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GRZEGORZ SKOWRONEK 1

ORCID: 0000-0001-9800-8331

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SKARBOWA 
ZA NARUSZENIE WARUNKÓW ODPRAWY CZASOWEJ

 Prawo celne Unii Europejskiej w roku 2016 poddane zostało kompleksowym 
i fundamentalnym zmianom 2. Miały one na celu uproszczenie przepisów 
oraz ograniczenie biurokracji 3. Z przyjętymi celami reformy unijnego prawa 
celnego korelowała modernizacja, która doprecyzowała zasady postępowa-
nia z towarem w obrocie z krajami trzecimi 4. Każdorazowo tak duża zmiana 
aktów prawnofi nansowych wywołuję potrzebę dogłębnej kwerendy związa-
nych z nią przepisów. W niniejszym opracowaniu analizowane jest funkcjo-
nowanie jednej z instytucji prawa celnego, tj. procedury odprawy czasowej, 
która stała się po tym, jak zaczął obowiązywać u.k.c., specjalną procedurą 
celną 5.  Badaniu poddany jest także przepis art. 88 ustawy z 10 września 

1  Dr hab. Grzegorz Skowronek — doktor habilitowany nauk prawnych, profe-
sor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administra-
cji i Zarządzania.

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  1 maja 2016 r. zaczął obowiązywać unijny kodeks celny (rozporządzenie Par-

lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustana-
wiające unijny kodeks celny, Dz. Urz. UE L 269 z 10 października 2013 r. ze zm., 
s. 1; dalej jako: unijny kodeks celny albo u.k.c.), który zastąpił obowiązujący 
w Unii Europejskiej od ponad 20 lat do 30 kwietnia 2016 r. wspólnotowy kodeks 
celny (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. usta-
nawiające wspólnotowy kodeks celny, Dz. Urz. UE L 302 ze zm., s. 307; dalej 
jako: wspólnotowy kodeks celny albo w.k.c.). Wraz z przyjęciem unijnego kodeksu 
celnego przyjęto również szereg innych aktów prawnych, o czym więcej w dalszej 
części opracowania. 

3  A. Kuś, Przyszłość unijnego prawa celnego [w:] B. Hołyst (red.), Przyszłość 
prawa. Księga Pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Ła-
zarskiego, Warszawa 2017, s. 215 i nast.

4  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizo-
we (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 160) krajami trzecimi są państwa niebędące 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także ich terytoria zależne, auto-
nomiczne i stowarzyszone oraz terytoria zależne, autonomiczne i stowarzyszone 
państw członkowskich Unii Europejskiej.

5  Zgodnie z art. 210 u.k.c. towary mogą zostać objęte jedną z następujących ka-
tegorii procedur specjalnych: tranzytem, który obejmuje tranzyt zewnętrzny i we-
wnętrzny, składowaniem, które obejmuje składowanie celne i wolne obszary celne, 
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1999 r. — Kodeks karny skarbowy 6, który stanowi właściwą reakcję kar-
ną skarbową za naruszenie fi nansowoprawnych regulacji odnoszących się 
do procedury odprawy czasowej.   Celem niniejszych rozważań jest rzetelna 
ocena wskazanej instytucji w ramach dwóch przenikających się obszarów 
tj. prawnofi nansowego i karnego skarbowego.  Istotne jest potwierdzenie 
kompletności regulacji, w tym spójności terminologicznej  , co w efekcie po-
zwoli na ustalenie, czy przepisy szczegółowe kodeksu karnego skarbowego 
skutecznie zabezpieczają nakazy wynikające z prawa celnego.

Przepis art. 1 k.k.s. wprowadza zasady normujące odpowiedzialność 
karną skarbową. Z poszczególnych paragrafów tego artykułu można od-
czytać, że odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpo-
wiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia 
czyn społecznie szkodliwy (nullum crimen sine periculo sociali), zabronio-
ny pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia 
(nullum crimen sine lege poenali). Jednak nie popełnia przestępstwa skar-
bowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli 
nie można mu przypisać winy w czasie czynu (nullum crimen sine culpa) 7. 

Zaistniałe okoliczności wpływają na byt przestępstwa skarbowego lub 
wykroczenia skarbowego. Przy czym należy mieć na uwadze, że przestęp-
stwa skarbowe i wykroczenia skarbowe mają co do zasady charakter blan-
kietowy, a ich znamiona są ściśle powiązane z treścią przepisów fi nanso-
wych, które dopełniają ustawowe znamiona czynów zabronionych z kodek-
su karnego skarbowego przez dokładne określenie podmiotu (podatnik, 
płatnik, inkasent) czy czynności sprawczej (nieujawnienie przedmiotu lub 
podstawy opodatkowania) 8. Przepisy materialne prawa karnego skarbo-
wego chronią i zabezpieczają, poprzez możliwość stosowania sankcji kar-
nych skarbowych, przestrzeganie przepisów fi nansowych, a konkretnie 
przepisów podatkowych, celnych, dewizowych i z zakresu urządzania gier 
hazardowych. Z tego względu przepisy materialne prawa karnego skarbo-
wego mają charakter wtórny w relacji do przepisów fi nansowych. Dopiero 
bowiem naruszenie norm prawnofi nansowych może skutkować odpowie-
dzialnością karną skarbową 9. 

Poszczególne przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe zostały 
uregulowane w dziale II (część szczególna) kodeksu karnego skarbowego 

szczególnym przeznaczeniem, które obejmuje odprawę czasowa i końcowe prze-
znaczenie, oraz przetwarzaniem, które obejmuje uszlachetnianie czynne i bierne.

6  Ustawa z 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. 
DzU z 2018 r., poz. 1958 ze zm.; dalej jako: k.k.s.). 

7  F. Prusak, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe [w:] M. Bojarski (red.), Sy-
stem prawa karnego. Tom 11. Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne 
wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Warszawa 2018, s. 11–12; L. Gardocki, 
Prawo karne, Warszawa 2017, s. 55–61.

8  J. Sawicki, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialno-
prawne, procesowe i wykonawcze, Warszawa 2017, s. 172–173. 

9  Z. Siwik, Podstawy prawa karnego skarbowego, Wrocław 1983, s. 26–29; 
A. Skowronek, G. Skowronek, Pierwotne i wtórne aspekty przemytu celnego. 
Część 1, „Gazeta Sądowa” 2004, nr 3, s. 8–11.
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i pogrupowane w czterech rozdziałach określających poszczególne przed-
mioty ochrony. Przy czym ogólnym przedmiotem ochrony prawa karnego 
skarbowego jest interes i porządek fi nansowy Skarbu Państwa, jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej 10. W tym określeniu 
mieszczą się należności publicznoprawne 11, ale też porządek publiczny 
i związane z nim bezpieczeństwo każdego obywatela, gdyż przykładowo 
nielegalne wprowadzenie na obszar celny Unii Europejskiej niebezpiecz-
nych produktów (zużyte akumulatory, środki promieniotwórcze) może 
przynieść nieobliczalne szkody społeczne. Rodzajowy przedmiot ochrony 
jest wyrażony w następujących rozdziałach kodeksu karnego skarbowego:

 — rozdział 6  — przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko 
obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji 
(art. 54–84 k.k.s.);
 — rozdział 7 — przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prze-
ciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami 
i usługami (art. 85–96 k.k.s.);
 — rozdział 8 — przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prze-
ciwko obrotowi dewizowemu (art. 97–106 ł k.k.s.);
 — rozdział 9 — przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prze-
ciwko organizacji gier hazardowych (art. 107–111 k.k.s.). 
Tytułowa odprawa czasowa to określenie prawa celnego. Zgodnie 

z utrwalonym w doktrynie poglądem 12 prawo celne to gałąź prawa wy-
odrębniającą się, ze względu na swoistość przedmiotu regulacji, z prawa 
fi nansowego i prawa daninowego. Obejmuje regulacje zasad obrotu to-
warowego z zagranicą, pobieranie z tego tytułu ceł i innych należności 
celnych, postępowanie celne, kontrolę celną, organizację i funkcjonowa-
nie administracji celnej. Prawo celne traktowane jest również jako zespół 
norm prawnych regulujących dokonywanie obrotu towarowego z zagra-
nicą, pobieranie z tytułu takiego obrotu ceł i innych należności celnych, 
a także przeprowadzenie kontroli dokonywanego obrotu 13.

10  T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009, 
s. 28–31.

11  W rozumieniu kodeksu karnego skarbowego należność publicznoprawna 
jest to należność państwowa lub samorządowa będąca przedmiotem przestęp-
stwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Należnością państwową jest 
podatek stanowiący dochód budżetu państwa, należność z tytułu rozliczenia 
udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna, a należnością samorządo-
wą — podatek stanowiący dochód jednostki samorządu terytorialnego lub należ-
ność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji. Należnością publicz-
noprawną, w tym podatkiem, jest także należność stanowiąca przychód budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej lub budżetu zarządzanego przez Unię Europejską lub 
w ich imieniu, w rozumieniu wiążących Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa 
Unii Europejskiej, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykrocze-
nia skarbowego (art. 53 § 26, 26a k.k.s.). 

12  A. Huchla, Prawo celne [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, 
Warszawa 1999, s. 73.

13  W. Wójtowicz, Cła [w:] B. Brzeziński, T. Dębowska-Romanowska, M. Kali-
nowski, W. Wójtowicz (red.), Prawo fi nansowe, Warszawa 2000, s. 449.
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Zasady obrotu towarowego z zagranicą, w tym zasady i tryb przywozu 
towarów na obszar celny Unii Europejskiej 14 oraz wywozu towarów z unij-
nego obszaru celnego, czy  regulacje procedury odprawy czasowej, zwią-
zane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki orga-
nów właściwych w sprawach celnych uregulowane są przede wszystkim 
w przepisach unijnych, tj.:  w unijnym kodeksie celnym,  rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/2447 z 24 listopada 2015 r. ustana-
wiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawia-
jącego unijny kodeks celny 15, rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 
nr 2015/2446 z 28 lipca 2015 r. uzupełniającym rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szcze-
gółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu cel-
nego 16, oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1186/2009 z 16 listopada 
2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych 17. 

W związku z tym, że Polska 1 maja 2004 r. stała się członkiem Unii 
Europejskiej objęta została również regułami unii celnej, co oznacza bez-
pośrednie stosowanie prawa unijnego w tym zakresie 18. W efekcie w chwili 

14  Przepis art. 4 u.k.c. określa państwa (terytoria) tworzące obszar celny Unii 
Europejskiej. Jednocześnie można przyjąć, że obszar celny Unii Europejskiej 
to ten, na którym obowiązuje jedno prawo celne, w związku z czym przemiesz-
czanie towarów w obrębie tego obszaru nie wiąże się z koniecznością ponoszenia 
należności celnych. 

15  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2447 z 24 listopada 
2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiają-
cego unijny kodeks celny  (Dz. Urz. UE L 343 ze zm.; dalej jako: rozporządzenie 
wykonawcze albo r.w.). 

16  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/2446 z 28 lipca 
2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych 
przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 ze zm.; dalej jako: rozpo-
rządzenie delegowane albo r.d.).

17  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z 16 listopada 2009 r. ustana-
wiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324; dalej jako: 
rozporządzeniem o zwolnieniach celnych). 

18  Unia celna jest ogromnym osiągnięciem Unii Europejskiej i nadal jest de-
cydującym elementem globalnego środowiska XXI w., gdyż umożliwia swobodny 
przepływ towarów w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, przy jedno-
czesnej kontroli zewnętrznego importu i eksportu towarów. Obecnie przepisy od-
noszące się do unii celnej zawarte są w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej, części 3, tytule II, art. 28–37 (wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej opublikowana w Dz. Urz. UE C 202 z 2016 r.). Zakazują 
one pobierania ceł od towarów będących przedmiotem handlu między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej oraz stanowią, że po ustanowieniu wspólnej ta-
ryfy celnej obowiązującej na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej należy za-
pewnić swobodny przepływ towarów (A. Kuś, P. Witkowski, Procedury celne w pra-
wie celnym Unii Europejskiej, „Ius Novum” 2019, nr 1, s. 132–133; W. Czyżowicz, 
Europejskie prawo celne [w:] Prawo fi nansowe w warunkach członkostwa Polski 
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obecnej w obszarze prawa celnego mieszczą się powyższe rozporządzenia 
unijne oraz prawo krajowe w postaci ustawy z 19 marca 2004 r. — Prawo 
celne 19. Przyjmując taką perspektywę, należy postrzegać prawo celne jako 
zestaw norm i procedur dotyczących międzynarodowego handlu towarami, 
prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych, jak również system praw 
i obowiązków organów rządowych lub międzynarodowych organizacji inte-
gracji gospodarczej, które zapewniają realizację tych norm w celu ochrony 
i wspierania interesów gospodarczych i społecznych państwa członkow-
skiego lub państw członkowskich w tej organizacji 20.

Wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej, jako istotny 
element międzynarodowego handlu towarami, uruchamia proces stosowa-
nia przepisów prawa celnego 21. Dochodzi do niego z chwilą faktycznego 
przywozu, czyli w praktyce przekroczenia zewnętrznej granicy Unii Euro-
pejskiej 22. Towary wprowadzone na obszar celny Unii Europejskiej podle-
gają od chwili wprowadzenia dozorowi celnemu 23. W uzasadnionych przy-
padkach mogą podlegać zakazom i ograniczeniom, które są uzasadnione 
względami moralności publicznej, porządku publicznego lub bezpieczeń-
stwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub roślin, ochro-
ny środowiska, ochrony dóbr kultury narodowej oraz ochrony własności 
przemysłowej lub handlowej. Towary pozostają pod dozorem celnym tak 
długo, jak jest to niezbędne do określenia ich statusu celnego 24, a w przy-

w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Wandzie Wójto-
wicz, Lublin 2011, s. 33–47).

19  Ustawa z 19 marca 2004 r. — Prawo celne  (tekst jedn. DzU z 2019 r., 
poz. 1169).

20  W. Czyżowicz, Pojęcie i przedmiot prawa celnego i przedmiot prawa celnego 
[w:] W. Czyżowicz (red.), Prawo celne, Warszawa 2004, s. 31–32.

21  S. Naruszewicz, M. Laszuk, Wspólnotowe prawo celne, Warszawa 2005, 
s. 201. 

22  Generalnie granice wewnętrzne i zewnętrzne ustalono na bazie granic pań-
stwowych, zatem zostały wyrażone w aspekcie terytorialnym. Jednakże pojęcia 
granic są bardziej związane z ujęciem funkcjonalnym niż geopolityczną identyfi -
kacją. W ujęciu funkcjonalnym granica zewnętrzna wyznacza rynek wewnętrzny 
lub sposób przekraczania granic (A. Moraczewska, Kontrola i zarządzanie grani-
cą zewnętrzną Unii Europejskiej [w:] E. Olszewski, M. Kuczerpa (red.), Wspólny 
obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej a problem 
migracji, Chełm 2006, s. 29). 

23  Dozór celny oznacza ogólne działania prowadzone przez organy celne 
w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego i, w stosownych 
przypadkach, innych przepisów mających zastosowanie do towarów podlegają-
cych tym działaniom (art. 5 pkt 27 u.k.c.).

24  Zgodnie z art. 5 pkt 23 u.k.c. „status celny” oznacza określenie towaru jako 
towar unijny lub nieunijny. Towar unijny to towar należący do jednej z następu-
jących kategorii: towar całkowicie uzyskany na obszarze celnym Unii Europejskiej 
i w którego skład nie wchodzą towary przywiezione z krajów lub terytoriów znajdu-
jących się poza obszarem celnym Unii Europejskiej, towar wprowadzony na obszar 
celny Unii Europejskiej z krajów lub terytoriów znajdujących się poza tym obsza-
rem i dopuszczony do obrotu, towar uzyskany lub wyprodukowany na obszarze 
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padku towarów nieunijnych, aż do zmiany statusu celnego bądź do czasu 
wyprowadzenia poza obszar celny Unii Europejskiej lub zniszczenia 25.

Wprowadzone towary powinny być niezwłocznie przedstawione organom 
celnym. Zgodnie z art. 5 pkt 33 u.k.c. przedstawienie towarów organom 
celnym oznacza powiadomienie organów celnych o przybyciu towarów 
do urzędu celnego lub innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez 
organy celne oraz o dostępności tych towarów do kontroli celnych 26. Z pod-
jętymi w ten sposób działaniami wiąże się również dokonanie zgłoszenia 
celnego. Zgłoszenie celne oznacza czynność, przez którą osoba w wyma-
ganej formie i w określony sposób wyraża zamiar objęcia towaru okre-
śloną procedurą celną, wskazując w stosownych przypadkach wszelkie 
szczegółowe ustalenia, które mają mieć zastosowanie (art. 5 pkt 12 u.k.c.). 
Zgłoszenie celne składa osoba określana jako zgłaszający 27. Zgłaszający 
może przykładowo zgłosić towar do procedury dopuszczenia do obrotu 28. 
Tą procedurą obejmuje się towary nieunijne przeznaczone do wprowadze-
nia na terytorium Unii Europejskiej w celach handlowych, do osobiste-
go użytku lub konsumpcji na tym terytorium 29. W ten sposób samochód 
z kraju trzeciego np. Japonii uzyskuje status unijny, czyli identyczny jak 

celnym Unii Europejskiej wyłącznie z towarów, o których mowa wcześniej. Towar 
nieunijny oznacza towar inny niż ten, o którym mowa w pkt 23, lub taki, który 
utracił unijny status celny (art. 5 pkt 24 u.k.c.). Towary unijne mogą stać się to-
warami nieunijnymi gdy: zostaną wyprowadzone poza obszar celny Unii Europej-
skiej, o ile nie jest to procedura tranzytu wewnętrznego, zostały objęte procedurą 
tranzytu zewnętrznego, składowania lub uszlachetniania czynnego, o ile zezwalają 
na to przepisy prawa celnego, zostały objęte procedurą końcowego przeznaczenia, 
a następnie stały się przedmiotem zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa lub zostały 
zniszczone i pozostały po nich odpady, oraz gdy zgłoszenie o dopuszczenie do obro-
tu zostaje unieważnione po zwolnieniu towarów (art. 154 u.k.c.). 

