3 Maja, 15. roczni-
cy wstąpienia Polski do Unii Europej-
skiej i 20. rocznicy wstąpienia do NATO 
przeszła defilada „Silni w sojuszach”. 
Wzięło w niej udział 2000 osób. Po raz 
pierwszy wraz z żołnierzami defilowali 
funkcjonariusze innych służb, w tym 
Policji. Kompania Reprezentacyjna Po-
licji pierwszy raz zaprezentowała się 
w testowanych, granatowych mundu-
rach wyjściowych nowego wzoru.

6.05. Obchodzono ustanowiony przez 
Komisję Europejską Europejski Dzień 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

7.05. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wydał rozporządze-
nie w sprawie ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadków w Policji, Straży 
Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służ-
bie Ochrony Państwa, DzU z 2019 r., 
poz. 895.

Minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji wydał rozporządzenie w spra-
wie dokumentowania przez policjantów 
kontroli osobistej oraz przeglądania 
zawartości bagaży lub sprawdzania ła-
dunków, DzU z 2019 r., poz. 904.

8.05. Policjanci ruchu drogowego prze-
prowadzili ogólnopolskie działania 
pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu dro-
gowego”.

Komendant główny Policji wydał decy-
zję nr 152 zmieniającą decyzję w spra-
wie podziału zadań między Komen-
dantem Głównym Policji a I Zastępcą 
Komendanta Głównego Policji i zastęp-
cami Komendanta Głównego Policji oraz 
upoważnień do podejmowania decyzji 
w imieniu Komendanta Głównego Poli-
cji, Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 80.

8–10.05. W Warszawie trwały Między-
narodowe Targi Techniki i Wyposażenia 
Służb Policyjnych oraz Formacji Bez-
pieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 
2019 i towarzysząca im IX Międzynaro-
dowa Konferencja Policyjna „Innowacje 
w bezpieczeństwie w dobie współcze-
snych zagrożeń” zorganizowana przez 
Komendę Główną Policji. 

10.05. XI Marszobieg Prewencji Policji 
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Katowicach zorganizowano 
na terenach rekreacyjnych Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej.

11.05. III Turniej Piłki Nożnej „Mun-
dial Uniejów” o Puchar Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Łodzi odbył 
się na terenie kompleksu boisk pił-
karskich im. Włodzimierza Smolarka 
w Uniejowie.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 51 zmieniające zarządzenie 
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w sprawie form i metod planowania 
i dokonywania wydatków reprezenta-
cyjnych i okolicznościowych w jednost-
kach organizacyjnych Policji, Dz. Urz. 
KGP z 2019 r., poz. 81.

12.05. Trwały uroczystości z okazji 
75. rocznicy bitwy o Monte Cassino, 
49. rocznicy śmierci generała Włady-
sława Andersa i 84. rocznicy śmierci 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Policję 
w warszawskich obchodach reprezen-
tował zastępca komendanta głównego 
Policji nadinsp. Kamil Bracha.

13–16.05. W Szkole Policji w Słupsku 
odbyły się III Ogólnopolskie Zawody dla 
Policjantów Oddziałów i Samodzielnych 
Pododdziałów Prewencji Policji pod ho-
norowym patronatem ministra spraw 
wewnętrznych i administracji.

15.05. Policjanci ruchu drogowego 
prowadzili ogólnopolskie działania 
kontrolno-prewencyjne pn. „Truck & 
Bus”, których celem było ujawnianie 
i eliminowanie naruszeń obowiązków 
albo warunków przewozu drogowego 
rzeczy i osób.

V Wojewódzkie Mistrzostwa Policji 
w Biegu Przełajowym im. st. sierż. Mar-
ka Sienickiego odbyły się w Bytomiu.

15–17.05. VI Ogólnopolskie Zawody 
Funkcjonariuszy Policji w Ratownic-
twie Wodnym objęte patronatem przez 
ministra spraw wewnętrznych i admi-
nistracji oraz wojewodę dolnośląskiego 
rozegrano na Dolnym Śląsku na terenie 
Wrocławia i powiatu trzebnickiego.