25  A. Kuś, Prawo celne, Bydgoszcz–Lublin 2003, s. 226.
26  Kontrola celna oznacza określone czynności wykonywane przez organy cel-

ne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa celnego oraz innymi prze-
pisami regulującymi wprowadzanie, wyprowadzanie, tranzyt, przemieszczanie, 
składowanie i końcowe przeznaczenie towarów przemieszczanych między ob-
szarem celnym Unii Europejskiej a krajami lub terytoriami spoza tego obszaru 
oraz obecność i przemieszczanie w ramach obszaru celnego Unii Europejskiej 
towarów nieunijnych i towarów objętych procedurą końcowego przeznaczenia 
(art. 5 pkt 3 u.k.c.).

27  Zgłaszający oznacza osobę, która składa zgłoszenie celne, deklarację 
do czasowego składowania, przywozową deklarację skróconą, wywozową dekla-
rację skróconą, zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrot-
nym wywozie we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu takie zgłoszenie, 
deklaracja lub powiadomienie są składane (art. 5 pkt 15 u.k.c.).

28  Potocznie o tej procedurze mówi się „import towarów”, czyli przywóz towa-
rów z kraju trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Zob. A. Kuś, Podstawy 
prawa celnego [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys fi nansów publicznych i prawa fi nan-
sowego, Warszawa 2017, s. 408. 

29  M. Lux, Wprowadzenie do unijnego kodeksu celnego — część VII, „Monitor 
Prawa Celnego i Podatkowego” 2015, nr 1, s. 48.
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towar wyprodukowany w Unii Europejskiej i dzięki temu może być przed-
miotem swobodnego obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej 30.

Z procedurą dopuszczenia do obrotu wiąże się pobranie wszelkich wy-
magalnych należności publicznoprawnych, tj. należności celnych i innych 
zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi poboru tych należności, 
np. podatku akcyzowego 31 czy podatku od towarów i usług (VAT) 32. W efek-
cie wartość towaru, jaki pojawia się na jednolitym rynku Unii Europejskiej 
to składowa wartości celnej 33 plus należne cło i inne właściwe w danym 
przypadku należności publicznoprawne. Przykładowo sprowadzanie samo-
chodu z kraju trzeciego wiąże się z koniecznością naliczenia cła. Ponad-
to taki samochód podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym przed 
pierwszą rejestracją w Polsce. Konieczne jest zatem obliczenie i wykazanie 
kwoty akcyzy w zgłoszeniu celnym. W końcu właściwy organ na podstawie 
zgłoszenia celnego nalicza również VAT od zakupionego samochodu. 

Zważyć jednak należy, że przepływ towaru przez granicę nie zawsze 
musi sprowadzać się do dopuszczenia towaru do obrotu i zmiany jego sta-
tusu na unijny. Niejednokrotnie istnieje potrzeba wprowadzenia towaru 
na obszar celny Unii Europejskiej, ale z zamiarem powrotnego wywozu. 
Przykładowo podróżny z Rosji wjeżdża na teren Unii Europejskiej swoim 
prywatnym samochodem, aby się nim przemieszczać w celach służbo-
wych, a po załatwieniu spraw wrócić tym samym pojazdem do swojego 
kraju (kraju trzeciego), nie płacąc przy tym należności publicznopraw-
nych. W tego typu sytuacjach konieczne jest zastosowanie procedury cel-
nej niezmieniającej jego statusu celnego. Dotyczy to specjalnych procedur 
celnych w tym szczególnego przeznaczenia w formie odprawy czasowej 
(art. 210 lit. c u.k.c.) 34. W ramach tej specjalnej procedury celnej towary 
nieunijne przeznaczone do powrotnego wywozu mogą być objęte szcze-
gólnym przeznaczeniem na obszarze celnym Unii Europejskiej, z całko-
witym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych 
i nie podlegają innym należnościom określonym w innych przepisach 
oraz środkom polityki handlowej, o ile nie zakazują one wprowadzania 
towarów na obszar celny Unii Europejskiej lub wyprowadzania towa-

30  M. Lux, Prawo celne Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków z przykła-
dami i pożytecznymi wskazówkami, Szczecin 2004, s. 288.

31  Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. DzU 
z 2019 r., poz. 864 ze zm.). 

32  Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU 
z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). 

33  Wartość celna towarów jest to wartość transakcyjna, tj. cena faktycznie 
zapłacona lub należna za towary, gdy zostały one sprzedane w celu wywozu 
na obszar celny Unii Europejskiej, w razie potrzeby skorygowana. Cena faktycz-
nie zapłacona lub należna to całkowita płatność, która została lub ma zostać 
dokonana przez kupującego sprzedającemu lub przez kupującego stronie trzeciej 
na korzyść sprzedającego za przywożone towary i obejmująca wszystkie płatno-
ści, które zostały lub mają zostać dokonane jako warunek sprzedaży przywożo-
nych towarów (art. 70 ust. 1 i 2 u.k.c.).

34   A. Kuś, P. Witkowski, Procedury celne…, wyd. cyt.  , s. 135.
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rów z obszaru celnego Unii Europejskiej (art. 250 ust. 1 lit. a i b u.k.c.). 
Procedura odprawy czasowej jest zatem przeznaczona dla towarów z kraju 
trzeciego, które są przywożone na obszar celny Unii Europejskiej z za-
miarem ich powrotnego wywozu bez zmian ich stanu. Konsekwencją tej 
konstrukcji jest także to, że objęte nią towary podlegają środkom dozoru 
celnego i kontroli celnej. Jeżeli towar miałby być pozostawiony na terenie 
kraju musiałby wcześniej zostać zgłoszony do procedury dopuszczenia 
do obrotu, z czym wiązało by się m.in. uregulowanie wszelkich należ-
ności publicznoprawnych, ale też zastosowanie środków polityki handlo-
wej oraz zakazów i ograniczeń. Brak takich działań przy jednoczesnym 
pozostawieniu towaru na obszarze celnym Unii Europejskiej stanowiłby 
w konsekwencji zachowanie związane z naruszeniem przepisów celnych 
dotyczących odprawy czasowej, co musiałoby spotkać się z reakcją karną 
skarbową. Karnoskarbowym przejawem naruszenia tych prawnofi nanso-
wych regulacji są czyny zabronione z art. 88 k.k.s. znajdujące się w roz-
dziale 7 kodeksu karnego skarbowego. 

Ponieważ istotą czynów zabronionych z art. 88 k.k.s. jest naruszenie 
warunków procedury odprawy czasowej, to celem dopełnienia wiedzy 
o tych deliktach karnych skarbowych, należy odwołać się do przepisów 
prawnofi nansowych właściwych dla tej instytucji. Podkreślić bowiem na-
leży, że zgodnie z art. 53  § 32 k.k.s. użyte w rozdziale 7 kodeksu karnego 
skarbowego określenie odprawa czasowa ma znaczenie nadane mu w unij-
nym kodeksie celnym, rozporządzeniu wykonawczym i rozporządzeniu de-
legowanym. 

Procedurę odprawy czasowej można stosować tylko, jeżeli spełnione 
są następujące warunki:

 — nie jest planowane poddanie towarów żadnym zmianom, z wyjątkiem 
zwykłego obniżenia ich wartości wynikającej ze zużycia;
 — możliwe jest zapewnienie identyfi kacji towarów objętych procedurą, 
z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na rodzaj towarów lub za-
mierzone wykorzystanie brak środków identyfi kacyjnych nie stwarza 
niebezpieczeństwa nadużycia tej procedury, lub w przypadku towarów 
ekwiwalentnych (towary ekwiwalentne to towary unijne składowane, 
wykorzystywane lub przetwarzane zamiast towarów objętych proce-
durą specjalną — art. 223 u.k.c), jeżeli możliwe jest sprawdzenie, czy 
warunki określone dla towarów ekwiwalentnych są spełnione; 
 — osoba uprawniona do korzystania z procedury ma siedzibę poza ob-
szarem celnym Unii Europejskiej, jeżeli nie przewidziano inaczej;
 — spełnione są określone w przepisach prawa celnego wymagania do-
tyczące całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych 
(art. 250 ust. 2 u.k.c.) 35.
Do zastosowania procedury odprawy czasowej konieczne jest uprzed-

nie złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia organowi celnemu właści-
wemu dla miejsca, w którym towary stosuje się po raz pierwszy (art. 205 

35   A. Kuś, P. Witkowski, Procedury celne…,  wyd. cyt., s. 146.
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ust. 1 r.d.) 36. Takie określenie właściwości miejscowej potwierdza rozporzą-
dzenie ministra fi nansów z 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miej-
scowej organów celnych 37. Zgodnie z § 2 pkt 8 tego rozporządzenia właś-
ciwość miejscową organów celnych ustala się w sprawach dotyczących 
złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury od-
prawy czasowej — według miejsca, w którym towary będą pierwszy raz 
użyte. Organem celnym udzielającym pozwolenia w trybie wnioskowym 
jest w Polsce naczelnik urzędu celno-skarbowego.

O ile nie przewidziano inaczej, pozwoleń na korzystanie z procedury 
odprawy czasowej udziela się pod warunkiem, że stan towarów objętych 
procedurą pozostaje taki sam. Przepisy prawa dopuszczają jednak podda-
nie tych towarów naprawie i konserwacji, włączając przeglądy i regulacje 
lub środki mające na celu zachowanie towarów lub zapewnienie ich zgod-
ności z wymogami technicznymi dla ich zastosowania w ramach procedury 
(art. 204 r.d.).

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych można ob-
jąć następujące towary:

 — palety i części zamienne, akcesoria i wyposażenie do palet, jeżeli są one 
czasowo przywożone w celu powrotnego wywozu oddzielnie lub jako 
części palet (art. 208 i 209 r.d.);
 — kontenery, jeżeli zostały one trwale oznakowane w odpowiednim i wy-
raźnie widocznym miejscu wszystkimi informacjami wymaganymi 
przez przepisy oraz części zamienne, akcesoria i wyposażenie do kon-
tenerów (art. 210 i 211 r.d.).
Następną grupą towarów, które mogą być objęte procedurą odprawy 

czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, 
są środki transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wod-
nego śródlądowego, o ile spełniają następujące warunki: 

 — są zarejestrowane poza obszarem celnym Unii Europejskiej na na-
zwisko osoby mającej siedzibę poza tym obszarem lub — jeżeli środki 
transportu nie są zarejestrowane — są własnością osoby mającej 
siedzibę poza obszarem celny Unii Europejskiej;
 — co do zasady są użytkowane przez osobę mającą siedzibę poza ob-
szarem celnym Unii Europejskiej 38.
Jeżeli środki transportu zgłasza się do odprawy czasowej ustnie lub 

w sposób dorozumiany, pozwolenia udziela się osobie, która sprawuje 
fi zyczną kontrolę nad towarami w momencie zwolnienia towarów z pro-
cedury odprawy czasowej, chyba że osoba ta działa na rzecz innej oso-
by. W takim przypadku pozwolenia udziela się tej drugiej osobie (art. 212 
ust. 2 r.d.). Jeżeli wspomniane środki transportu są użytkowane prywatnie 

36  E. Gwardzińska, Odprawa czasowa ruchomych zabytków kultury w wywo-
zie poza obszar UE na podstawie karnetu ATA, „Monitor Prawa Celnego i Podat-
kowego” 2013, nr 1, s. 6–7.

37  Rozporządzenie ministra fi nansów z 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości 
miejscowej organów celnych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 170).

38  E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, Prawo celne, 
Warszawa 2017, s. 293–294.
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przez osobę trzecią mającą siedzibę poza obszarem celnym Unii Europej-
skiej, obejmuje się je całkowitym zwolnieniem z należności celnych przy-
wozowych, pod warunkiem że dana osoba posiada pisemne upoważnienie 
od posiadacza pozwolenia (art. 212 ust. 3 r.d.). Całkowitym zwolnieniem 
z należności celnych przywozowych obejmuje się także części zamienne, 
akcesoria i wyposażenie do środków transportu, jeżeli są one czasowo 
przywożone w celu powrotnego wywozu oddzielnie lub jako część środków 
transportu (art. 213 r.d.).

Istnieje także prawidłowe objęcie procedurą odprawy czasowej z całko-
witym zwolnieniem z należności celnych przywozowych środków transpor-
tu. Występuje ono w sytuacji, gdy miejscem zwykłego pobytu osób fi zycz-
nych jest obszar celny Unii Europejskiej, a środki transportu użytkują oni 
w celach prywatnych 39 i okazjonalnie, na żądanie posiadacza rejestracji, 
pod warunkiem, że posiadacz rejestracji przebywa na obszarze celnym Unii 
Europejskiej w chwili użytkowania środka transportu (art. 215 ust. 1 r.d.). 

Osoby fi zyczne, których miejscem zwykłego pobytu jest obszar celny 
Unii Europejskiej, korzystają z całkowitego zwolnienia z należności cel-
nych przywozowych w odniesieniu do środków transportu, które wynajęły 
w drodze umowy pisemnej i użytkują w celach prywatnych, aby wrócić 
do swojego miejsca zamieszkania na obszarze celnym Unii Europejskiej 
oraz aby opuścić obszar celny Unii Europejskiej (art. 215 ust. 2 r.d.).

Poza tym osoby fi zyczne, których miejscem zwykłego pobytu jest obszar 
celny Unii Europejskiej, korzystają z całkowitego zwolnienia z należności 
celnych przywozowych w odniesieniu do środków transportu, które użyt-
kują w celach handlowych 40 lub prywatnych, pod warunkiem, że są za-
trudnione przez właściciela, najemcę lub dzierżawcę środków transportu 
oraz że pracodawca ma siedzibę poza obszarem celnym Unii Europejskiej. 
Prywatne użytkowanie środków transportu jest dozwolone na potrzeby 
podróży między miejscem pracy a miejscem zamieszkania pracownika 
lub w celu wykonywania czynności zawodowych pracownika, na zasa-
dach określonych w umowie o pracę. Na żądanie organów celnych osoba 
użytkująca środek transportu przedstawia kopię umowy o pracę (art. 215 
ust. 3 r.d.).

Całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych przyznaje się 
także, jeżeli środki transportu mają zostać zarejestrowane czasowo na ob-
szarze celnym Unii Europejskiej w celu powrotnego wywozu w imieniu 
jednej z następujących osób:

 — osoby mającej swą siedzibę poza obszarem celnym Unii Europejskiej;
 — osoby fi zycznej, której miejscem zwykłego pobytu jest ten obszar, jeśli 
osoba taka przygotowuje się do zamiany zwykłego miejsca pobytu 
na miejsce poza tym obszarem.

39  Prywatne użytkowanie oznacza użytkowanie do innych celów niż cele han-
dlowe.

40  Użytkowanie do celów handlowych oznacza użytkowanie środków trans-
portu do przewozu osób za wynagrodzeniem albo przemysłowy lub handlowy 
przewóz towarów, za wynagrodzeniem lub bez.
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Całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych można przy-
znać w wyjątkowych przypadkach, gdy osoby mające siedzibę na obszarze 
celnym Unii Europejskiej użytkują środki transportu do celów handlo-
wych w ograniczonym terminie (art. 216 r.d.).

Kolejną grupą towarów zwolnionych z należności celnych przywozowych 
w ramach odprawy czasowej są m.in.:

 — rzeczy osobistego użytku oraz sprzęt sportowy przywożone przez po-
dróżnych (art. 219 r.d.);
 — materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy, gdy są one używany 
na statku zaangażowanym w międzynarodowy ruch morski, gdy są one 
wyładowane z takiego statku i czasowo używane przez załogę na lą-
dzie, gdy są one używane przez załogę takiego statku w przedsięwzię-
ciach kulturalnych lub społecznych kierowanych przez organizacje 
niedochodowe lub w miejscach kultu, gdzie odbywają się regularnie 
nabożeństwa dla marynarzy (art. 220 r.d.);
 — materiały do pomocy w przypadku katastrof, jeżeli są one stosowane 
w związku ze środkami podjętymi w celu walki ze skutkami katastrof lub 
podobnych sytuacji oddziałujących na obszar celny Unii (art. 221 r.d.);
 — sprzęt medyczny, chirurgiczny lub laboratoryjny wysyłany jako po-
życzka na prośbę szpitala lub innej instytucji medycznej, które pilnie 
potrzebują takiego sprzętu jako uzupełnienia ich własnego niedosta-
tecznego wyposażenia, a sprzęt ten jest przeznaczony do celów diagno-
stycznych lub terapeutycznych (art. 222 r.d.);
 — zwierzęta będące własnością osoby mającej siedzibę poza obszarem 
celnym Unii Europejskiej (art. 223 r.d.);
 — towary przeznaczone do użytku w strefach przygranicznych będące 
w posiadaniu i użyciu osób mających siedzibę w strefi e przygranicznej 
państwa trzeciego sąsiadującej ze strefą przygraniczną w Unii Euro-
pejskiej, gdzie towary będą stosowane oraz towary stosowane w pro-
jektach na rzecz budowy, naprawy lub konserwacji infrastruktury za-
rządzanej przez organy publiczne w takiej strefi e przygranicznej w Unii 
Europejskiej (art. 224 r.d.);
 — nośniki dźwięku, obrazu lub danych wydane nieodpłatnie i stosowane 
do celów demonstracyjnych przed komercjalizacją, nagraniem ścieżki 
dźwiękowej, realizacją dubbingu lub zwielokrotnieniem oraz materiały 
stosowane wyłącznie do celów reklamowych, uwzględniając środki 
transportu wyposażone specjalnie w takich celach (art. 225 r.d.);
 — wyposażenie zawodowe, które spełnia następujące warunki: stanowi włas-
ność osoby mającej siedzibę poza obszarem celnym Unii Europejskiej, jest 
przywożone przez osobę mającą swoją siedzibę poza obszarem celnym Unii 
Europejskiej albo przez pracownika zatrudnianego przez właściciela mają-
cego swoją siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej, jest stosowane 
przez przywożącego lub pod nadzorem przywożącego, z wyjątkiem przy-
padków koprodukcji audiowizualnych (art. 226 ust. 1 r.d.);
 — materiały pedagogiczne i wyposażenie naukowe, jeżeli: stanowią włas-
ność osoby mającej siedzibę poza obszarem celnym Unii Europejskiej, 
są przywożone przez publiczne lub prywatne niekomercyjne placówki 
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naukowe, dydaktyczne lub placówki kształcenia zawodowego i są sto-
sowane pod nadzorem placówek przywożących wyłącznie w celach 
dydaktycznych, w celach związanych z kształceniem zawodowym lub 
do badań naukowych, są przywożone w ilościach rozsądnych przy 
uwzględnieniu celu przywozu, nie są stosowane do celów czysto komer-
cyjnych (art. 227 r.d.).
Oprócz procedury odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od na-

leżności celnych przywozowych przepisy prawa celnego przewidują także 
częściowe zwolnienie od tych należności. Są to sytuacje, gdy towary nie 
spełniają wszystkich wymaganych warunków całkowitego zwolnienia z na-
leżności celnych przywozowych. Zgodnie z art. 252 u.k.c. kwotę należno-
ści celnych przywozowych za towary objęte procedurą odprawy czasowej 
z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych ustala się 
na 3% kwoty należności celnych przywozowych, która miałaby zostać za-
płacona za te towary, gdyby zostały dopuszczone do obrotu w dniu, w któ-
rym zostały objęte procedurą odprawy czasowej 41. Kwota ta należna jest 
za każdy miesiąc lub część miesiąca, w którym towary objęte były proce-
durą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych 
przywozowych. Kwota należności celnych przywozowych nie może być 
wyższa od tej, która miałaby zostać zapłacona, gdyby towary te zostały do-
puszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą odprawy 
czasowej. Przykładowo wyposażenie zawodowe, nie jest objęte całkowitym 
zwolnieniem z należności celnych przywozowych, jeżeli jest wytwarzane 
na skalę przemysłową, czy też ma być stosowane do wznoszenia, remon-
towania lub konserwacji budynków (art. 226 ust. 3 r.d.).

Ponieważ procedura odprawy czasowej wiąże się z powrotnym wywozem 
(zamknięciem procedury), organy celne wyznaczają termin, w którym to-
wary objęte procedurą odprawy czasowej muszą zostać powrotnie wywie-
zione lub objęte kolejną procedurą celną. Termin musi być wystarczająco 
długi, by cel, jakim jest dopuszczone wykorzystanie, został zrealizowany. 
O ile przepisy nie przewidują inaczej, maksymalny termin, przez jaki to-
wary mogą być objęte procedurą odprawy czasowej w ramach tego samego 
celu i pozostawać pod odpowiedzialnością tego samego posiadacza po-
zwolenia, wynosi 24 miesiące, nawet w przypadku gdy procedura została 
zamknięta przez objęcie towarów inną procedurą specjalną, a następnie 
towary zostały ponownie objęte procedurą odprawy czasowej. W wyjątko-
wych okolicznościach, jeżeli dopuszczone wykorzystanie nie mogło zostać 
osiągnięte w ww. terminach, organy celne mogą przedłużyć te terminy 
w rozsądnym zakresie na uzasadniony wniosek posiadacza pozwolenia. 
Całkowity okres, przez który towary mogą być objęte procedurą odprawy 
czasowej, nie przekracza dziesięciu lat, z wyjątkiem przypadku, gdy wystą-
pi nieprzewidziane zdarzenie (art. 251 u.k.c.).

Można przyjąć, że co do zasady maksymalny termin, przez jaki towary 
mogą być objęte procedurą odprawy czasowej wynosi 24 miesiące. Obok 
możliwości przedłużenia tego terminu przepisy przewidują także wyjątki 

41  A. Kuś, P. Witkowski, Procedury celne…, wyd. cyt., s. 147.
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skracające te terminy lub uzależniające upływ terminu od pewnych oko-
liczności. Przykładowo w przypadku:

 — środków transportu kolejowego — 12 miesięcy;
 — środków transportu innych niż transport kolejowy stosowanych do celów 
handlowych: czas wymagany na przeprowadzenie operacji transportu; 
 — środków transportu drogowego stosowanych do celów prywatnych 
przez uczniów i studentów: okres pobytu ucznia lub studenta na ob-
szarze celnym Unii Europejskiej dla wyłącznego celu odbywania stu-
diów, a w przypadku osób wypełniających zadania o konkretnym 
okresie trwania: okres pobytu tych osób na obszarze celnym Unii Eu-
ropejskiej dla wyłącznego celu wypełnienia zadań;
 — środków transportu lotniczego użytkowanych do celów prywatnych — 
6 miesięcy;
 — środków transportu morskiego i wodnego śródlądowego użytkowanych 
do celów prywatnych — 18 miesięcy;
 — kontenerów, ich wyposażenia i akcesoriów — 12 miesięcy (art. 217 r.d.).
Ponieważ objęcie towaru procedurą odprawy czasowej wiąże się z cał-

kowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, 
zastosowanie tej procedury wymaga złożenia zabezpieczenia na poczet 
mogącego powstać długu celnego w związku z niedopełnieniem warun-
ków odprawy czasowej albo w związku z zamknięciem odprawy czasowej 
z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych (art. 211 
ust. 3 lit. c u.k.c.). Jednak objęcie towarów procedurą odprawy czasowej 
nie jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia, gdy przykładowo zgłosze-
nie celne można złożyć ustnie lub w inne formie (art. 81 r.d.). W taki spo-
sób (zgłoszenie dokonane w formie ustnej) podróżny wjeżdża najczęściej 
swoim samochodem na obszar celny Unii Europejskiej np. celach tury-
stycznych czy zawodowych. Ponadto objęcie towarów procedurą odprawy 
czasowej nie jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia także: 

 — w przypadku materiałów wykorzystywanych w ruchu międzynaro-
dowym przez przewoźników lotniczych, przedsiębiorstwa żeglugi mor-
skiej lub kolejowe lub dostawców usług pocztowych — jeżeli materiały 
te są wyraźnie oznaczone;
 — w przypadku opakowań przywożonych jako puste — jeżeli noszą nie-
ścieralne i nieusuwalne oznaczenia;
 — jeżeli poprzedni posiadacz pozwolenia na odprawę czasową zgłosił to-
wary do procedury odprawy czasowej, a następnie towary te objęto od-
prawą czasową w tym samym celu (art. 81 r.d.).
Kończąc procedurę odprawy czasowej, można również złożyć ustne 

zgłoszenie do powrotnego wywozu. Zgłoszenie powinno być dokonane 
w momencie zamykania procedury odprawy czasowej. Zgodnie z art. 215 
ust. 1 u.k.c. procedura specjalna (do takich należy procedura odprawy 
czasowej) zostaje zamknięta, gdy objęte nią towary lub produkty przetwo-
rzone są objęte kolejną procedurą celną, wyprowadzone poza obszar celny 
Unii Europejskiej, zniszczone bez powstania odpadów lub są przedmiotem 
zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa 42. W odniesieniu do środków trans-

42  J. Sawicki, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe …, wyd. cyt., s. 241–242.
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portu kolejowego wykorzystywanych wspólnie na mocy umowy między 
przewoźnikami z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej świadczący-
mi usługi w zakresie transportu kolejowego procedura odprawy czasowej 
może zostać zamknięta, gdy środki transportu kolejowego tego samego 
rodzaju lub tej samej wartości, jak te oddane do dyspozycji osoby mającej 
siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej, są wywożone lub powrot-
nie wywożone. W odniesieniu do palet procedura odprawy czasowej może 
zostać zamknięta, gdy palety tego samego rodzaju lub tej samej wartości, 
jak te objęte procedurą, są wywożone lub powrotnie wywożone. W odnie-
sieniu do kontenerów, procedura odprawy czasowej zostaje zamknięta, 
gdy kontenery tego samego rodzaju lub tej samej wartości, jak kontenery 
objęte procedurą, są wywożone lub powrotnie wywożone (art. 322 r.w.).

Gdyby z jakiś względów podróżny pozostawił towar na obszarze celnym 
Unii Europejskiej ponad wyznaczony termin, organy celne mają obowiązek 
podjąć wszelkie działania niezbędne do uregulowania sytuacji towarów, 
wobec których procedura nie została zamknięta zgodnie z określonymi wa-
runkami (art. 215 ust. 3 u.k.c.). Wiąże się to również z odpowiedzialnością 
karną skarbową. 

Nadużycie procedury odprawy czasowej, czyli naruszenie zasad wyżej 
opisanych, rodzi odpowiedzialność karną skarbową z art. 88 k.k.s. Isto-
tą deliktu karnoskarbowego z art. 88 k.k.s. jest zatem kryminaliza-
cja naruszeń unormowań procedury odprawy czasowej. W przepisie 
art. 88 k.k.s. opisane są dwa typy przestępstwa skarbowego naruszenia 
zasad procedury odprawy czasowej. Zgodnie z § 1 art. 88 k.k.s., kto — bę-
dąc uprawnionym do korzystania z procedury odprawy czasowej towaru 
objętego tą procedurą na podstawie zgłoszenia dokonanego w formie ust-
nej — nie dokonuje jego powrotnego wywozu lub nie podejmuje innych 
czynności w celu zamknięcia procedury, zgodnie z art. 215 ust. 1 u.k.c., 
przez co naraża 43 należność celną 44 na uszczuplenie, podlega karze grzyw-
ny do 720 stawek dziennych. Należy zaznaczyć, że w przepisie art. 88 
§ 1 k.k.s. dokonano zmiany, gdyż unijny kodeks celny nie posługuje się 
terminem nadania towarowi przeznaczenia celnego 45. Taka terminologia 
obowiązywała w nieobowiązującym obecnie wspólnotowym kodeksie cel-

43  Narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronio-
nym jest to spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuple-
nia — co oznacza, że zaistnienie uszczerbku fi nansowego jest wysoce prawdopo-
dobne, choć nie musi nastąpić (art. 53 § 28 k.k.s.).

44  W rozumieniu przepisów kodeksu karnego skarbowego określenie „należność 
celna” oznacza odpowiednio „należności celne przywozowe” i „należności celne wy-
wozowe” w rozumieniu unijnego kodeksu celnego (art. 53 § 32 zdanie drugie k.k.s.). 
Przy czym, jeśli odnosimy to sformułowanie do procedury odprawy czasowej, 
to z uwagi na specyfi kę tej procedury (towar nieunijny przywożony na obszar cel-
ny Unii Europejskiej z całkowitym lub częściowym zwolnieniem od należności cel-
nych przywozowych) należy przyjmować, że chodzi o należności celne przywozowe. 

45  Wspólnotowy kodeks celny stanowił, że przeznaczenie celne towaru ozna-
cza objęcie towaru procedurą celną, a jedną z procedur celnych była odprawa 
czasowa (art. 4 pkt 15 i 16 w.k.c.). 
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nym, do którego dostosowany był art. 88 § 1 k.k.s. w uprzedniej wersji. 
W efekcie tej modyfi kacji przepis aktualnie wprost odwołuje się do art. 215 
u.k.c. dotyczącego zamknięcia procedury specjalnej, jaką jest procedura 
odprawy czasowej 46.

Natomiast stosownie do § 2 art. 88 k.k.s. tej samej karze podlega 
sprawca, jeżeli czyn zabroniony dotyczy towaru w obrocie z zagranicą, 
co do którego istnieje reglamentacja pozataryfowa. Omawiane delikty kar-
noskarbowe mogą mieć charakter wykroczeń skarbowych, w przypadku 
gdy kwota należności celnej narażonej na uszczuplenie lub wartość to-
waru w obrocie zagranicą, co do którego istnieje reglamentacja pozata-
ryfowa, nie przekracza ustawowego progu 47 (art. 88  § 3 w związku z § 1 
i 2 k.k.s.).

Elementem wspólnym tych deliktów karnoskarbowych jest czynność 
sprawcza, polegająca na niedokonaniu powrotnego wywozu towaru lub 
niepodjęciu innych czynności w celu zamknięcia procedury, zgodnie 
z art. 215 ust. 1 u.k.c., w sytuacji gdy podmiot jest uprawniony do ko-
rzystania z procedury odprawy czasowej towaru objętego tą procedurą 
na podstawie zgłoszenia dokonanego w formie ustnej. De facto jest to za-
niechanie dokonania powrotnego wywozu towaru objętego procedurą od-
prawy czasowej lub zaniechanie podjęcia innych czynności w celu za-
mknięcia procedury, zgodnie z art. 215 ust. 1 u.k.c. Te inne czynności 
to zastosowanie kolejnej procedury celnej, wyprowadzenie towaru poza 
obszar celny Unii Europejskiej, zniszczenie bez powstania odpadów oraz 
zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa (za zgodą organu). Do re-
alizacji znamion czynu zabronionego z art. 88 k.k.s. nie dojdzie zatem 
wówczas, gdy towary objęte procedurą doprawy czasowej zostaną w wy-
znaczonym terminie powrotnie wywiezione albo zostaną podjęte wska-
zane wyżej inne czynności prowadzące do zamknięcia procedury celnej.

W przypadku art. 88 § 1 k.k.s. efektem tej czynności jest naraże-
nie należności celnej na uszczuplenie, natomiast w przypadku art. 88 
§ 2 k.k.s. jest to naruszenie reglamentacji pozataryfowej. Reglamentacja 
pozataryfowa oznacza odpowiednio środki polityki handlowej ustanowio-
ne przez Unię Europejską w ramach wspólnej polityki handlowej posta-
nowieniami wspólnotowymi, stosowanymi w odniesieniu do ograniczenia 
świadczenia usług, wywozu lub przywozu towarów, takie jak środki nad-
zoru lub ochrony, ograniczenia ilościowe i zakazy przywozu oraz wywozu, 
a także środki administrowania obrotem towarami lub usługami z zagra-
nicą, ustanowione przez właściwy organ administracji państwowej (art. 53 
§ 33 k.k.s.). 

46  Przepis art. 88 § 1 k.k.s. zmieniony poprzez art. 5 pkt 3 ustawy z 22 czerw-
ca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (DzU 
z 2016 r., poz. 1228). 

47  Ustawowy próg jest określony kwotowo i ma miejsce wówczas, jeżeli kwota 
uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo 
wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego 
wynagrodzenia w czasie jego popełnienia (art. 53 § 6 k.k.s. w związki z art. 53 
§ 3 zdanie pierwsze k.k.s.).
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Przedmiotem ochrony jest natomiast mienie Unii Europejskiej i Skarbu 
Państwa, przy czym w art. 88 § 1 k.k.s. chodzi o ochronę ściśle fi nansową, 
dlatego ten czyn zabroniony przynależy do kategorii deliktów karnoskar-
bowych konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo, których ustawowo 
stypizowanym skutkiem jest niebezpieczeństwo uszczuplenia należności 
celnej. Typizacja czynu zabronionego z art. 88  § 1 k.k.s. obejmuje dwa 
skutki: jeden, polegający na stworzeniu niebezpieczeństwa uszczuplenia, 
i drugi, polegający na samym uszczupleniu. W przypadku czynu zabronio-
nego z art. 88 § 2 k.k.s. przedmiot ochrony nie jest związany bezpośrednio 
z uszczupleniem należności celnej, natomiast ma szerszy kontekst o charak-
terze gospodarczym, wynikający z naruszenia zasad reglamentacji pozatary-
fowej. Czyn zabroniony z art. 88 § 2 k.k.s. jest wobec tego czynem abstrak-
cyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, a zatem ma charakter formalny 48. 

Podmiotem deliktów karnoskarbowych z art. 88 k.k.s. może być ten, kto 
jest uprawniony do korzystania z procedury odprawy czasowej towaru 49. 
Jest to zatem delikt o charakterze indywidualnym.

Delikty karnoskarbowe naruszenia warunków odprawy czasowej są ka-
ralne w razie ich umyślnego popełnienia, w obu formach zamiaru.

Karalność w tym przypadku jest dwustopniowa: jako przestępstwo 
skarbowe typu podstawowego (art. 88 § 1 i 2 k.k.s.) oraz jako wykroczenie 
skarbowe (art. 88 § 3 w związku z § 1 lub 2 k.k.s.). Kryterium rozróżnienia 
jest kwota należności celnej narażonej na uszczuplenie lub wartość towaru 
w obrocie z zagranicą, co do którego istnieje reglamentacja pozataryfowa 
i jeżeli nie przekracza ustawowego progu, w grę wchodzi typ wykroczenia 
skarbowego. Przestępstwa skarbowe naruszenia warunków odprawy cza-
sowej typu podstawowego z art. 88 § 1 i z art. 88 § 2 k.k.s. są zagrożone 
karą grzywny do 720 stawek dziennych. Wykroczenia skarbowe z art. 88 
§ 3 k.k.s. w związku z § 1 i 2 k.k.s. są zagrożone karą grzywny określoną 
kwotowo, tj. karą grzywny za wykroczenia skarbowe w granicach od jednej 
dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przestępstwa skarbowe z art. 88 § 1–2 k.k.s. oraz wykroczenia skar-
bowe z art. 88 § 3 w związku z § 1 i 2 k.k.s. zagrożone są przepadkiem 
przedmiotów z art. 29 pkt 1–2 k.k.s. obligatoryjnym przy przestępstwach 
skarbowych i fakultatywnym przy wykroczeniach skarbowych (chodzi 
o przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa skarbowego oraz 
narzędzie lub inny przedmiot stanowiący mienie ruchome, które służyło 
lub było przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego) oraz fa-
kultatywnym przepadkiem przedmiotów z art. 29 pkt 3 k.k.s. (art. 30 § 3 
i art. 49 § 2 k.k.s.). Przepis art. 29 pkt 3 k.k.s. odnosi się do przedmiotów 
stanowiących opakowanie oraz przedmiot połączony z przedmiotem prze-
stępstwa skarbowego w taki sposób, że nie można dokonać ich rozłącze-
nia bez uszkodzenia któregokolwiek z tych przedmiotów. W razie skazania 

48  P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, 
Warszawa 2017, s. 934–935.

49  L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 
2018, s. 456.
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za przestępstwa skarbowe z art. 88 § 1 lub 2 k.k.s. sąd może orzec zakaz 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej (art. 34 § 2 k.k.s.).

Przedstawione rozważania odnosiły się do istotnych kwestii wynikających 
z badania regulacji kształtujących procedurę odprawy czasowej w powiąza-
niu z odpowiedzialnością karną skarbową za naruszenie przepisów praw-
nofi nansowych odnoszących się do tej instytucji prawa celnego. Zważyć 
należy, że w przypadku zastosowania tej instytucji towar jest wprowadzony 
na obszar celny Unii Europejskiej, ale nie w celu dopuszczenia do obrotu, 
tylko z innych niekiedy krótkotrwałych przyczyn (spraw handlowe, tury-
styczne). W takich sytuacjach omówionych w ramach niniejszych rozwa-
żań trudno oczekiwać od podróżnego ponoszenia kosztów należności, które 
w przypadku pozostawienia towaru na stałe, winny być uregulowane. Ist-
nieje możliwość skorzystania z badanej procedury odprawy czasowej z cał-
kowitym lub częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych. 
Skorzystanie z tej instytucji przy zachowaniu ustalonych wymogów prawno-
fi nansowych z jednej strony chroni interesy ekonomiczne i pozaekonomicz-
ne Unii Europejskiej (ponieważ wprowadzenie towaru jest czasowe), z dru-
giej zwalnia całkowicie lub częściowo upoważnionego do korzystania z tej 
procedury, od ponoszenia kosztów związanych z dopuszczeniem do obrotu. 
Tego typu uprzywilejowanie jest obciążone licznymi wymogami, których na-
ruszenie rodzi odpowiedzialność karną skarbową z art. 88 k.k.s. W związku 
z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego w roku 2016 ustawodawca 
dokonał słusznej i prawidłowej interwencji poprzez modyfi kację przepisu 
art. 88 § 1 k.k.s. i dostosowanie jego treści do nowej terminologii prawa 
celnego. 