W trakcie VI Ogólnopolskich Zawodów 
Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie 
Wodnym we Wrocławiu odbyła się na-
rada służby prewencyjnej. Uczestniczyli 
w niej zastępca komendanta głównego 
Policji mł. insp. Tomasz Szymański, 
zastępcy komendantów wojewódzkich 
Policji i komendanta stołecznego Poli-
cji, nadzorujący służbę prewencyjną, 

dyrektorzy Biura Prewencji, Biura Ru-
chu Drogowego, Głównego Sztabu Poli-
cji Komendy Głównej Policji, dowódca 
Centralnego Pododdziału Kontrterro-
rystycznego Policji „BOA” i komendanci 
szkół policyjnych.

Sejm wydał ustawę o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw, 
DzU z 2019 r., poz. 1091.

16.05. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wydał rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości i warunków przyznawania 
policjantom równoważnika pieniężne-
go w zamian za umundurowanie, DzU 
z 2019 r., poz. 978.

17.05. Podczas finału VI Ogólnopol-
skich Zawodów Funkcjonariuszy Po-
licji w Ratownictwie Wodnym we Wro-
cławiu zastępca komendanta głównego 
Policji mł. insp. Tomasz Szymański 
zainaugurował trzecią ogólnopol-
ską edycję akcji informacyjno-edu-
kacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo 
nad wodą”, która jest objęta honoro-
wym patronatem ministra spraw we-
wnętrznych i administracji i wpisa-
na do harmonogramu działań na rok 
2019 w ramach Programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zacho-
wań „Razem bezpieczniej” im. Wła-
dysława Stasiaka na lata 2018–2020. 

17–19.05. Objęte patronatem hono-
rowym komendanta głównego Policji 
VI Mistrzostwa Polski Wydziałów Kon-
wojowych Policji w Halowej Piłce Nożnej 
„Konwój Cup 2019” odbyły się w Biało-
brzegach.

W Nowym Mieście nad Pilicą odbyła się 
narada szkoleniowa naczelników wydzia-
łów konwojowych komend wojewódzkich 
Policji i Komendy Stołecznej Policji oraz 
przedstawicieli szkół policyjnych zor-
ganizowana przez Biuro Prewencji Ko-
mendy Głównej Policji i Komendę Wo-
jewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.
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18.05. Na Polskim Cmentarzu Wojen-
nym na Monte Cassino odbyły się głów-
ne uroczystości związane z obchodami 
75. rocznicy bitwy o Monte Cassino, 
w których wzięli udział prezydent Andrzej 
Duda wraz z małżonką Agatą Kornhau-
ser-Dudą i prezydent Republiki Włoskiej 
Sergio Mattarella. W obchodach uczest-
niczył też minister spraw wewnętrznych 
i administracji Joachim Brudziński.

Noc Muzeów w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji odbyła się 
po raz 8.

Po raz 6. Komenda Główna Policji wzięła 
udział w Nocy Muzeów. Zwiedzających 
przywitał pierwszy zastępca komendan-
ta głównego Policji nadinsp. Dariusz Au-
gustyniak. W tegorocznej Nocy Muzeów 
udział wzięły też Komenda Wojewódzka 
Policji z siedzibą w Radomiu, Komenda 
Wojewódzka Policji w Łodzi, Komenda 
Wojewódzka Policji w Poznaniu i Komen-
da Wojewódzka Policji w Białymstoku.

20.05. W ramach obchodów stulecia 
utworzenia Policji Państwowej konferen-
cję pt. „Policja Państwowa — inspiracja 
i wzór w służbie państwu i jego obywate-
lom” pod patronatem wiceministra spraw 
wewnętrznych i administracji Jarosława 
Zielińskiego zorganizowano w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. 
Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. 
Jej organizatorami były Komenda Głów-
na Policji, Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Suwałkach i Wyższa Szkoła 
Policji w Szczytnie. Wzięli w niej udział 
m.in. sekretarz stanu w MSWiA Jaro-
sław Zieliński, komendant główny Po-
licji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, 
komendant-rektor Wyższej Szkoły Po-
licji w Szczytnie insp. dr hab. Marek 
Fałdowski, który wystąpił z prelekcją 
„Udział funkcjonariuszy Policji Państwo-
wej w walce o niepodległość Ojczyzny”.