Uwzględniając całokształt prezentowanych w opracowaniu regulacji, 
należy przyjąć, że w obszarze procedury odprawy czasowej istnieje spójny 
model powiązań dwóch aktów prawnych, jako dwóch uzupełniających się 
płaszczyzn prawnych. Przyjęta formuła z jednej strony odpowiada wyzwa-
niom współczesnej, zglobalizowanej gospodarki, z drugiej reaguje poprzez 
narzędzia penalne, w sytuacji naruszenia reguł obowiązującego modelu, 
skutecznie zabezpieczając nakazy wynikające z prawa celnego.
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Streszczenie: Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe mają 
co do zasady charakter blankietowy, a ich znamiona w części szczególnej 
powiązane są z treścią wielu przepisów ustaw fi nansowych, które dopełnia-
ją ustawowe znamiona czynów zabronionych z kodeksu karnego skarbo-
wego. Sytuacja taka ma miejsce także w przypadku czynów zabronionych 
z art. 88 k.k.s. polegających na naruszeniu unormowań proceduralnych 
odprawy czasowej. Dokonanie prawnokarnej oceny deliktów karnoskarbo-
wych z tego przepisu wymaga uwzględnienia regulacji prawnofi nansowych 
znajdujących się w aktach prawnych z zakresu prawa celnego. W niniej-
szym artykule dokonano gruntownej analizy zagadnień dotyczących pro-
cedury odprawy czasowej z jednoczesną oceną zachowania sprawcy, które 
może stanowić przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe polegają-
ce na naruszeniu warunków odprawy czasowej. 
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PENAL FISCAL LIABILITY FOR VIOLATING 
THE CONDITIONS OF TEMPORARY ADMISSION 

PROCEDURE

In 2016, the customs law of the European Union underwent complex and 
fundamental changes 2. These changes were intended to simplify the pro-
visions and cut bureaucracy 3. The adopted objectives of the EU customs 
law reform were correlated with modernisation, which specifi ed in more 
detail the rules of trading goods with third countries 4. Each time such 
a major change in legal and fi nancial acts is made, it triggers the need for 
an in-depth review of related provisions. This paper analyses the function-
ing of one of the institutions of customs law, i.e. the temporary clearance 
procedure, which became a special customs procedure after the entry into 
force of the UCC (Union Customs Code) 5.  The provision of Art. 88 of Usta-

1  Dr hab. Grzegorz Skowronek — DSc in legal sciences, professor at the Jan Ko-
chanowski University in Kielce, Faculty of Law, Administration and Management.

   Contact with the author via the editorial offi ce.
2  On 1 May 2016, the Union Customs Code came into force (Regulation 

of the European Parliament (regulation No 952/2013 of the European Parlia-
ment and the (EU) Council of 9 October 2013 establishing the Union Customs 
Code, OJ EU L 269 of 10 October 2013, as amended, p. 1; hereinafter referred 
to as the Union Customs Code (UCC), which replaced the Community Customs 
Code (Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the 
Community Customs Code, OJ EU L 302, as amended, p. 307, hereinafter re-
ferred to as the Community Customs Code or the CCC). Several other legal acts 
were also adopted along with the Union Customs Code, as will be discussed fur-
ther in this paper.

3  A. Kuś, Przyszłość unijnego prawa celnego [in: ] B. Hołyst (Ed.), Przyszłość 
prawa. Księga Pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Ła-
zarskiego, Warsaw 2017, p. 215ff.

4  According to Art. 2(1) (5) of the Act of 27 July 2002 - Foreign Exchange Law 
(consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 160) - third countries are coun-
tries that are not Member States of the European Union and their dependent, 
autonomous and associated territories and the dependent, autonomous and as-
sociated territories of the Member States of the European Union.

5  According to Art. 210 of the UCC, goods may be classifi ed under one of the 
following categories of special procedures: transit, which includes external and 
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wa z 10 września 1999 r. – Kodeks Karny Skarbowy 6, which is a proper 
penal-fi scal law response for violation of fi nancial and legal regulations re-
lating to the temporary clearance procedure, are also subject to review.   The 
purpose of these analyses is to assess reliably the designated institutions 
within two overlapping areas, i.e. legal and fi nancial as well as criminal 
fi scal one.  It is important to confi rm the completeness of the regulation, 
including the terminological consistency  , which in effect will allow to state 
whether the detailed provisions of the fi scal penal code effectively secure 
orders under the customs law to be determined.

The provision of Art. 1 of the Fiscal Penal Code introduces regulations 
governing fi scal penal liability. Pursuant to the respective paragraphs 
of this article, it can be stated that criminal liability for a fi scal crime or of-
fence applies only to a person who commits a socially harmful act (nul-
lum crimen sine periculo sociali), prohibited by the law in force at the time 
of its commission (nullum crimen sine lege poenali). However, the offender 
has not committed a fi scal crime or offence if the guilt cannot be attrib-
uted to the perpetrator at the time of the act (nullum crimen sine culpa) 7. 

The circumstances affect the existence of a fi scal crime or offence. How-
ever, it should be borne in mind that tax crimes and offences are gener-
ally of a blanket character, and their characteristics are closely related 
to the content of fi nancial regulations, which complement the statutory 
characteristics of prohibited acts under the Fiscal Penal Code by precisely 
defi ning the entity (taxpayer, payer, collector) or the causal action (non-
disclosure of the object or tax base) 8. Material provisions of the fi scal penal 
law protect and secure, through the possibility of applying fi scal penal 
sanctions, compliance with fi nancial provisions, namely tax, customs, for-
eign exchange and gambling provisions. Therefore, the material provisions 
of the fi scal penal law are secondary to the fi nancial provisions. Only a vio-
lation of legal and fi nancial norms may result in fi scal penal liability 9. 

The respective fiscal crimes and offences are regulated in section 
II (special part) of the Fiscal Penal Code and are grouped in four chap-
ters that defi ne the respective subjects of protection. However, the general 
object of protection of the Penal Fiscal Code is the welfare and fi nancial 

internal transit, storage, which includes customs warehousing and customs-free 
zones, specifi c intended use, which includes temporary clearance and end-use, 
and processing, which includes inward and outward processing.

6  Ustawa z 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. 
Dz U z 2018 r., poz. 1958 ze zm.); further referred to as the Penal Fiscal Code.

7  F. Prusak, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe [in:] M. Bojarski (Ed.), 
System prawa karnego. Vol. 11. Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo kar-
ne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Warsaw 2018, pp. 11–12; L. Gardocki, 
Prawo karne, Warsaw 2017, pp. 55–61.

8  J. Sawicki, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialno-
prawne, procesowe i wykonawcze, Warsaw 2017, pp. 172–173. 

9  Z. Siwik, Podstawy prawa karnego skarbowego, Wrocław 1983, pp. 26–29; 
A. Skowronek, G. Skowronek, Pierwotne i wtórne aspekty przemytu celnego. 
Część 1, “Gazeta Sądowa” 2004, No. 3, pp. 8–11.
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order of the State Treasury, units of the local self-government and the 
European Union 10. This includes public-law liabilities 11 as well as pub-
lic order and the associated security of every citizen, since, for example, 
the illegal introduction into the customs territory of the European Union 
of dangerous products (waste batteries, radioactive substances) can cause 
incalculable social harm. The generic subject of protection is expressed 
in the following chapters of the Penal Fiscal Code:

 — chapter 6  — fi scal crimes and fi scal offences against tax obligations 
and settlements on account of grants or subsidies (Art. 54-84 of the 
Penal Fiscal Code);
 — chapter 7 — fi scal crimes and fi scal offences against customs obliga-
tions and rules on foreign trade in goods and services (Art. 85-96 of the 
Penal Fiscal Code);
 — chapter 8 — fi scal crimes and fi scal offences against foreign exchange 
turnover (Art. 97-106 of the Penal Fiscal Code);
 — chapter 9 — fi scal crimes and fi scal offences against the organisation 
of gambling (Art. 107-111 of the Penal Fiscal Code).
The discussed ‘temporary clearance’ is a term used to describe cus-

toms law. According to the view found in the doctrine 12, customs law 
is a branch of law that, due to the specifi city of the subject matter of regu-
lation, is distinguished from fi nancial law and levy law. It includes the reg-
ulation of the rules of foreign trade in goods, collection of customs duties 
and other customs receivables, customs proceedings, customs control, 
and the organisation and functioning of customs administration. Customs 
law is also deemed to be a set of legal norms regulating the foreign trade 
in goods, collection of customs duties and other customs receivables for 
such trade, as well as the control of trade 13.

The rules of foreign trade in goods, including the rules and procedures 
of importing goods into the customs territory of the European Union 14 

10  T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warsaw 2009, 
pp. 28–31.

11  Within the meaning of the Fiscal Penal Code, a public-law receivable 
is a state or local self-government receivable that is the subject of a fi scal crime 
or offence. A state receivable is a tax that constitutes income for the state budget, 
a receivable due to the settlement of a grant or subsidy granted or a customs re-
ceivable, and a local self-government receivable is a tax that constitutes income 
for a local self-government unit or a receivable due to the settlement of a grant 
or granted subsidy. A public and legal receivable, including tax, is also a re-
ceivable constituting the income of the general budget of the European Union 
or a budget managed by or on behalf of the European Union, within the meaning 
of the provisions of the European Union law binding on the Republic of Poland, 
being the object of a fi scal crime or fi scal offence (Art. 53 (26) (26a) of the Fiscal 
Penal Code). 

12  A. Huchla, Prawo celne [in:] U. Kalina-Prasznic (Ed.), Encyklopedia prawa, 
Warszawa 1999, p. 73.

13  W. Wójtowicz, Cła [in:] B. Brzeziński, T. Dębowska-Romanowska, M. Kali-
nowski, W. Wójtowicz (Ed.), Prawo fi nansowe, Warsaw 2000, p. 449.

14  The provision of Art. 4 of the UCC defi nes the countries (territories) form-
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and exporting goods from the customs territory of the European Union, 
 the regulations of the temporary clearance procedure, the related rights 
and obligations of persons as well as powers and obligations of authori-
ties competent in customs matters are regulated primarily in EU laws, 
 i.e.: the Union Customs Code,  Commission Implementing Regulation (EU) 
No 2015/2447 of 24 November 2015 defi ning detailed rules for the im-
plementation of certain provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of the 
European Parliament and of the Council setting up the Union Customs 
Code 15, Commission Delegated Regulation (EU) No 2015/2446 of 28 July 
2015 supplementing Regulation (EU) No 952/2013 of the European Par-
liament and of the Council as regards detailed rules concerning certain 
provisions of the Union Customs Code 16, and Council Regulation (EC) 
No 1186/2009 of 16 November 2009 setting up a Community system 
of reliefs from customs duty 17. 

When, on 1 May 2004, Poland became a member of the European Un-
ion, the rules of the customs union came into force, which means direct 
application of the EU law in this respect 18. As a result, at present, the area 

ing the customs territory of the European Union. At the same time, it can be as-
sumed that the customs territory of the European Union is that in which one 
customs law is in force and therefore the movement of goods within this territory 
is not associated with the need to incur customs duties.

15  The implementing regulation of the Commission (EU) No 2015/2447 
of 24 November 2015 establishing detailed rules for the implementation of select-
ed provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and 
of the Council establishing the Union Customs Code (OJ EU L 343, as amended); 
hereinafter referred to as the implementing regulation. 

16  The implementing Regulation of the Commission (EU) No 2015/2446 
of 28 July 2015 supplementing Regulation (EU) No 952/2013 of the European 
Parliament and of the Council as regards detailed rules concerning selected pro-
visions of the Union Customs Code (OJ EU L 343, as amended), hereinafter re-
ferred to as the delegated regulation.

17  Regulation of the Council (EC) No 1186/2009 of 16 November 2009 estab-
lishing a community system of reliefs from customs duty (OJ EU L 324) hereinaf-
ter referred to as the Regulation on reliefs from customs duties.

18  The customs union is a major achievement of the European Union and 
remains a decisive element of the global environment of the 21st century, allow-
ing the free movement of goods within the European Union’s internal market, 
while at the same time controlling the external import and export of goods. Cur-
rently, the provisions relating to the customs union are contained in the Treaty 
on the Functioning of the European Union, Part 3, Title II, Art. 28-37 (consol-
idated version of the Treaty on the Functioning of the European Union pub-
lished in OJ EU 2016 C 202). They shall prohibit the collection of duties on goods 
traded between member states of the European Union and provide that, once 
the common customs tariff applicable at the external borders of the Europe-
an Union has been established, the free movement of goods shall be ensured 
(A. Kuś, P. Witkowski, Procedury celne w prawie celnym Unii Europejskiej, “Ius 
Novum” 2019, No. 1, pp. 132–133; W. Czyżowicz, Europejskie prawo celne [in:] 
Prawo fi nansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga 
Jubileuszowa dedykowana profesor Wandzie Wójtowicz, Lublin 2011, pp. 33–47).



28 Grzegorz Skowronek Nr 3(135)

of customs law includes the above-mentioned EU directives and national 
law in the form of the Act of 19 March 2004. - Customs law 19. From that 
perspective, customs law should be seen as a set of rules and procedures 
for the international trade in goods, the rights and obligations of economic 
operators as well as the system of rights and obligations of governmental 
bodies or international economic integration organisations which ensure 
the implementation of those rules in order to protect and promote the eco-
nomic and social interests of the member state or member states in that 
organisation 20.

The introduction of goods into the customs territory of the European 
Union, as an important element of international trade in goods, triggers 
the process of applying customs legislation 21. The actual importation hap-
pens at this point, which is in practice the crossing of the European Un-
ion’s external border 22. Goods brought into the customs territory of the 
European Union shall be subject to customs supervision from the time 
of their introduction 23. Where appropriate, they shall be subject to prohi-
bitions and restrictions which are justifi ed on the grounds of public moral-
ity, public order or public security, the protection of health and life of hu-
mans, animals and plants, the protection of the environment, the protec-
tion of national treasures and the protection of industrial and commercial 
property. Goods shall remain under customs supervision for as long 
as is necessary to determine their customs status 24, and, in the case 

19  Ustawa z 19 marca 2004 r. — Prawo celne  (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1169).
20  W. Czyżowicz, Pojęcie i przedmiot prawa celnego i przedmiot prawa celnego 

[in:] W. Czyżowicz (Ed.), Prawo celne, Warsaw 2004, pp. 31–32.
21  S. Naruszewicz, M. Laszuk, Wspólnotowe prawo celne, Warsaw 2005, p. 201. 
22  In general, internal and external borders have been established based 

on national borders and have therefore been expressed in territorial terms. How-
ever, the concepts of borders are more related to a functional approach than 
to geopolitical identifi cation. In functional terms, the external border determines 
the internal market or the way of crossing borders (A. Moraczewska, Kontrola 
i zarządzanie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej [in:] E. Olszewski, M. Kuczer-
pa (Eds), Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej a problem migracji, Chełm 2006, p. 29. 

23  Customs supervision means the overall activities carried out by the cus-
toms authorities in order to ensure compliance with customs legislation and, 
where appropriate, with other provisions applicable to goods subject to such ac-
tivities (Art. 5(27) of the UCC).

24  Following Art. 5 (23) of the UCC, “customs status” means the status 
of goods as EU or non-EU goods. Union goods are goods belonging to one of the 
following categories: goods wholly obtained in the customs territory of the Euro-
pean Union and not comprising goods imported from countries or territories out-
side of the customs territory of the European Union, goods brought into the cus-
toms territory of the European Union from countries or territories outside of that 
territory and released for free circulation, goods obtained or produced in the 
customs territory of the European Union only from goods referred to above. Non-
Union goods shall mean goods other than those referred to in point 23 of the 
UCC, or which have lost their Union customs status (Art. 5(24) of the UCC). 
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of non-Union goods, until their customs status changes or until they are 
brought out of the customs territory of the European Union or destroyed 25.

The introduced goods shall be presented immediately to the customs 
authorities. According to Art. 5(33) of the EU Customs Code, the presenta-
tion of the goods to customs means notifying the customs authorities of the 
arrival of goods at the customs offi ce or at any other place designated or ap-
proved by the customs authorities, and of the availability of these goods 
for customs controls 26. Such undertaken activities also require the lodging 
of a customs declaration. A customs declaration is the act whereby a per-
son, in the prescribed form and manner, expresses their intention to place 
goods under a given customs procedure, indicating, where appropriate, any 
specifi c arrangements to be applied (Art. 5(12) of the EU Customs Code). 
The customs declaration shall be lodged by the person designated as the de-
clarant 27. For example, the declarant may declare the goods for their release 
for free circulation 28. This procedure shall cover non-EU goods intended 
for their introduction into the territory of the European Union for commer-
cial purposes, for personal use or consumption in that territory 29. There-
fore, a car from a third country, such as Japan, obtains EU status, i.e. the 
same status as goods produced in the European Union, and therefore can 
be freely circulated within the customs territory of the European Union 30.

Union goods may become non-Union goods when: they are moved out of the cus-
toms territory of the European Union, unless it is an internal transit procedure, 
placed under the external transit procedure, under the procedure of storage 
or inward processing, if permitted by customs legislation, placed under the end-
use procedure, then abandoned to the State Treasury, or destroyed and waste re-
mains therefrom, and where the declaration for release for free circulation is in-
validated after the release of the goods (Art. 154 of the UCC).

25  A. Kuś, Prawo celne, Bydgoszcz–Lublin 2003, p. 226.
26  Customs control means specifi c actions performed by customs authori-

ties in order to ensure compliance with customs legislation and other provisions 
governing the entry, exit, transit, transfer, storage and end-use of goods moved 
between the customs territory of the European Union and countries or territo-
ries outside of that territory, and the presence and movement within the customs 
territory of the European Union of non-EU goods and goods placed under the 
end-use procedure (Art. 5(3) of the EU Customs Code).

27  ‘Declarant’ means the person who lodges the customs declaration, decla-
ration for temporary storage, entry summary declaration, exit summary decla-
ration, re-export declaration or re-export notifi cation on their own behalf or the 
person on whose behalf such a declaration, declaration or notifi cation is lodged 
(Art. 5.15 of the EU Customs Code).

28  This procedure is commonly referred to as ‘import of goods’, i.e. the im-
port of goods from a third country into the territory of the European Union, see. 
A. Kuś, Podstawy prawa celnego [in:] W. Wójtowicz (ed.), Zarys fi nansów publicz-
nych i prawa fi nansowego, Warsaw 2017, p. 408. 

29  M. Lux, Wprowadzenie do unijnego kodeksu celnego — część VII, “Monitor 
Prawa Celnego i Podatkowego” 2015, no. 1, p. 48.

30  M. Lux, Prawo celne Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków z przykła-
dami i pożytecznymi wskazówkami, Szczecin 2004, p. 288.
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The admission procedure involves the collection of all due public and 
legal receivables, i.e. customs and other receivables following the relevant 
provisions concerning the collection of such receivables, e.g. excise duty 31 
and value-added tax (VAT) 32. As a result, the value of goods introduced 
in the European Union’s single market is a component of the customs val-
ue 33 together with the customs duty payable and other applicable public 
and legal receivables. For example, importing a car from a third country 
requires a duty to be charged. Besides this, such a car is subject to excise 
duty before its fi rst registration in Poland. Therefore, it is necessary to cal-
culate and show the amount of excise duty in the customs declaration. 
Finally, the competent authority, based on the customs declaration, also 
calculates the VAT on the purchased car. 

It should be noted, however, that the movement of goods across bor-
ders does not always have to be confi ned to the release of the goods for 
free circulation and the change of the status to EU. There is often a need 
to introduce goods into the customs territory of the European Union, but 
with the intention of re-exporting them. For example, a traveller from Rus-
sia enters the European Union in their private car to use it for business 
purposes, and after all of these matters have been arranged, to return 
in the same vehicle to their country (third country), without paying public 
and legal fees. In such situations, it is necessary to apply a customs pro-
cedure which does not change its customs status. This applies to special 
customs procedures, including special use in the form of a temporary ad-
mission (Art. 210 of the EU Customs Code) 34. Under this special customs 
procedure, non-EU goods intended for re-exportation may be placed under 
a specifi c use in the customs territory of the European Union, with a to-
tal or partial relief from import duties, and shall not be subject to other 
duties laid down in other commercial policy provisions and measures, 
provided that they do not prohibit the entry or exit of goods into or from 
the customs territory of the European Union (Art. 250(1)(a) and (b) of the 
EU Customs Code). The temporary admission procedure is therefore in-
tended for goods from a third country which are imported into the cus-
toms territory of the European Union with a view to their re-exportation 
without any change in their condition. It also results in the fact that the 
goods covered are subject to customs supervision and control measures. 
If the goods were to be left in the territory of the country, they would 
have to be declared for release for free circulation earlier, which would in-
volve, among other things, the payment of all public and legal receivables, 
as well as the application of commercial policy measures and prohibitions 

31  Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. DzU z 2019 r., 
poz. 864 ze zm.) 

32  Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU 
z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). 

33  The customs value of goods is the transaction value, i.e. the price paid 
or payable for the goods when sold for export to the customs territory of the Eu-
ropean Union, adjusted where necessary.

34   A. Kuś, P. Witkowski, Procedury celne…,  op. cit., p. 135.
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and restrictions. Failure to do so while at the same time leaving the goods 
in the customs territory of the European Union would result in a violation 
of the customs rules on temporary admission, which would have to cause 
with a penal and fi scal response. A penal and fi scal manifestation of the 
infringement of these legal and fi nancial regulations are the acts prohib-
ited under Art. 88 of the Penal Fiscal Code, which are included in Chap-
ter 7 of the Penal Fiscal Code.

Since the essence of the prohibited acts under Art. 88 of the Penal 
Fiscal Code is the violation of the conditions of the temporary admission 
procedure, to complete the knowledge about these penal and fi scal torts, 
it is necessary to refer to the applicable legal and fi nancial regulations 
of this institution. It should be stressed that following Art. 53 (32) of the 
Penal Fiscal Code, the term ‘temporary admission’ used in Chapter 7 
of the Penal Fiscal Code has the meaning given to it in the EU Customs 
Code, the Implementing Regulation and the Delegated Regulation.

The temporary admission procedure can be used only if the following 
conditions are met:

 — the goods are not intended to undergo any changes, other than a simple 
reduction in their value due to consumption;
 — it is possible to ensure the identifi cation of goods placed under the 
procedure, except in cases where, in view of the nature of the goods 
or the intended use, the lack of identifi cation measures does not give 
rise to any danger of abuse of the procedure, or in the case of equiva-
lent goods (equivalent goods are EU goods stored, used or processed 
instead of goods placed under a special procedure - Art. 223 of the 
EU Customs Code), if it is possible to check whether the conditions laid 
down for equivalent goods are met; 
 — the person eligible to apply the procedure has their registered offi ce 
outside of the customs territory of the European Union unless other-
wise specifi ed;
 — the requirements defi ned in the customs legislation concerning total 
or partial relief from customs duties (Art. 250(2) of the EU Customs 
Code) are fulfi lled 35.
To use the temporary admission procedure, it is necessary to submit 

in advance an application for authorisation to the customs authority com-
petent for the place where the goods are to be used the fi rst time (Art. 
205(1)) 36. Such a defi nition of local jurisdiction is confi rmed by the Regu-
lation of the Minister of Finance of 31 May 2016 on the local jurisdiction 
of customs authorities 37. According to paragraph 2 (8) of the Regulation, 
the local jurisdiction of customs authorities shall be determined in mat-
ters related to the submission of an application for a permit to use the 

35   A. Kuś, P. Witkowski, Procedury celne…, op. cit., p. 146.
36  E. Gwardzińska, Odprawa czasowa ruchomych zabytków kultury w wywo-

zie poza obszar UE na podstawie karnetu ATA, “Monitor Prawa Celnego i Podat-
kowego” 2013, Vol. 1, pp. 6–7.

37  Regulation of the Minister of Finance of 31 May 2016 on the local jurisdic-
tion of customs authorities (DzU of 2018, item 170).
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temporary admission procedure, based on the place where the goods will 
be used for the fi rst time. The head of the customs and tax offi ce in Poland 
is the customs authority granting the permit in the application procedure.

Except where otherwise provided, authorisations to use the temporary 
admission procedure shall be granted if the condition of the goods placed 
under the procedure remains the same. However, the law allows the goods 
to undergo repair and maintenance, including inspection and regulation 
or measures to preserve the goods or to ensure their compliance with the 
technical requirements for their use, under the procedure (Art. 204).

Total relief from import duties may be granted for the following goods:
 — pallets and spare parts, accessories and equipment for pallets if they 
are temporarily imported for re-exportation separately or as parts 
of pallets (Arts. 208 and 209);
 — containers, if they are permanently marked in a suitable and visible 
place with all the information required by the law, and with spare 
parts, accessories and equipment for containers (Artt. 210 and 211).
The next group of goods which may be placed under the temporary ad-

mission procedure with total relief from import duties are means of road, 
rail, air, sea and inland waterway transport if they fulfi l the following 
conditions: 

 — they are re-registered outside of the customs territory of the European 
Union in the name of a person with their registered offi ce outside of that 
territory or, if the means of transport are not registered, in the name 
of a person with their registered offi ce outside of the customs territory 
of the European Union;
 — in principle, they are used by a person with their registered offi ce out-
side of the customs territory of the European Union 38.
If the means of transport is declared for temporary admission orally 

or implicitly, authorisation shall be granted to the person who has physi-
cal control over the good at the time that the good is released from the 
temporary admission procedure, unless that person is acting on behalf 
of another person. In this case, the authorisation shall be granted to the 
other person (Art. 212(2)). If the means of transport in question is used 
privately by a third party with their registered offi ce outside of the cus-
toms territory of the European Union, they shall be granted a total relief 
from import duties, provided that the person concerned has written au-
thorisation from the authorisation holder (Art. 212(3)). Spare parts, acces-
sories and equipment for the means of transport are also covered by total 
relief from import duties if they are temporarily imported for re-exporta-
tion, either separately or as part of the means of transport (Art. 213(d)).

It is also possible for means of transport to be covered by the proce-
dure of temporary admission with total relief from import duties. This 
is the case where natural persons have their habitual residence in the 
customs territory of the European Union and use their means of transport 

38  E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, Prawo celne, 
Warsaw 2017, pp. 293–294.
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for private purposes 39 and only occasionally, at the request of the holder 
of the registration, provided that the holder of the registration is in the 
customs territory of the European Union at the time of use of the means 
of transport (Art. 215(1)). 

Natural persons normally residing in the customs territory of the Eu-
ropean Union shall enjoy total relief from import duties on the means 
of transport which they have hired under a written agreement and which 
they use for private purposes in order to leave the customs territory of the 
European Union and to return to their normal place of residence in the 
customs territory of the European Union (Art. 215(2)).

Furthermore, natural persons habitually residing in the customs ter-
ritory of the European Union shall enjoy total relief from import duties 
in respect of the means of transport which they use for commercial pur-
poses 40 or private, provided that they are employed by the owner, hirer 
or leaseholder of the means of transport and that the employer’s regis-
tered offi ce is outside of the customs territory of the European Union. Pri-
vate use of the means of transport shall be permitted for journeys between 
the place of work and the place of residence of the staff member, and the 
performance of the staff member’s professional activities, under the condi-
tions laid down in the contract of employment. At the request of the cus-
toms authorities, the person using the means of transport shall produce 
a copy of the employment contract (Art. 215(3)).

Total relief from import duties shall also be granted if the means 
of transport is to be temporarily registered in the customs territory of the 
European Union for re-exportation on behalf of one of the following per-
sons:

 — a person with their registered offi ce outside of the customs territory 
of the EU;
 — a natural person whose habitual residence is in that area, if that 
person is preparing to change their habitual residence to a place out-
side of that area.
Total relief from import duties may be granted in exceptional cas-

es if persons based in the customs territory of the EU use the means 
of transport for commercial purposes for a limited time (Art. 216).

Another group of goods exempt from import duties under temporary 
admission include, among others:

 — personal effects and sports equipment imported by travellers (Art. 219);
 — welfare facilities for seafarers when used on board a ship involved 
in international maritime traffi c, when unloaded from such a ship 
and temporarily used by its shore-based crew, when used by the crew 
of such a ship for cultural or social purposes managed by non-profi t-

39  ‘Private use’ means use for purposes other than commercial exploitation.
40  ‘Commercial use’ means the use of a means of transport for the transport 

of persons for remuneration or the industrial or commercial transport of goods, 
whether or not for remuneration.
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making organisations or in places of worship where seafarers’ services 
are regularly held (Art. 220);
 — disaster relief materials, when used in connection with measures taken 
to deal with the effects of disasters or similar situations affecting the 
customs territory of the European Union (Art. 221);
 — medical, surgical and laboratory equipment sent as a loan requested 
by a hospital or other medical institution which urgently needs such 
equipment to supplement its inadequate equipment and which is in-
tended for diagnostic or therapeutic purposes (Art. 222);
 — animals owned by a person with their registered offi ce outside of the 
customs territory of the European Union (Art. 223);
 — goods for use in frontier zones owned and used by persons with their 
registered offi ce established in the frontier zone of a third country ad-
jacent to the frontier zone of the European Union where the goods will 
be used in projects for the construction, repair or maintenance of in-
frastructure managed by public authorities in such a frontier zone 
of the European Union (Art. 224);
 — sound, image or data media issued free of charge and used for dem-
onstration purposes before commercialisation, soundtrack recording, 
dubbing or reproduction and materials used exclusively for adver-
tising purposes, taking into account the means of transport specially 
equipped for such purposes (Art. 225);
 — professional equipment which fulfi ls the following conditions: owned 
by a person with their registered offi ce outside of the customs territory 
of the European Union, imported by a person with their registered offi ce 
outside of the customs territory of the European Union or by a worker 
employed by the owner with their registered offi ce located in the cus-
toms territory of the European Union, used by the importer or under 
the supervision of the importer, except in the case of audio-visual co-
productions (Art. 226(1));
 — teaching materials and scientifi c equipment, if they are owned 
by a person with their registered offi ce outside of the customs terri-
tory of the European Union, imported by public or private non-profi t 
non-commercial scientifi c or teaching facilities, professional training 
facilities and used under the supervision of importing facilities for pro-
fessional training or scientifi c research purposes only, imported in rea-
sonable quantities having regard to the purpose of the import, and not 
used for purely commercial purposes (Art. 227).
In addition to the temporary admission procedure with total relief from 

import duties, customs legislation also provides for partial relief from 
such duties. These are situations where goods do not meet all of the con-
ditions required for total relief from import duties. In accordance with 
Art. 252 of the Union Customs Code, the amount of import duty in re-
spect of goods placed under the temporary admission procedure with par-
tial relief from import duty shall be set at 3% of the amount of import 
duty which would have been payable on those goods had they been re-
leased for free circulation on the date on which they were placed under 
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the temporary admission 41. That amount shall be payable for every month 
or fraction of a month during which the goods have been placed under the 
temporary admission procedure with partial relief from import duty. The 
amount of import duty shall not exceed that which would have been pay-
able if the goods in question had been released for free circulation on the 
date on which they were placed under the temporary admission proce-
dure. For example, professional equipment is not eligible for total relief 
from import duties if it is produced on an industrial scale or is to be used 
for the construction, renovation or maintenance of buildings (Art. 226 (3) 
delegated regulation).

Since the temporary admission procedure involves re-exportation (dis-
charge), the customs authorities shall determine the period within which 
goods placed under the temporary admission procedure must be re-ex-
ported or placed under a subsequent customs procedure. Such a period 
shall be long enough for the objective of authorised use to be achieved. 
Unless otherwise provided by law, the maximum period during which 
goods may remain under the temporary admission procedure for the same 
purpose and under the responsibility of the same authorisation holder 
shall be 24 months, even where the procedure was discharged by plac-
ing the goods under another special procedure and subsequently plac-
ing them under the temporary admission procedure again. In exceptional 
circumstances where the authorised use cannot be achieved within the 
above-mentioned periods, the customs authorities may grant an exten-
sion of a reasonable duration of that period, upon justifi ed application 
by the holder of the authorisation. The overall period during which goods 
may remain under the temporary admission procedure shall not exceed 
10 years, except in the case of an unforeseeable event (Art. 251 of the 
Union Customs Code).

It may be assumed that, generally, the maximum period during 
which goods may be placed under the temporary admission procedure 
is 24 months. In addition to the possibility to extend the time limit, the 
rules also provide for exceptions to reduce the time limit or make the ex-
piry of the time limit subject to certain circumstances. For example, in the 
case of the following

 — means of rail transport - 12 months;
 — means of transport other than rail used for commercial purposes: the 
time required for transport operations;
 — means of road transport used for private purposes by pupils and stu-
dents: the duration of stay of the pupil or student in the customs terri-
tory of the European Union for the sole purpose of study, or in the case 
of persons performing tasks of a defi nite duration, duration of stay 
in the customs territory of the European Union for the sole purpose 
of fulfi lling those tasks;
 — means of air transport used for private purposes - 6 months;

41  A. Kuś, P. Witkowski, Procedury celne…, op. cit., p. 147.
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 — sea and inland waterway means of transport used for private purposes 
- 18 months;
 — containers, their equipment and accessories - 12 months (Art. 217 del-
egated regulation).
Since placing goods under the temporary admission procedure entails 

total or partial relief from import duties, the application of that procedure 
requires the provision of a guarantee against any customs debt which may 
arise from failure to comply with the conditions for temporary admission 
or from the closure of temporary admission with partial relief from import 
duties (Art. 211 (3c) of the Union Customs Code). However, the placing 
of goods under the temporary admission procedure shall not be subject 
to the provision of a guarantee where, for example, a customs declara-
tion can be made orally or in another form (Art. 81 delegated regulation). 
In this way (oral declaration) the traveller usually enters the customs ter-
ritory of the European Union by car, e.g. for tourism or business pur-
poses. Moreover, placing goods under the temporary admission procedure 
is not dependent on the provision of security either:

 — in the case of materials used in international traffi c by air carriers, 
shipping or railway companies or postal service providers, if the mate-
rials are clearly marked;
 — in the case of packages imported as empty, if they bear indelible markings;
 — if the previous temporary admission holder declared the goods for tem-
porary admission and then placed them under temporary admission 
for the same purpose (Art. 81 delegated regulation.).
At the end of the temporary admission procedure, one can also make 

an oral notifi cation of re-exportation. The notifi cation should be made 
at the end of the temporary admission procedure. According to Art. 215 
(1) of the Union Customs Code, a special procedure (such as the tempo-
rary admission procedure) is discharged when the goods placed under 
the procedure, or the processed products, are placed under a subsequent 
customs procedure, have been taken out of the customs territory of the 
Union, have been destroyed with no waste remaining, or are abandoned 
to the State 42. With reference to means of rail transport shared under 
an agreement between European Union and non-European Union carriers 
providing rail transport services, the temporary admission procedure may 
be closed when means of rail transport of the same type or value as those 
put at the disposal of a person established in the customs territory of the 
European Union are exported or re-exported. In respect of pallets, the 
temporary admission procedure may be discharged when pallets of the 
same type or value as those placed under the procedure are exported 
or re-exported. As regards containers, the temporary admission procedure 
shall be discharged when containers of the same type or value as those 
placed under the procedure are exported or re-exported (Art. 322 of the 
implementing regulation).

42  J. Sawicki, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe …, op. cit., pp. 241–242.
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If, for any reason, a traveller leaves goods in the customs territory of the 
European Union beyond the prescribed period, the customs authorities 
shall take all measures necessary to regularise the situation of the goods 
in respect of which a procedure has not been discharged under the con-
ditions prescribed. (Art. 215 (3) of the Union Customs Code). This also 
results in a penal-fi scal liability.