Policjanci ruchu drogowego prowadzi-
li ogólnopolskie działania kontrolno-
-prewencyjne pn. „Smog”, które miały 

na celu eliminowanie z ruchu pojaz-
dów, których stan techniczny wskazy-
wał na nieprawidłowe działanie silnika 
lub uszkodzenie układu wydechowego.

21.05. Komendant główny Policji wy-
dał zarządzenie nr 52 zmieniające za-
rządzenie w sprawie nadania statutu 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsz-
tynie, Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 82.

21–23.05. Komendant główny Policji 
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk w Ko-
szycach na Słowacji uczestniczył w spo-
tkaniu szefów policji państw Grupy Wy-
szehradzkiej (V4).

23.05. Policjanci ruchu drogowego pro-
wadzili ogólnopolskie działania kontro-
lno-prewencyjne pn. „Kaskadowy po-
miar prędkości”.

Minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji wydał rozporządzenie w spra-
wie wykazu schorzeń i chorób pozosta-
jących w związku ze służbą w Policji, 
Straży Granicznej, Służbie Ochrony 
Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, 
DzU z 2019 r., poz. 1046.

24.05. Premier Mateusz Morawiecki 
oraz minister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Joachim Brudziński odwie-
dzili policjantów Komisariatu Wodnego 
Policji przy ul. Tynieckiej w Krakowie, 
gdzie spotkali się też z kierownictwem 
małopolskiej policji.

W miejscowości Ostre (pow. żywiecki) 
odbyły się III Mistrzostwa Polski Służb 
Mundurowych w Ekstremalnym Pół-
maratonie Górskim o Puchar Komen-
danta Głównego Policji. Patronatem ho-
norowym mistrzostwa objęli minister 
spraw wewnętrznych i administracji 
oraz minister obrony narodowej.

We Wrocławiu pod patronatem honoro-
wym komendanta głównego Policji roze-
grano II Charytatywny Turniej w Piłce 
Nożnej im. Mariusza Koziarskiego.
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25.05. Obchodzono Międzynarodowy 
Dzień Dziecka Zaginionego. Centrum 
Poszukiwań Osób Zaginionych Komen-
dy Głównej Policji zorganizowało przed-
sięwzięcia, mające na celu zwrócenie 
uwagi na problem zaginięć osób ma-
łoletnich.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 53 zmieniające zarządzenie 
w sprawie metod i form przygotowania 
i realizacji działań Policji w związku 
ze zdarzeniami kryzysowymi, Dz. Urz. 
KGP z 2019 r., poz. 85.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 54 zmieniające zarządzenie 
w sprawie szyków, ugrupowań oraz 
przemieszczania oddziałów i podod-
działów Policji, Dz. Urz. KGP z 2019 r., 
poz. 86.

Komendant główny Policji wydał decy-
zję nr 174 zmieniającą decyzję w spra-
wie utworzenia, struktury organiza-
cyjnej i etatowej oddziałów prewencji 
Policji oraz samodzielnych pododdzia-
łów prewencji Policji, Dz. Urz. KGP 
z 2019 r., poz. 84.

25–26.05. IV Mistrzostwa Polski Policji 
w Żeglarstwie klasy Omega o Puchar 
Komendanta Głównego Policji „Sława 
2019” odbywały się w miejscowości Sła-
wa na Jeziorze Sławskim.

26.05. W dniu wyborów do Parlamen-
tu Europejskiego na terenie całego 
kraju policjanci prowadzili wzmożone 
działania, polegające na zapewnieniu 
bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go m.in. w rejonach działania obwodo-
wych komisji wyborczych.

27.05. Tablicę upamiętniającą patrona 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bia-
łymstoku podinspektora Policji Pań-
stwowej Romana Prota Sztabę, który 
od 28 marca 1937 r. pełnił obowiąz-
ki komendanta wojewódzkiego Policji 
Państwowej okręgu białostockiego, 

a od 21 marca 1938 r. do 26 stycznia 
1939 r. był komendantem wojewódzkim 
PP w Białymstoku, odsłonięto w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji w Bia-
łymstoku. W uroczystej zbiórce uczest-
niczył zastępca komendanta głównego 
Policji mł. insp. Tomasz Szymański.