Abuse of the temporary admission procedure, i.e. a violation of the 
rules described above, gives rise to a fi scal penal liability under Art. 
88 of the Penal Fiscal Code. The essence of the penal fi scal tort under Art. 
88 of the Penal Fiscal Code is, therefore, the criminalisation of violations 
of the rules of the temporary admission procedure. The provision of Art. 
88 of the Penal Fiscal Code describes two types of fi scal offences which are 
violations of the rules of temporary admission procedure. Pursuant to Art. 
88 (1) of the Penal Fiscal Code, whoever, being entitled to use the proce-
dure of temporary admission of goods covered by said procedure on the 
basis of an oral declaration, does not re-export the goods or take other ac-
tion to close the procedure, pursuant to Art. 215 (1) of the Union Customs 
Code, thus exposing 43 customs duties 44 to depletion, is subject to a fi ne 
of up to 720 daily rates. It should be noted that the provision of Art. 88 (1) 
of the Penal Fiscal Code has been amended because the EU Customs 
Code does not use a deadline for assigning goods to a customs-approved 
treatment or use 45. Such terminology was in force in the currently not 
binding Community Customs Code, to which Art. 88 (1) of the Penal Fiscal 
Code in its previous version was adapted. Because of this modifi cation, 
the provision now explicitly refers to Art. 215 of the Union Customs Code, 
concerning the closure of a special procedure, i.e. the temporary admis-
sion procedure 46.

However, following Art. 88 (2) of the Penal Fiscal Code, the same pen-
alty is imposed on the perpetrator if the prohibited act concerns goods 
traded with foreign countries for which there is non-tariff regulation. 
The discussed penal fi scal tort may be a fi scal offence when the amount 

43  Exposure to a depletion of public debt by a prohibited act is a specifi c danger 
of such depletion - which means that the occurrence of fi nancial damage is high-
ly probable, although it does not have to occur (Art. 53 (28) Penal Fiscal Code.).

44  Within the meaning of the provisions of the Penal Fiscal Code, the term 
“customs duty” means “import duties” and “export duties” respectively within 
the meaning of the EU Customs Code (Art. 53 (32), second sentence, of the Pe-
nal Fiscal Code). However, with the temporary admission procedure, due to the 
specifi c nature of this procedure (non-EU goods imported into the customs terri-
tory of the European Union with total or partial exemption from import duties), 
it should be assumed that these are import duties.

45  The Community Customs Code provided that the customs destination 
of goods meant that the goods were placed under a customs procedure, and one 
of the customs procedures was temporary (Art. 4 (15) and (16) of the Community 
Customs Code).

46  The provision of Art. 88 (1) of the Penal Fiscal Code amended by Art. 5 (3) 
of the Act of 22 June 2016 amending the Customs Law Act and certain other 
acts (DzU of 2016, item 1228). 
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of customs duty liable to depletion or value of goods traded abroad, which 
is subject to non-tariff regulation, does not exceed the statutory thresh-
old 47 (Art. 88  (3) concerning Paragraphs 1 and 2 of the Penal Fiscal Code). 

The common element of these penal fi scal torts is the act of not re-
exporting goods or not taking other steps to discharge the procedure 
in accordance with Art. 215 (1) of Union Customs Code, when the person 
is entitled to use the procedure of temporary admission of goods placed 
under the procedure on the basis of a declaration made orally. De facto, 
it is a failure to re-export the goods placed under the temporary admis-
sion procedure or to take other steps to discharge the procedure, following 
Art. 215 (1) of the Union Customs Code. These other steps include the 
application of a subsequent customs procedure, the removal of the goods 
from the customs territory of the European Union, destruction without 
waste, and abandonment of the goods to the State Treasury (with the con-
sent of the authority). Therefore, the elements of an act prohibited under 
Art. 88 of the Penal Fiscal Code shall not be deemed to be fulfi lled if goods 
placed under the temporary admission procedure are re-exported within 
the prescribed time limit or if the aforementioned other actions leading 
to the closing of the customs procedure are taken.

In the case of Art. 88 (1) of the Penal Fiscal Code, the effect of this 
action is to expose the customs duty to depletion, whereas in the case 
of Art. 88 (2) of the Penal Fiscal Code, it is a breach of non-tariff rationing. 
Non-tariff regulation means, respectively, commercial policy measures, 
established by the European Union within the framework of the common 
commercial policy by Community provisions applicable to restrictions 
on the provision of services, the export or import of goods, such as su-
pervision or protection measures, quantitative restrictions and prohibi-
tions on import and export, as well as measures to administer the trade 
in goods or services from abroad, established by a competent state admin-
istration authority (Art. 53 (33) of the Penal Fiscal Code.). 

The subject of protection is, however, the property of the European 
Union and the State Treasury, whereas in Art. 88 (1) of the Penal Fiscal 
Code, it is strictly fi nancial protection. Therefore, this prohibited act be-
longs to the category of penal fi scal torts of specifi c exposure to danger, 
the effect of which is the danger of depletion of customs duty. The typifi ca-
tion of a prohibited act under Art. 88 (1) of the Penal Fiscal Code includes 
two effects: one, consisting in creating the danger of depletion, and the 
other, consisting in depletion itself. In the case of an act prohibited under 
Art. 88 (2) of the Penal Fiscal Code, the object of protection is not directly 
related to the depletion of customs duty, but has a broader economic con-
text resulting from the violation of the principles of non-tariff regulation. 
The prohibited act under Art. 88 (2) of the Penal Fiscal Code is, therefore, 

47  The statutory threshold is defi ned as a sum of money and takes place if the 
amount of public and legal receivables depleted or exposed to depletion or the 
value of the object of the act does not exceed fi ve times the minimum remunera-
tion at the time of its commission (Art. 53 (6) of the Penal Fiscal Code in connec-
tion with Art. 53 (3), fi rst sentence of the Penal Fiscal Code).
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an act of abstract exposure to danger, and therefore it has a formal char-
acter 48.

The subject of penal fi scal torts under Art. 88 of the Penal Fiscal Code 
may be a person who is entitled to use the procedure of temporary admis-
sion of goods 49. This is, therefore, an individual tort.

Penal and fi scal torts of violation of the conditions of temporary ad-
mission are punishable in the case of willful misconduct, in both forms 
of intent. 

The punishability, in this case, is two-stage: as a fi scal crime of the 
basic type (Art. 88 (1) and (2) of the Penal Fiscal Code) and as a fi scal of-
fence (Art. 88 (3) in connection with Paragraphs 1 or 2 of the Penal Fiscal 
Code). The criteria for the distinction is the amount of customs duty liable 
to depletion, or the value of the goods in foreign trade, which is subject 
to non-tariff regulation, and if it does not exceed the statutory threshold, 
then it is deemed to be a fi scal offence. Fiscal crimes of violation of the 
conditions of temporary admission of the basic type under Art. 88 (1) and 
Art. 88 (2) of the Penal Fiscal Code are punishable by a fi ne of up to 720 
daily rates. Fiscal offences under Art. 88 (3) of the Penal Fiscal Code 
in connection with Paragraphs 1 and 2 of the Penal Fiscal Code are pun-
ishable by a fi ne specifi ed as a percentage of the minimum remuneration, 
i.e. a fi ne for fi scal offences between one-tenth and twentyfold amount 
of the minimum remuneration.

Fiscal crimes under Art. 88 (1) and (2) of the Penal Fiscal Code and 
fi scal offences under Art. 88 (3) in connection with Paragraphs 1 and 2 
of the Penal Fiscal Code are threatened with forfeiture of objects under 
Art. 29 (1) and (2) of the Penal Fiscal Code, which is mandatory for fi scal 
crimes and optional for fi scal offences (this concerns objects coming di-
rectly from a fi scal crime and tools or other movable property which were 
used or were intended to be used to commit a fi scal crime) and optional 
forfeiture of objects from Art. 29 (3) of the Penal Fiscal Code (Art. 30 (3) 
and Art. 49 (2) of the Penal Fiscal Code. The provision of Art. 29 (3) of the 
Penal Fiscal Code refers to objects constituting packaging and an object 
connected with the object of a fi scal offence in such a way that it is im-
possible to separate them without damaging any of these objects. In the 
event of a conviction for fi scal crimes under Art. 88 (1) and (2) of the Penal 
Fiscal Code, the court may order a ban on conducting specifi c business 
activity (Art. 34 (2) of the Penal Fiscal Code).

The presented considerations are related to important issues arising 
from the examination of regulations shaping the temporary admission 
procedure in connection with fi scal penal liability for the violation of le-
gal and fi nancial provisions relating to this customs institution. It should 
be noted that if this institution is used, the goods are introduced into the 

48  P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, 
Warsaw 2017, pp. 934–935.

49  L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warsaw 2018, 
p. 456.
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customs territory of the European Union, but not for release for free circu-
lation, only for other sometimes short-term reasons (commercial or tourist 
matters). In such situations, discussed in the framework of these consid-
erations, it is diffi cult to expect the traveller to bear the costs of the charg-
es that, if the goods are left permanently, should be paid. The temporary 
admission procedure examined can be used with total or partial relief 
from import duties. The use of this body in compliance with established 
legal and fi nancial requirements, on the one hand, protects the economic 
and non-economic interests of the European Union (because the intro-
duction of goods is temporary) and on the other hand relieves the holder, 
fully or partially, authorised to use this procedure of the costs associated 
with the release for free circulation. In connection with the entry into force 
of the EU Customs Code in 2016, the legislator made a correct interven-
tion by modifying the provision of Art. 88 (1) of the Penal Fiscal Code and 
adjusting its content to the new terminology of the customs law. 

Taking into account the whole set of regulations presented in the study, 
it should be assumed that in the area of the temporary admission proce-
dure, there is a consistent model of connections between two legal acts, 
as two complementary legal levels. The adopted formula, on the one hand, 
corresponds to the challenges of the contemporary, globalised economy, 
and on the other hand, it reacts through penal tools to violations of the 
rules of the binding model, effectively securing obligations arising from 
the customs law.
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Summary: Fiscal crimes and violations are in principle of a blanket charac-
ter, and their specifi c characteristics are linked to the content of many provi-
sions of the fi nance act, which complement the statutory features of offences 
under the Polish Penal Fiscal Code. This situation takes place in the case 
of offences under Art. 88 of the Penal Fiscal Code involving violations of pro-
cedural rules for temporary admission. The criminal-law evaluation of the 
fi scal offences from this provision requires taking into account the fi scal 
regulations included in the legal acts in the fi eld of customs law. This article 
thoroughly analyses the issues related to the temporary admission procedure 
with simultaneous assessment of the behaviour of the perpetrator, which 
may constitute fi scal offence violating conditions of temporary clearance.
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Wprowadzenie

Aktualnie można zaobserwować wysunięcie się na pierwszy plan trzech 
płaszczyzn mających wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju. 
Są to wskazane w tytule artykułu: reprywatyzacja, obrót paliwami i is-
lamscy imigranci 4. Być może wyda się czytelnikowi, że reprywatyzacja nie 
ma zbytniego przełożenia na bezpieczeństwo państwa, ale jeśli weźmie się 
pod uwagę niebędące w powszechnym obiegu sprawy związane z repry-
watyzacją innych nieruchomości, aniżeli tylko gruntów przedwojennego 
miasta stołecznego Warszawy, to będzie można skonstatować, że za repry-
watyzacją mogą skrywać się znaczne sumy pieniężne sięgające wielu mi-
liardów złotych. Jeśli w dodatku budżet państwa traci dziesiątki miliardów 
złotych z tytułu nielegalnego obrotu paliwami ciekłymi, a na „widnokręgu” 
majaczą kary za nieprzyjmowanie tzw. uchodźców islamskich, to sytuacja 
taka może być uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Dlatego też autorzy niniejszej publikacji postarali się w skrócie przedsta-
wić i uzasadnić twierdzenie, że wskazane powyżej problemy będące obec-
nie tematem przewodnim w dyskursie politycznym i medialnym państwa 
są istotnymi zagrożeniami dla Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: RP). 

Na wstępie należy wskazać, że sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego po-
szczególnych państw członkowskich są w wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich Unii Europejskiej (dalej jako:UE). Podobne stwierdzenie prze-
stawił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, któ-
ry w wywiadzie powiedział, że bezpieczeństwo Polski i Polaków „To są prawa 
należące do państw członkowskich. Zapewnienie bezpieczeństwa jest pra-
wem narodowym a nie wspólnotowym. (…) Unia Europejska to wciąż zwią-
zek państw, które o swoim bezpieczeństwie same decydują” 5. Takie słowa 
ministra mają umocowanie w art. 4 ust. 2 skonsolidowanej wersji traktatu 
z 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej, który stanowi, że „Unia szanuje rów-
ność Państw Członkowskich wobec Traktatów, jak również ich tożsamość 
narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami poli-
tycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu regionalnego 
i lokalnego. Szanuje podstawowe funkcje państwa, zwłaszcza funkcje mające 
na celu zapewnienie jego integralności terytorialnej, utrzymanie porządku 
publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego. W szczególności 
bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowie-
dzialności każdego Państwa Członkowskiego [podkreślenie autorów]” 6.

Jednocześnie bezpieczeństwo narodowe winno się rozumieć jako wszech-
stronne i całościowe pojęcie, w którego skład zaliczyć należy zarówno za-
grożenia militarne, policyjne, w tym terrorystyczne oraz zorganizowaną 

4  Kolejność nie jest związana z poziomem zagrożenia.
5  redakcja, Zdecydowane słowa ministra o relokacji: Nie ugniemy się pod na-

ciskami; chodzi o bezpieczeństwo, <http://niezalezna.pl/201067-zdecydowane-
-slowa-ministra-o-relokacji-nie-ugniemy-sie-pod-naciskami-chodzi-o-bezpie-
czenstwo>, 18 sierpnia 2017 r.

6  Dz. Urz. UE C 202 z 2016 r. 
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przestępczością zawodową, energetyczne, ekonomiczne, jak i klęski żywio-
łowe oraz inne zagrożenia mające bezpośredni wpływ na życie i bezpieczeń-
stwo społeczności danego kraju.

Reprywatyzacja

Mając zatem powyższe na uwadze, jako pierwsze omówione zostanie za-
grożenie związane z reprywatyzacją mienia znacjonalizowanego po 22 lip-
ca 1944 r. na terytorium naszego kraju. Temat reprywatyzacji obecnie 
kojarzy się zapewne ogółowi społeczeństwa z aferami związanymi ze zwro-
tem nieruchomości zlokalizowanych na terenie Warszawy, jednak repry-
watyzacja obejmuje znacznie większe obszary naszego kraju. W skrócie 
można wskazać, że sprawa reprywatyzacji w Warszawie ma swój początek 
od wydanego dekretu Krajowej Rady Narodowej z 26 października 1945 r. 
o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy 7 — zwa-
nego powszechnie dekretem Bieruta. W myśl art. 8 ust. 2 wspomnianego 
dekretu, wnioski o odszkodowanie za przejęte grunty można było składać 
od 26 kwietnia 1946 r. do 26 kwietnia 1949 r., jednak można zaobserwo-
wać, że wyżej wyznaczony termin nie zamknął drogi byłym właścicielom 
gruntów, ich spadkobiercom i innym biznesmenom do otrzymywania od-
szkodowań za przejęte tereny.

W tym celu zaczęto wykorzystywać kodeks postępowania administra-
cyjnego, którego art. 156 określa, że: „§ 1. Organ administracji publicznej 
stwierdza nieważność decyzji, która: […] 2) wydana została bez podsta-
wy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa [podkreślenie autorów]; 
§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 
pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć 
lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne” 8.

To właśnie nieujęcie w § 2 wspomnianego przepisu wyrażenia „Z ra-
żącym naruszeniem prawa” pozwoliło na składanie wniosków odszkodo-
wawczych po 1990 r. — co trwa do teraz. Jak widać, można było zapobiec 
problemowi reprywatyzacji w Warszawie (ukrócić go) poprzez zastosowanie 
odpowiedniego sformułowania w § 2 przepisu, jednak kolejne parlamenty 
i rządy RP nie zapobiegają przedmiotowej szkodliwej działalności, która 
niejednokrotnie przybiera przejawy grup przestępczych działających w sfe-
rze administracyjno-urzędniczej problemu, co pokazują pierwsze decyzje 
komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyj-
nych dotyczących nieruchomości warszawskich — wydanych z narusze-
niem prawa 9. Wobec powyższego należy zaznaczyć, że problem jest duży, 

7  DzU z 1945 r., nr 50, poz. 279 ze zm.
8  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
9  Ustawa z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków 

prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszaw-
skich, wydanych z naruszeniem prawa (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2267 
ze zm.). Ustawa weszła w życie 5 maja 2017 r.
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gdyż może dotyczyć około 4000 wniosków reprywatyzacyjnych na sumę 
wynoszącą ok. 15 mld zł. 

Zgodnie z orzecznictwem należy podkreślić, że „[…] wydanie decyzji bez 
podstawy prawnej oznacza, że albo nie ma przepisu prawnego, który umo-
cowuje administrację publiczną do działania, albo też przepis jest, ale nie 
spełnia wymagań podstawy prawnej działania organów tej administracji, 
polegającego na wydawaniu decyzji administracyjnych rozumianych jako 
indywidualne akty administracyjne zewnętrzne. Rażące naruszenie prawa 
oznacza natomiast wadliwość decyzji skutkiem naruszenia norm praw-
nych regulujących działania administracji publicznej w indywidualnych 
sprawach, w szczególności przepisów prawa procesowego oraz materialne-
go, o szczególnie dużym ciężarze gatunkowym. Zachodzi zatem w przypad-
ku, gdy czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnej oraz 
treść załatwienia sprawy w niej wyrażona stanowią zaprzeczenie stanu 
prawnego sprawy w całości lub w części” 10.

Należy zauważyć, że sprawa reprywatyzacji dotyczy również majątku oby-
wateli polskich narodowości żydowskiej. Międzynarodowe organizacje ży-
dowskie, mając świadomość, że w podczas II wojny światowej wielu Żydów 
mających nieruchomości na terenie II RP zostało wraz z całymi rodzinami 
zamordowanych przez Niemców, podjęły działania mające na celu odzyska-
nie tego mienia nie na prawowitych spadkobierców, a na różnego rodzaju or-
ganizacje żydowskie. Jednocześnie mają one świadomość, że jest to niezgod-
ne z obowiązującym nie tylko w Polsce prawem, jednak swoje działania chcą 
wesprzeć przy pomocy Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Jak 
możemy przeczytać na stronie internetowej poznańskiej fi lii Związku Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich w RP: „Większość europejskich krajów sprze-
ciwia się bowiem restytucji mienia żydowskich właścicieli, po których nie 
ma już kto dziedziczyć. Delegaci Światowej Żydowskiej Organizacji na rzecz 
Zwrotu Mienia (WJOPR) na konferencję, uważają że prawo to powinno zo-
stać przeniesione na żydowskie organizacje działające w imieniu nieżyjących 
spadkobierców. »Dotychczas kraje te (m.in. Polska i Ukraina — przyp. red.) 
odmawiały restytucji mienia, powołując się na prawo stwierdzające, że w sy-
tuacji, gdy nie ma spadkobierców, własność przechodzi na rzecz skarbu 
państwa« powiedział Dawid Peleg, nowomianowany dyrektor WJOPR. »Nie 
zgadzamy się z takim stwierdzeniem«. Peleg, były ambasador Izraela w RP, 
ocenił wartość pozostawionego w Polsce mienia zamordowanych bezpotom-
nie Żydów na miliardy dolarów. »Powód, dla którego jest tak dużo własności, 
do której nikt nie rości praw, wynika z tego, że Niemcy wymordowali całe ro-
dziny« dodał. Peleg, zapytany przez Haarec, czy uda się dojść do porozumie-
nia ze sprzeciwiającymi się takiemu rozwiązaniu spraw krajami środkowo-
europejskimi stwierdził, że »jest to osiągalne«. Dodał też, że zaangażowanie 
amerykańskiego Departamentu Stanu »byłoby pomocne«” 11. 

10  Wyrok NSA z 21 sierpnia 2001 r., sygn. II SA 1726/00, Lex nr 51233.
11  Co zrobić z majątkiem bezpotomnych ofi ar Szoa?, <http://poznan.jewish.

org.pl/index.php/wydarzenia/Co-zrobic-z-majatkiem-bezpotomnych-ofi ar-Szoa.
html>, 19 sierpnia 2017 r.
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Obecnie, kiedy temat reprywatyzacji na podstawie wspomnianego 
wcześniej art. 156 k.p.a. stał się „popularny”, wnioskodawcy bądź ich 
przedstawiciele zaczęli odwoływać się do art. 216 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami 12 — artykuł ten otwiera wiele 
możliwości przed wnioskodawcami co do otrzymywania odszkodowań.

Na marginesie należy wskazać, że kolejnym punktem zaczepienia 
do uzyskania odszkodowania za przejęte po wojnie przez państwo mienie 
jest ustawa z 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podsta-
wowych gałęzi gospodarki narodowej 13 — zwana dekretem o nacjonalizacji, 
która została zmieniona dekretem z 20 grudnia 1946 r. o zmianie ustawy 
z 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi 
gospodarki narodowej 14, oraz dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Na-
rodowego z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej 15 — zwa-
ny dekretem rolnym. Warto zaznaczyć, że przywołane akty prawne nadal 
są obowiązującymi przepisami prawa w RP.

Zdiagnozowane mechanizmy przestępcze reprywatyzacji opierają się 
na kilku obszarach przestępczości z umiejętnie „maskowanymi” struktu-
rami o charakterze zorganizowanym — głównie z uwagi na status i po-
zycję społeczną członków przedmiotowej grupy przestępczej. Działalność 
ta polega na rozdysponowaniu poszczególnych ról i zadań wymagających 
od danych osób właściwej wiedzy i kompetencji, które skutecznie upo-
zorują uzyskanie zgodniej z prawem właściwej decyzji administracyjnej 
od uprawnionego organu państwowego (przykładowo od urzędu miasta). 
W związku ze złożonością i specyfi ką takiej działalności wykorzystującej 
obecną konstrukcję prawa administracyjnego uzyskiwanie „atrakcyjnych” 
nieruchomości w ramach decyzji reprywatyzacyjnych jest nierozerwal-
nie związane z zorganizowaną działalnością przestępczą. Nie analizując 
inicjatywy (pierwotnego pomysłu) przedmiotowej grupy o podjęciu takiej 
działalności przynoszącej jej znaczne korzyści fi nansowe, można stwier-
dzić, że w konstrukcji mechanizmów przestępczych ułatwiających sku-
teczne działanie oraz podział zysków może występować wiele świadomych 
czynów kryminogennych jak korupcja, fałszerstwo, oszustwo itp. Z kolei 
w kwestii specyfi ki opisywanej działalności oraz cech osobowościowych 
osób zaangażowanych w proceder jest niezwykle trudne, a nawet wręcz 
niemożliwe w aspektach dowodowych, potwierdzenie tych czynów zabro-
nionych. W pewnym sensie mogłoby to być realne w przypadku podjęcia 
współpracy procesowej jednego lub kilku członków wymienionej grupy 
(np. jako świadków koronnych), jednak jednocześnie byłoby to trudne 
z uwagi na brak możliwości potwierdzającej istnienie zorganizowanej gru-
py przestępczej. 

12  Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.
13  DzU z 1946 r., nr 3, poz. 17 ze zm.
14  DzU z 1946 r., nr 72, poz. 394.
15  Tekst jedn. DzU z 1945 r., nr 3, poz. 13 ze zm.
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Obrót paliwami

W zakresie obrotu paliwami, często legalnego przeplatającego się i z nie-
legalnym, należy podkreślić, że uważny obserwator sytuacji rynku paliwo-
wego w Polsce musi dostrzec, że afery targające tym sektorem gospodarki 
kraju ciągną się już od co najmniej 15 lat. Zastanawiające jest, że mimo 
szeroko zakrojonych śledztw prowadzonych zarówno przez prokuraturę, 
jak i przez sejmową komisję 16, problem ten z każdym rokiem jest coraz 
większy. Przeprowadzona za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 
2016 r. w Ministerstwie Energii, Ministerstwie Finansów, Urzędzie Regula-
cji Energetyki (dalej jako: URE) oraz Urząd Ochrony Konsumentów i Kon-
kurencji (dalej jako: UOKiK) kontrola Najwyższej Izby Kontroli (dalej jako: 
NIK) wykazała, że „[…] działania podejmowane przez organy administracji 
rządowej w kontrolowanym okresie nie doprowadziły do ograniczenia licz-
by podmiotów działających w szarej strefi e lub dokonujących oszustw po-
datkowych, pomimo iż problem występowania tzw. szarej strefy na rynku 
paliwowym został zidentyfi kowany już w 2012 r.” 17. Ponadto NIK ocenił 
działania ministra energii (poprzednio ministra gospodarki) oraz prezesa 
URE (podejmowane w celu przeciwdziałania szarej strefi e na rynku paliw 
ciekłych w Polsce) negatywnie, natomiast pozytywnie odniósł się do działań 
podejmowanych w tym zakresie przez ministra fi nansów i prezesa UOKiK.

Najwyższa Izba Kontroli podniosła, że „[…] paliwa zaliczone są do grupy 
tzw. towarów wrażliwych, ze względu na wysokość danin na rzecz państwa 
zawartych w ich cenie. Oszustwa na rynku obrotu m.in. paliwami stano-
wią przede wszystkim specyfi kę polskiego rynku, o skali niespotykanej 
w innych państwach Unii Europejskiej. […] Rynek paliw w Polsce warty 
jest około 100 mld zł. Biorąc pod uwagę, że daniny na rzecz państwa 
stanowią około 50% wartości obrotów, roczne dochody państwa z obrotu 
paliwami (akcyza, VAT, opłata paliwowa) kształtują się na poziomie około 
50 mld zł. Przestępczość w obrocie paliwami ciekłymi od lat jest głównym 
i narastającym problemem tej branży” 18.

Jak wykazały wyliczenia prowadzone przez takie fi rmy doradcze jak 
Ernst & Young oraz PricewaterhouseCoopers International Limited, bu-
dżet państwa w 2013 r. poniósł z tytułu wyłudzeń podatku od towarów 

16  Komisja Śledcza do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Mini-
sterstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN 
Orlen S.A. oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych 
nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień 
służących do wywierania presji na członków Zarządu PKN Orlen S.A. (SORN). 
Komisja została powołana 28 maja 2004 r. decyzją Sejmu RP. Zob. <http://
orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/strkomnad4?OpenAgent&SORN>, 22 sierpnia 2017 r.

17  Najwyższa Izba Kontroli, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Pry-
watyzacji, Informacja o wynikach kontroli. Zapobieganie nielegalnemu obroto-
wi paliwami ciekłymi, Warszawa 2017, s. 9, <https://www.nik.gov.pl/plik/
id,14386,vp,16838.pdf>, 22 sierpnia 2017 r.

18  Tamże, s. 6.



Nr 3(135)        Reprywatyzacja, obrót paliwami oraz imigranci islamscy… 49

i usług (ang. value-added tax; dalej jako: podatek VAT) w obrocie olejem 
napędowych straty rzędu blisko 6 mld zł, a w roku następnym ponad 
10 mld zł 19. Ponadto, jak wykazały dane statystyczne Głównego Urzędu 
Statystycznego, pomimo zarówno wzrostu produktu krajowego brutto 
w Polsce, jak i spadków cen ropy naftowej na rynkach światowych, w Pol-
sce od 2011 do 2015 r. odnotowano spadek konsumpcji paliw 20. Najwyż-
sza Izba Kontroli wskazuje, że straty z wpływów do budżetu państwa z ty-
tułu obrotu olejem napędowym (dalej jako: ON) były spowodowane przez 
tzw. mechanizm znikającego podmiotu i transakcji karuzelowej 21.

Jak podnosi NIK, problem wyłudzeń podatku VAT w obrocie 
ON ma istotny wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa polskie-
go. W związku z tym należy dołożyć wszelkich starań, aby maksymalnie 
utrudnić omijanie prawa przez podmioty zajmujące się importem paliw 
płynnych. Jednocześnie należy wskazać, że wyłudzenia podatku VAT z ty-
tułu obrotu paliwami płynnymi z zagranicą nie są jedynymi uszczuplenia-
mi fi nansowymi, które ta branża generuje. 

Pierwszy mechanizm wyłudzania podatku VAT polega w wielkim 
uproszczeniu na zakupie towaru przez podmioty handlujące głównie pali-
wami ON np. w Holandii, a następnie jego fakturowym (fi kcyjnym) impor-
cie do Polski. Następnie, po dokonaniu kolejnego fi kcyjnego fakturowego 
obrotu w urzędach celnych i skarbowych, towar jest eksportowany za gra-
nicę. W związku z wywozem towaru poza terytorium RP podmiot otrzymuje 
zwrot podatku VAT w wysokości 8%, a faktycznie ON jest sprowadzany 
do Polski nielegalnie bądź jest sprzedawany i eksportowany do innego kra-
ju, np. Litwy, Chorwacji, Ukrainy bądź nawet Rosji 22. W tym momencie 
przechodzi się do drugiego mechanizmu, który polega na zakupie na za-
chodzie ON i jego ofi cjalnym przewozie tranzytem przez Polskę. W tym 
przypadku ON jest nielegalnie i nieofi cjalnie „pozostawiony” na terytorium 
naszego kraju, a fakturowo jest on odbierany w kraju docelowym.

Zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się przestępczością w obro-
cie paliwami funkcjonują zazwyczaj w różnych konfi guracjach osobowych, 
zarówno pionowych, jak i poziomych, których stopnie zorganizowania oraz 
widoczne struktury są trudne do zdiagnozowania, natomiast grupy te nie-
jednokrotnie działają w trzech płaszczyznach kryminogennych.

Pierwsza płaszczyzna to faktyczny obrót produktów ropopochodnych, 
tj. droga komponentu paliwowego od producenta — rafi nerii, i jego nie-
legalna przeróbka w substancję o właściwościach i wyglądzie zbliżonym 
do ON bądź benzyny na bazach paliwowych, a następnie jego rozprowa-
dzanie wśród odbiorców indywidualnych. Przykładowo produkty ropo-
pochodne zakupywane są w rafi neriach, następnie powstałe produkty 

19  Tamże.
20  Tamże.
21  Tamże, s. 7.
22  Por. P. Halicki, CBŚP rozbiło grupę handlującą nielegalnym paliwem. 500 

mln zł strat, <https://trojmiasto.onet.pl/sprowadzali-olej-napedowy-z-niemiec-i-
nie-placili-vat-akcja-cbsp/250zz1>, 23 sierpnia 2017 r.
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sprzedawane są odbiorcom indywidualnym, tj. właścicielom drobnych 
stacji paliwowych oraz osobom fi zycznym lub prawnym.

Drugą płaszczyzną działalności tych grup jest tzw. obrót dokumento-
wy, tj. z użyciem podrobionych, poświadczających nieprawdę faktur, pa-
ragonów, dowodów wpłaty i wypłaty, dokumentów przewozowych (faktur 
za transport, upoważnień dla kierowców). Płaszczyzna ta została stworzona 
do zamaskowania faktycznego obrotu produktami ropopochodnymi, o któ-
rym mowa w płaszczyźnie pierwszej. W tym celu członkowie grupy znajdu-
jący się w strukturze najwyżej wykorzystują istniejące podmioty gospodar-
cze albo powołują (zakładają) do życia nowe. Wyżej wymienione podmioty 
gospodarcze to tzw. przedsiębiorstwa symulujące, czyli podmioty mające 
podstawy do posiadania legalnej działalności, ponieważ są zarejestrowa-
ne w Krajowym Rejestrze Sądowym, dysponują numerem rejestracji po-
datkowej i numerem Rejestru Gospodarki Narodowej, często są zgłoszone 
z pracownikami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nadto rozliczają 
podatek VAT i deklarację podatkową od dochodu podmiotu gospodarcze-
go. W pierwszym rozpoznaniu procesowym podmioty te stwarzają wrażenie 
podmiotu, który prowadzi zwykłą działalność gospodarczą. Często niektóre 
podmioty działają pod tym samym adresem, a ponadto brak w nich bazy 
paliwowej, środków transportu — brak pojazdów (cystern), bądź podpisa-
nych umów transportowych, osób zatrudnionych oraz przede wszystkim 
osoby, na które zarejestrowana jest dana działalność, to osoby starsze, 
schorowane, bezrobotne lub chcące sobie „łatwo dorobić”. Faktycznie dzia-
łalność taka w ogóle nie jest prowadzona, gdyż realnie nie ma takich możli-
wości technicznych. Podmioty te funkcjonują po to, aby to one w dokumen-
tacji fi gurowały jako nabywcy produktów ropopochodnych, tworząc „łańcu-
szek” obrotu. W ten sposób na pewnym etapie „z podmiotu do podmiotu” 
komponenty lub olej opałowy ulegają fakturowemu przeobrażeniu w ON lub 
benzynę, aby w konsekwencji trafi ć do właściwego podmiotu gospodarcze-
go. Odzwierciedleniem „obrotu fakturowego” są często dokumenty transpor-
towe, tzn. na podmiot symulujący, zawierane na umowy, zazwyczaj ustne, 
na świadczenie usług przewozowych, co może znajdować odzwierciedlenie 
np. w upoważnieniach dla kierowców czy fakturach za przewóz.

Trzecia płaszczyzna działalności przedmiotowych grup przestępczych, 
to obrót na rachunkach bankowych. Obrót ten ma spełnić dwa cele, 
tj. z jednej strony ma zamaskować faktyczny obrót produktami ropopo-
chodnymi (płaszczyzna pierwsza) i stanowić uzupełnienie obrotu doku-
mentowego (płaszczyzna druga), natomiast z drugiej strony grupa ma „wy-
prać” środki pieniężne pochodzące z nielegalnej produkcji paliwa. Z całą 
pewnością przykładowa analiza rachunków bankowych pozwala wyciąg-
nąć wniosek, że kolejne podmioty symulujące działają w ten sam sposób.

Reasumując, celem działalności takiej grupy przestępczej nie jest tyl-
ko nielegalne wytwarzanie paliwa o właściwościach zbliżonych do ON czy 
benzyny, ponieważ jest on nastawiony przede wszystkim na zysk fi nan-
sowy. Członkowie grupy są także producentami paliwa, a więc są zobo-
wiązani do naliczania i uiszczania podatku akcyzowego, czego nie ro-
bią. Nadto, pomimo że wystawiane są faktury VAT, podatek ten nie jest 
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odprowadzany. Zatem zyskiem grupy jest również suma korzyści osiąg-
niętych z podatku akcyzowego, podatku VAT oraz różnicy w cenie towaru 
fi nalnie sprzedanego, a zakupionego u pierwotnego źródła. 

Istotne jest, że wszystkie mechanizmy przestępczego wykorzystywa-
nia podatku VAT użytkowane są również do prania brudnych pieniędzy. 
Środki fi nansowe pochodzące z oszustw podatkowych wykorzystywane 
są do realizacji płatności w tzw. łańcuszku podatkowym, co ma na celu 
uwiarygodnienie fi kcyjnych transakcji kupna-sprzedaży 23.

Wprowadzenie 1 sierpnia 2016 r. tzw. pakietu paliwowego 24 znacznie 
utrudniło podmiotom trudniącym się nielegalnym obrotem paliwami dal-
sze prowadzenie tego procederu. Należy jednak zauważyć, że wprowadze-
nie rozporządzenia ministra energii z 16 grudnia 2016 r w sprawie szcze-
gółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie 
lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagra-
nicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru 
podmiotów przywożących 25 otworzyło możliwość ewolucji tegoż procede-
ru i dalszego czerpania zysków z tytułu zwrotu podatku VAT. Ponadto 
przedsiębiorcy powodują uszczuplenie środków państwowych w innych 
obszarach. 

Aby móc importować z zagranicy i sprzedawać na rynku polskim paliwa 
ciekłe, przedsiębiorca winien uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi 
z zagranicą. Uzyskanie takiej koncesji jest obwarowane m.in. koniecznoś-
cią złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w wysokości 
10 mln zł 26, co stanowi pewne „uniedogodnienie” dla przedsiębiorcy, gdyż 
te środki fi nansowe mogłyby zostać przeznaczone na zabezpieczenia po-
wstałych albo mogących powstać należności związanych z wykonywaną 
działalnością. 

W związku z powyższym przedsiębiorcy występują o uzyskanie koncesji 
na obrót paliwami ciekłymi, która pozwala na importowanie paliw ciekłych 
z zagranicy, ale nie na ich sprzedaż w Polsce. Taka koncesja nie wymaga 
zabezpieczenia majątkowego, natomiast jej jedyny koszt to 616 zł za wy-
danie zezwolenia. Przedsiębiorca, mając na uwadze, że stawka podatku 
VAT na import ON (kod CN np. 2710 19 43) w wynosi 8%, a na smary (kod 
CN np. 2710 19 71) 3%, otwiera fi rmę, np. budowlaną, żeby wykazać, 
że na własne potrzeby będzie zużywał smar, który pozyska ze sprowa-
dzonego na swój skład celny ON. W ten sposób przedsiębiorca występuje 

23  Por. T. Safjański, Przeciwdziałanie w przedsiębiorstwie zagrożeniom zwią-
zanym z przestępczością oraz nieuczciwą konkurencją — aspekty prawne i prak-
tyczne, Warszawa 2017, s. 25–26.