29.05. Obchodzono Dzień Weterana 
Działań poza Granicami Państwa i Mię-
dzynarodowy Dzień Uczestników Misji 
Pokojowych ONZ.

Z badania CBOS dotyczącego opinii 
Polaków o bezpieczeństwie w kraju 
i okolicy przeprowadzonego w dniach 
4–11 kwietnia br. na reprezentatywnej 
losowej próbie 1064 dorosłych Polaków 
wynika, że 89% ankietowanych uwa-
ża Polskę za kraj, w którym żyje się 
bezpiecznie, natomiast 98% badanych 
uważa swoją okolicę za bezpieczną. 

29–31.05. 47. Europejska Konferencja 
Regionalna Interpolu została zorga-
nizowana w Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym w Katowicach. 
Wzięło w niej udział 154 uczestników 
z 55 państw członkowskich Interpolu. 
Dyskutowano m.in. o walce z terrory-
zmem, cyberprzestępczością, handlem 
narkotykami i przestępczością zorgani-
zowaną. Konferencję otworzył komen-
dant główny Policji gen. insp. dr Jaro-
sław Szymczyk.

Pod patronatem honorowym komen-
danta głównego Policji w Szkole Policji 
w Słupsku rozegrano finał VII Ogól-
nopolskich Zawodów Ratowników Po-
licyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy.

30.05. W Sali Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w Ka-
towicach odbył się koncert Orkiestry 
Komendy Wojewódzkiej Policji z okazji 
100. rocznicy powstania Policji Pań-
stwowej. Obecni byli komendant główny 
Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, 
przedstawiciele kadry kierowniczej 
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Policji oraz uczestnicy odbywającej się 
w Katowicach 47. Europejskiej Konfe-
rencji Regionalnej Interpolu.

31.05. Wojewódzkie Mistrzostwa Policji 
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Bydgoszczy w Biegu Przeła-
jowym zorganizowano na terenach le-
śnych gminy Białe Błota i Lipniki (pow. 
bydgoski).

31.05–2.06. W Rzeszowie zorganizowa-
no centralne uroczystości z okazji Dnia 
Weterana Działań poza Granicami Pań-
stwa. Wzięli w nich udział m.in. mini-
ster obrony narodowej Mariusz Błasz-
czak, podsekretarz stanu w MSWiA 
Renata Szczęch, pierwszy zastępca 
komendanta głównego Policji nadinsp. 
Dariusz Augustyniak.

CZERWIEC 

1.06. W ogrodach Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów zorganizowano Naro-
dowy Dzień Dziecka. Stoiska policyj-
ne wystawiły Komenda Główna Policji 
i Komenda Stołeczna Policji.

3.06. W ogrodach Pałacu Prezydenc-
kiego Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda wraz Pierwszą 
Damą Agatą Kornhauser-Dudą wzięli 
udział w spotkaniu z dziećmi pn. „Bez-
pieczne wakacje z Parą Prezydencką”. 
Prezydent RP odznaczył młodych boha-
terów medalami za ofiarność i odwagę. 
Przybyłe dzieci miały okazję uczest-
niczyć w zajęciach i pokazach przed-
stawicieli formacji, służb ratowniczych 
i mundurowych, w tym Policji.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 55 zmieniające zarządzenie 
w sprawie określenia norm wyposaże-
nia jednostek, komórek organizacyj-
nych Policji i policjantów oraz szcze-
gółowych zasad jego przyznawania 
i użytkowania, Dz. Urz. KGP z 2019 r., 
poz. 87.

3–4.06. W Wyższej Szkole Policji w Szczyt-
nie pod patronatem honorowym ministra 
spraw wewnętrznych i administracji 
trwała XXII edycja konferencji naukowej 
pt. „Techniczne aspekty przestępczości 
teleinformatycznej”. 

4.06. Prezydent Andrzej Duda na stano-
wisko ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji powołał Elżbietę Witek, zastę-
pującą na stanowisku Joachima Bru-
dzińskiego, który otrzymał mandat w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego.

Uroczyście otwarto zlikwidowany 
w 2008 r. Posterunek Policji w Baligro-
dzie k. Leska (woj. podkarpackie). 

5.06. Pod przewodnictwem sekretarza 
stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego 
odbyło się spotkanie Rady ds. Ratow-
nictwa, które było okazją do omówienia 
stanu przygotowań służb do zapewnie-
nia bezpieczeństwa podczas wakacji. 
Wzięli w nim udział m.in. przedstawi-
ciele Policji.

5–7.06. II Ogólnopolskie Zawody Poli-
cyjnych Patroli Rowerowych odbyły się 
w Supraślu. Zawody honorowym patro-
natem objęli sekretarz stanu w MSWiA 
Jarosław Zieliński i komendant główny 
Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Podczas II Ogólnopolskich Zawodów 
Policyjnych Patroli Rowerowych w Su-
praślu trwała narada służbowa naczel-
ników wydziałów prewencji komend wo-
jewódzkich Policji i Komendy Stołecznej 
Policji oraz przedstawicieli szkół poli-
cyjnych zorganizowana przez Wydział 
Prewencji Biura Prewencji Komendy 
Głównej Policji.

6.06. Na placu apelowym Wyższej Szko-
ły Policji w Szczytnie odbyła się promo-
cja absolwentów uczelni na pierwszy 
stopień w korpusie oficerów młodszych 
Policji podkomisarza Policji. Postanowie-
niem Prezydenta RP stopień podkomi-
sarza Policji uzyskało 171 policjantów. 
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Aktu mianowania dokonali komendant 
główny Policji gen. insp. dr Jarosław 
Szymczyk i pierwszy zastępca komen-
danta głównego Policji nadinsp. Dariusz 
Augustyniak. Uroczystość zaszczycili 
sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zie-
liński i przewodniczący sejmowej Komi-
sji Administracji i Spraw Wewnętrznych 
Arkadiusz Czartoryski. 

Na strzelnicy Komendy Głównej Po-
licji odbyła się pierwsza z trzech tur 
VI Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej 
Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Wetera-
nów objętej patronatem przez ministra 
spraw wewnętrznych i administracji. 
Zawodnicy rywalizowali o Puchar Ko-
mendanta Głównego Policji.

Prowadzono ogólnopolskie działania 
kontrolno-prewencyjne pn. „Alkohol 
i narkotyki”, mające na celu wyelimi-
nowanie z ruchu drogowego kierują-
cych pod wpływem alkoholu lub środka 
działającego podobnie do alkoholu.

Na strzelnicy Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu odbyły się Zawody Strze-
leckie o Puchar Komendanta Woje-
wódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 56 zmieniające zarządzenie 
w sprawie metod i form wykonywania 
przez policjantów konwojów i doprowa-
dzeni, Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 88.

6–7.06. Pod patronatem honorowym 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie odbyła się międzynarodo-
wa konferencja naukowa pt. „Dawniej 
niż wczoraj — 100. rocznica powsta-
nia Policji Państwowej” zorganizowana 
przez Wyższą Szkołę Policji w Szczyt-
nie, Oddział Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Białymstoku i Delegaturę 
IPN w Olsztynie. Uczestniczyli w niej 
m.in. sekretarz stanu w MSWiA Ja-
rosław Zieliński, przewodniczący sej-
mowej Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski, 
pierwszy zastępca prokuratora gene-
ralnego prokurator krajowy Bogdan 
Święczkowski, komendant główny Po-
licji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, 
dyrektor Oddziału Instytutu Pamię-
ci Narodowej w Białymstoku dr hab. 
Piotr Kardela, komendanci wojewódzcy 
Policji i szkół policyjnych. Konferencję 
otworzył komendant-rektor WSPol insp. 
dr hab. Marek Fałdowski.

7.06. W Sali Widowiskowo-Koncerto-
wej Muza w Sosnowcu odbyły się I Mi-
strzostwa Polski Służb Mundurowych 
w Armwrestlingu, które patronatem 
honorowym objął komendant główny 
Policji.

8.06. III Mistrzostwa Polski Policji 
w Triathlonie pod patronatem hono-
rowym komendanta głównego Policji 
zorganizowano w okolicach zbiornika 
wodnego Mietków (pow. wrocławski).

I Mistrzostwa Polski Policji w Biegu 
na 100 km w ramach Ultrapark weekend 
— Supermaraton 100 km — 11. PZLA 
Mistrzostwa Polski w Biegu na 100 km, 
zorganizowane przez Komendę Woje-
wódzką Policji w Łodzi, które patrona-
tem honorowym objął komendant głów-
ny Policji, odbyły się w Pabianicach.

W Urszulinie k. Włodawy odbył się trze-
ci z pięciu etapów Cyklu Wyścigów MTB 
o Puchar Komendanta Głównego Policji 
w ramach LOTTO Poland Bike Mara-
thon 2019.

8–9.06. W ramach wyścigu kolarskie-
go „Majka Days by Hansgrohe”, które-
mu patronował medalista olimpijski 
Rafał Majka, przeprowadzonego na tra-
sach w okolicach miejscowości Dobczy-
ce k. Krakowa, rozegrano Mistrzostwa 
Polski Policji w Jeździe Indywidualnej 
na Czas i wyścig ze startu wspólnego 
Grand Prix Policji „100 km na 100-lecie 
Policji”. W wyścigu wzięła udział repre-
zentacja komendanta głównego Policji.
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10–11.06. Komendant główny Policji 
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk na za-
proszenie ministra spraw wewnętrznych 
Gruzji przebywał z wizytę w Tibilisi.

12.06. Policjanci ruchu drogowego pro-
wadzili działania kontrolno-prewencyj-
ne pn. „Smog”, mające na celu elimino-
wanie z ruchu pojazdów, których stan 
techniczny wskazywał na nieprawidło-
we działanie silnika lub uszkodzenie 
układu wydechowego.

13.06.  Otwarto z l ikwidowany 
w 1998 r. Posterunek Policji w Wilko-
wicach (pow. bielski).

16.06. Odbyła się uroczystość wręcze-
nia sztandaru Komendzie Miejskiej Po-
licji w Rzeszowie. Został on ufundowa-
ny przez społeczność Rzeszowa i powia-
tu rzeszowskiego jako wyraz uznania 
dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszo-
wie za wysiłek i osiągnięcia w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i wręczony 
przez zastępcę komendanta głównego 
Policji nadinsp. Kamila Brachę.

W Szczytnie odbył się I Bieg charytatyw-
ny z okazji 100. rocznicy powstania Po-
licji Państwowej na rzecz Fundacji Po-
mocy Wdowom i Sierotom po Poległych 
Policjantach. Jego organizatorem była 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Został 
objęty honorowym patronatem ministra 
spraw wewnętrznych i administracji. 

17.06. Były prowadzone ogólnopol-
skie działania kontrolno-prewencyjne 
pn. „Prędkość”. 

18.06. Zainaugurowano kampanię 
„Wypadki drogowe ze skutkiem śmier-
telnym — Wakacje 2019”. Komenda 
Główna Policji na stronie internetowej 
zamieściła codziennie aktualizowaną 
mapę, pokazującą liczbę osób, które 
straciły życie w wypadkach podczas 
wakacji, i lokalizację wypadków drogo-
wych ze skutkiem śmiertelnym z ostat-
niej doby i od początku wakacji.

19.06. Obchodzono po raz pierwszy Eu-
ropejski Dzień Przeciwdziałania Wła-
maniom do Domów. Europejska Sieć 
Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) 
wraz z krajami UE rozpoczęła kam-
panię „Stop włamaniom do domów”.

21.06. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji Elżbieta Witek wzięła 
udział w spotkaniu ministrów spraw 
wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej 
w Bratysławie.

22.06. Zastępca komendanta głównego 
Policji nadinsp. Kamil Bracha uczest-
niczył w Ostrawie w obchodach 100. 
rocznicy powstania policji drogowej Re-
publiki Czeskiej i 10. rocznicy powsta-
nia Sekcji Morawskośląskiej Kynologii 
Służbowej.

22–23.06. Podczas zawodów Susz Tria-
thlon 2019 odbyły się II Mistrzostwa 
Polski Policjantów w Triathlonie na dy-
stansie ½ IM objęte patronatem hono-
rowym komendanta głównego Policji.

23.06. W Starachowicach w ramach 
Mistrzostw Polski Masters i Cyklo-
sport w Kolarstwie Szosowym ze Star-
tu Wspólnego rozegrano Mistrzostwa 
Polski Policji w Kolarstwie Szosowym 
ze Startu Wspólnego.

25.06. W 21. rocznicę śmierci byłego 
komendanta głównego Policji nadinsp. 
Marka Papały na cmentarzu w Pruch-
niku oddano hołd jego pamięci. W imie-
niu komendanta głównego Policji wie-
niec złożyli komendant wojewódzki 
Policji w Rzeszowie insp. Henryk Mo-
skwa i pierwszy zastępca komendanta 
wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. 
Zbigniew Sowa.

25–27.06. W Szkole Policji w Pile odbył 
się finał V Ogólnopolskiego Konkursu 
„Policjant służby kryminalnej 2019”. 
Konkurs patronatem honorowym objął 
minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji.
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26.06. Otwarto Komisariat Policji Sta-
re Miasto w Poznaniu.

27.06. Zorganizowano zawody strzelec-
kie o Puchar Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Olsztynie z okazji 100-le-
cia Policji Państwowej.

28.06. Policjanci ruchu drogowego pro-
wadzili wzmożone działania pn. „Nie-
chronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał zarządzenie nr 13 w spra-
wie ustanowienia odznaki okolicz-
nościowej Medal Stulecia Utworze-
nia Policji Państwowej, Dz. Urz. KGP 
z 2019 r., poz. 21. Upamiętniając setną 
rocznicę utworzenia Policji Państwowej 
w 1919 roku, ustanowiono odznakę 

okolicznościową Medal Stulecia Utworze-
nia Policji Państwowej, który może być 
nadawany policjantom i pracownikom 
Policji oraz innym osobom w uznaniu 
za osiągnięcia w popularyzowaniu trady-
cji i dokonań Policji, Dz. Urz. Min. SWiA 
z 2019 r., poz. 22.

Minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji wydał decyzję nr 31 w sprawie 
zakresu czynności sekretarzy i podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Dz. Urz. 
Min. SWiA z 2019 r., poz. 21.

30.06. W gminie Sitkówka-Nowiny 
k. Kielc odbył się czwarty z pięciu eta-
pów Cyklu Wyścigów MTB o Puchar Ko-
mendanta Głównego Policji w ramach 
LOTTO Poland Bike Marathon 2019.

Dariusz KAMASSA
Wyższa Szkoła Policji

w Szczytnie

Źródło informacji: http://www.policja.pl, 
https://mswia.gov.pl, https://www.wspol.
edu.pl





ZASADY
RECENZOWANIA PUBLIKACJI 

W „PRZEGLĄDZIE POLICYJNYM”

1. Wstępnej oceny złożonych do publikacji tekstów dokonuje Kolegium Redakcyjne „Prze-
glądu Policyjnego”.

2. Publikacje spełniające podstawowe wymogi redakcyjne — formalne i językowe — zgod-
nie z przyjętymi zasadami przygotowania publikacji naukowych poddawane są opinio-
waniu przez jednego recenzenta.

3. Recenzent składa deklarację o niewystępowaniu konfl iktu interesów z autorami tekstów 
zgłoszonych do publikacji. Za konfl ikt interesów uważa się zachodzące między recen-
zentem a autorami:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konfl ikt);
b) relacje podległości zawodowej.

4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do 
dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. W sytuacji, gdy ocena jest pozytywna, ale recenzent wskazuje na konieczność zmian 
i poprawek, autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag i ewentualnego 
uwzględnienia sugerowanych poprawek.

6. Recenzja przede wszystkim ma na celu określenie naukowej i merytorycznej wartości 
tekstu, jego oryginalności i wkładu w rozwój dyscypliny naukowej. Ostateczną decyzję 
dotyczącą przyjęcia do druku bądź odrzucenia tekstu podejmuje Kolegium Redakcyjne 
w oparciu o opinię recenzentów.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

8. W ostatnim numerze „Przeglądu Policyjnego” danego roku (również na stronie interne-
towej) redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących 
w danym roku.

Ghostwriting

1. Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni 
mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują 
rezultat swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też 
korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fi zycznej lub prawnej).

2. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powsta-
nie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienie-
nia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 

3. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział 
autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współauto-
rem publikacji.

4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza 
łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
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