24  Ustawa z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1052 ze zm.); Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Wchodzi w życie tzw. pakiet paliwowy, <http://www.sejm.gov.
pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=D88D0EA374CAE8BEC1257FF8002
9C598>, 23 sierpnia 2017 r.

25  DzU z 2016 r., poz. 2039.
26  Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jedn. DzU 

2019 r., poz. 755 ze. zm.), art 38 ust. 1.
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o zwrot 5% podatku VAT. Co ważne, podczas takiego działania znaczna 
część ON zostaje wprowadzona nielegalnie na rynek krajowy.

Ostatnim obszarem uszczuplenia środków publicznych z tytułu obrotu 
paliwami ciekłymi, który wskazali autorzy, dotyczy utrzymywania zapasów 
obowiązkowych paliw, które powinien utrzymywać podmiot sprowadzający 
na terytorium RP paliwa. Zagadnienie to reguluje ustawa z 29 październi-
ka 2010 r. o rezerwach strategicznych 27, która utworzyła Agencję Rezerw 
Materiałowych (dalej jako: ARM), oraz ustawa z 16 lutego 2007 r. o za-
pasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz za-
sadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwo-
wego państwa i zakłóceń na rynku naftowym 28 — dokładnie jej art. 3. 
W myśl zapisów ustawy z 16 lutego 2007 r. zapasy obowiązkowe są jed-
ną ze składowych zapasów interwencyjnych. Drugą składową są zapasy 
agencyjne (utrzymywane przez ARM). Ilość zapasów interwencyjnych jest 
ściśle określona i stanowi sumę zapasów agencyjnych i obowiązkowych. 
Przedsiębiorca, który prowadzi obrót paliwami ciekłymi, po wpisaniu ich 
do rejestru ARM ma obowiązek tworzenia i utrzymywania na własny koszt 
zapasów obowiązkowych 29 wyliczanych od ilości sprowadzonego do Polski 
paliwa ciekłego. Ponadto podmioty produkujące lub handlujące paliwami 
ciekłymi składają do prezesa ARM comiesięczne deklaracje m.in. o tworzo-
nych i utrzymywanych zapasach obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, 
ich strukturze oraz miejscach magazynowania 30.

Należy zauważyć, że im dłużej działa podmiot importujący bądź produ-
kujący ON, tym zapasy obowiązkowe, które musi przechowywać, są więk-
sze, a przy tym rosną również koszty magazynowania. Ponadto ilość po-
jemności magazynowych w Polsce, gdzie mogą być przechowywane zapasy 
paliw ciekłych, jest ograniczona. W związku z powyższym, jeśli podmiot 
powstał tylko w celu prowadzenia procederu importu paliw, tak naprawdę 
nie utrzymuje on zapasów obowiązkowych, a w przesyłanych deklaracjach 
podaje nieprawdziwe dane. Kiedy podmiot zostaje powiadomiony listownie 
o terminie rozpoczęcia kontroli zapasów obowiązkowych, wysyła wniosek 
do prezesa ARM o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców handlujących 
paliwami ciekłymi. Z dniem wykreślenia z rejestru przedsiębiorca nie 
musi posiadać zapasów obowiązkowych, jednak w związku z tym, że przez 
okres działalności fi rmy sprowadził on na teren kraju określoną ilość pa-
liw, pojawiła się konieczność uzupełnienia brakującej całkowitej ilości za-
pasów interwencyjnych, które nie mogą spaść poniżej ilości pozwalającej 
na zabezpieczenie zaopatrzenia na ropę naftową i paliwa w ciągu 90 dni. 
W przypadku kiedy ilość zapasów interwencyjnych, w związku z wspo-
mnianym wyżej procederem, spadnie poniżej 90 dni, prezes ARM musi 
ze środków agencyjnych zakupić brakujące ilości ropy naftowej i paliw, 
co powoduje uszczuplenie środków publicznych.

27  Tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1846.
28  Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1323 ze zm.; dalej jako: ustawa z 16 lutego 

2007 r.
29  Tamże, art. 5.
30  Tamże, art. 22.
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Imigranci

Problem napływu nielegalnej migracji w większości z krajów Lewantu 31, 
Maghrebu 32, Czadu, Sudanu, Sudanu Południowego, Somalii, Erytrei, 
Pakistanu i Afganistanu jest obecnie jednym z ważniejszych, z jakim się 
musi uporać zarówno Polska, jak i wspólnota europejska. Należy jednak 
zauważyć, że migracja ta nie jest spowodowana jedynie toczącą się obecnie 
wojną na Bliskim Wschodzie. Można powiedzieć, że została ona zapocząt-
kowana wydarzeniami zwanymi potocznie „arabską wiosną”, która miała 
miejsce w 2012 r., ale przybrała znacząco na sile dopiero w 2015 r.

Mając na uwadze zapewne liczne ludzkie dramaty, które popchnęły 
część z tych osób do emigracji, nie można pozwolić, aby przysłoniły one 
zdecydowanie liczniejszą liczbę osób, które nie były ofi arami trwającego 
konfl iktu w Syrii czy też w Libii. Jak dowiadujemy się z doniesień i zdjęć 
ukazujących się w mediach, w 75% są to młodzi mężczyźni — całkowi-
cie odmienni od europejczyków czy to kulturowo, czy też cywilizacyjnie 33. 
W samym tylko 2015 r. do Europy dotarło ponad milion imigrantów 34. Tak 
duża liczba imigrantów niejako wyklucza możliwość dokładnego sprawdze-
nia każdej osoby, jednak jeśli założymy, że statystycznie 1‰ z przybyłych 
do Europy osób może być powiązany z islamistycznymi ugrupowaniami 
terrorystycznymi, daje to tysiąc osób — tylko za 2015 r. Związane jest 
to głównie z tym, że imigranci w większości nie posiadają dokumentów 
tożsamości, a poza tym wątpliwe jest, aby np. w Sudanie funkcjonował 
elektroniczny system ewidencji ludności. Jak pokazują przykłady z same-
go tylko 2017 r., na terenie UE doszło do co najmniej ośmiu zamachów 
terrorystycznych 35, których sprawcami byli również nowo przybyli do Eu-
ropy imigranci powiązani z terroryzmem islamskim.

31  Obszar ten obejmuje Syrię, Liban, Izrael, Autonomię Palestyńską, Jordanię 
i zachodnią część Iraku.

32  Obszar ten obejmuje Libię, Tunezję, Algierię, Maroko, Mauretanię i Saharę 
Zachodnią.

33  mk, Raport ONZ: 75 proc. imigrantów to mężczyźni, <http://telewizjarepub-
lika.pl/raport-onz-75-proc-imigrantow-to-mezczyzni,23429.html>, 19 sierpnia 
2017 r.

34  P. Król, Europa bez granic. Milion imigrantów w 12 miesięcy, <http://www.
tvn24.pl/magazyn-tvn24/europa-stracila-granice-milion-imigrantow-w-12-
miesiecy,18,371>, 19 sierpnia 2017 r.

35  3 lutego Paryż (Francja), 22 marca Londyn (Wielka Brytania), 7 kwietnia 
Sztokholm (Szwecja), 20 kwietnia Paryż (Francja), 22 maja Manchester (Wiel-
ka Brytania), 3 czerwca Londyn (Wielka Brytania), 17 i 18 sierpnia Barcelona 
oraz Cambrils (Hiszpania), 18 sierpnia Turk (Finlandia). Zob. PAP, Zamachy 
terrorystyczne w Europie w ostatnich latach, <http://www.gazetaprawna.pl/
artykuly/1045005,zamachy-terrorystyczne-w-europie-w-ostatnich-latach.html>, 
19 sierpnia 2017 r.; ŁZ, TO, 18-letni Marokańczyk nożownikiem z Turku. Śledz-
two pod kątem zamachu, <http://www.tvp.info/33656001/18letni-marokan-
czyk-nozownikiem-z-turku-sledztwo-pod-katem-zamachu>, 21 sierpnia 2017 r.
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Mając powyższe na uwadze, jak również to, że bezpieczeństwo we-
wnętrzne i narodowe naszego kraju leży w gestii wyłącznej odpowiedzial-
ności polskiego rządu, proponuje się podjęcie prac legislacyjnych regulu-
jących możliwość wjazdu na terytorium RP muzułmanów z krajów pod-
wyższonego ryzyka 36. Należy podkreślić, że regulacjami nie byliby objęci 
muzułmanie przyjeżdżający do Polski w celach dyplomatycznych, bizne-
sowych, służbowych, turystycznych (zorganizowane, grupowe wycieczki) 
oraz innych 37.

Proponowane obostrzenia polegałyby na tym, że osoba, która chciała-
by przyjechać do Polski, np. w celu studiowania, powinna złożyć, razem 
z wnioskiem wizowym, trzy pisemne deklaracje (poświadczenia) od osób tej 
samej narodowości lub tego samego obywatelstwa, które wjechały na tery-
torium RP legalnie, przebywają w naszym kraju co najmniej 10 lat, płacą 
podatki i w czasie pobytu w Polsce nie popadły w konfl ikt z prawem. Oso-
by, które podpisałyby wskazane deklaracje, potwierdzałyby, że prawdziwy 
cel pobytu osoby, która chce przyjechać do Polski, jest zgodny z deklaro-
wanym we wniosku wizowym lub pobytowym. Jeśli okazałoby się, że cel 
wjazdu do Polski byłby inny niż deklarowany, np. osoba podjęłaby działa-
nia łamiące obowiązujące w RP prawo, następowałoby wydalenie z kraju 
tej osoby wraz z osobami, które podpisały deklaracje, oraz np. utrata po-
siadanego w Polsce majątku ruchomego i nieruchomego. 

Na pierwszy rzut oka sankcje dla osób podpisujących deklaracje mogą 
się wydawać zbyt drastyczne (niekonstytucyjne), jednakże należy spojrzeć 
na to z innej strony 38. Po pierwsze logiczne wydaje się, że bezpieczeństwo 
obywateli RP powinno być jednym z najważniejszych zadań polskiego rzą-
du. Po drugie — autorzy nie chcą przy tym umniejszać możliwości kra-
jowych służb bezpieczeństwa — jeśli we wskazanych wyżej państwach 
nie prowadzi się ewidencji ludności, gdyż do narodzin dochodzi nie tak 
znowu rzadko w domach bądź namiotach (w przypadku ludów koczowni-
czych) lub często dochodzi też do rytualnych morderstw (dotyczy to głów-
nie dziewczynek i kobiet), nie ma zatem problemu, aby dana osoba zmie-
niła datę urodzin, imię, nazwisko czy nawet narodowość i obywatelstwo. 
Zresztą nie trzeba szukać tak daleko, ponieważ już sama pisownia imion 
i nazwisk w paszportach z krajów byłego ZSRR, chociażby ukraińskich, 

36  Autorzy proponują, aby lista krajów podwyższonego ryzyka objęła kraje 
północnej i środkowej Afryki, Półwyspu Arabskiego oraz Bliskiego i Środkowego 
Wschodu, tj. państwa, z których wywodzą się terroryści islamscy, bądź kraje, 
które wspierają terroryzm, albo tzw. państwa upadłe.

37  Np. skierowanie na studia w Polsce studentów wojskowych z krajów, z któ-
rymi Polska zawarła stosowną umowę, bądź innych, kiedy za tym przemawiać 
będzie interes państwa polskiego.

38  Przepisy te obowiązywałyby w stosunku do obcokrajowców przebywają-
cych w naszym kraju na podstawie wiz lub innych dokumentów pobytowych 
i nie dotyczyłyby obcokrajowców, którzy otrzymali obywatelstwo polskie. Jeśli 
obcokrajowiec posiadałby dwa obywatelstwa, w tym polskie, nie mógłby uczest-
niczyć w tej procedurze jako osoba poświadczająca.
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daje wielkie pole do nadużyć 39. Przykładowo, popularne imię Yurii można 
napisać w siedmiu wariantach: Yuri, Yury, Yuryi, Yuriy, Yuryy, Yiuri, Yiu-
rii. Zmieniając dodatkowo jedną z liter w nazwisku, system komputerowy 
nie powiąże sprawdzanej osoby z osobą zastrzeżoną w bazach danych. 
Trzeba jednak przyznać, że instytucje ukraińskie pilnują, aby data uro-
dzenia nie była zmieniana w kolejno wydawanych dokumentach.

O ile jeszcze na uczciwą współpracę można liczyć ze służbami ukraiński-
mi, o tyle wielce wątpliwa wydaje się współpraca z krajami muzułmańskimi 
bądź państwami upadłymi — głównie na gruncie tamtejszej administracji 
czy służb wywiadowczo-kontrwywiadowczych. Przyglądając się strukturze 
tamtejszych społeczeństw, można zauważyć, że w połączeniu z wyznawaną 
religią, tj. islamem, panuje tam system kastowo-klanowy. W domostwach 
żyją wielopokoleniowe rodziny (zalicza się do nich również bliższych i dal-
szych krewnych), które są często bardzo liczne, a więzy rodzinne są nie-
rzadko ważniejsze od lojalności względem państwa. W biedniejszych regio-
nach zdarza się, że całe rodziny, klany lub wioski składają się, aby jedna 
osoba mogła udać się do krajów cywilizacji zachodniej w poszukiwaniu 
wykształcenia bądź lepszego życia. Osoby takie nierzadko po osiągnięciu 
pewnego poziomu życia zaczynają pomagać swoim krewnym, przesyłając 
im pieniądze bądź ściągając do siebie kolejne osoby. System kastowo-kla-
nowy powoduje niejako, że osoby przebywające np. w Europie mają dobre 
rozeznanie o sytuacji w rodzimym kraju. Ponadto nie można zaprzeczyć, 
że znają one lepiej realia kulturowe i religijne swoich krajan starających się 
o wjazd do naszego kraju, aniżeli urzędnicy urzędów wojewódzkich wyda-
jących pozwolenia na pobyt w naszym kraju, funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej (dalej jako: SG) zezwalający na wjazd czy też pracownicy Urzędu 
ds. Cudzoziemców wydający stosowne decyzje administracyjne.

Jeśli weźmie się pod uwagę, że osoby przebywające w Polsce legalnie 
przez co najmniej 10 lat mają już określony status społeczny, w miarę 
stałą pracę, rodziny, a dzieci chodzą do przedszkoli bądź szkół, to logicz-
ne wydaje się, że osoby te nie będą chciały świadomie narażać się na ry-
zyko deportacji, przekreślając tym samym wszystko, co osiągnęły przez 
lata pobytu w RP. Na potwierdzenie wystarczy wsłuchać się w wypowiedzi 
np. Syryjczyka, właściciela sieci gastronomicznej Amrit Kebab Ghaze Ab-
dulloh 40, aby uzmysłowić sobie, że wprowadzenie takich przepisów mogło-
by być odebrane pozytywnie przez mieszkających w Polsce obcokrajowców 
wyznania islamskiego. Z rozmowy z wyżej wymienionym wynika, że „[…] 
większość z nich nie musiała uciekać z własnych domów z powodu wojny. 
[…] nie zatrudniłby tych ludzi w swojej restauracji, ponieważ jak twier-
dzi, oni »nie chcą ciężkiej pracy«. […] Jego zdaniem raczej nie ma sposobu, 

39  Przykłady podane, a odnoszące się do obywateli Ukrainy, są wynikiem do-
świadczeń zawodowych autorów.

40  bzm/natemat.pl, Jego też oskarżą o ksenofobię? Właściciel Amrit Ke-
bab: Może jedna piąta to prawdziwi uchodźcy, większość chce łatwego ży-
cia na zasiłku, <https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/265380-jego-tez-oskar-
za-o-ksenofobie-wlasciciel-amrit-kebab-moze-jedna-piata-to-prawdziwi-uchodz-
cy-wiekszosc-chce-latwego-zycia-na-zasilku>, 22 sierpnia 2017 r.
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żeby z tej fali imigrantów wyłowić osoby poszkodowane przez wojnę. Opo-
wiada, że w Turcji syryjski paszport można kupić za 1000 euro, a pogra-
nicznicy nie są w stanie rozróżnić narodowości przybyszów” 41.

To właśnie wykorzystanie tpowiązań kastowo-klanowych opierają-
cych się głównie na relacjach rodzinnych wydaje się tym, co pozwoliłoby 
na zwiększenie kontroli nad osobami, które chciałyby wjechać na teryto-
rium RP. Oczywiście nie zwalniałoby to instytucji państwowych od prowa-
dzenia równoległych sprawdzeń.

Odnosząc się natomiast do wniosków azylowych, należy podnieść, 
że osoba — imigrant, która już na samym początku mówi, że nie posiada 
żadnych dokumentów, winna skłonić urzędnika państwowego do refl eksji. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to na osobie, która składa wniosek 
o azyl, ciąży obowiązek udowodnienia, że spełnia wymagania do otrzyma-
nia statusu uchodźcy 42. 

Należy nadmienić, że problematyka identyfi kacji oraz tzw. selekcji osób 
przybywających do Polski jako imigranci z państw muzułmańskich jest 
bardzo złożona i faktycznie niepozwalająca w całkowity sposób wyelimi-
nować zagrożenia terrorystyczne ze strony wjeżdżających osób do naszego 
kraju. Prowadzone niejawne czynności operacyjno-rozpoznawcze, zarówno 
przez służby specjalne, jak i policyjne, w zakresie rozpoznania operacyj-
nego osób wjeżdżających do RP w celu uzyskania statusu uchodźcy wraz 
z możliwością stałego pobytu wydają się także mało skuteczne i efektywne, 
gdyż opierają się wyłącznie na tzw. inwigilacji operacyjnej w sytuacji, gdy 
taka osoba fi zycznie przebywa już na terenie kraju, co realizują służby 
państwowe krajów zachodniej Europy. 

Natomiast osoba (imigrant/uchodźca) pierwszy raz wjeżdżająca oraz 
podająca swoje dane osobowe (prawdziwe lub fi kcyjne) jest osobą całko-
wicie anonimową i nieznajdującą się w żadnych systemach informatycz-
nych (zarówno bazach ogólnodostępnych, jak i niejawnych służb pań-
stwowych). Ewentualne nawiązanie współpracy (koordynacji) z organami 
państwowymi kraju pochodzenia danej osoby (imigranta), co do potwier-
dzeniem deklarowanych danych, może powodować — o ile są w ogóle do-
stępne — pewne trudności, np. mogły ulec zniszczeniu w wyniku dzia-
łań wojennych. Ponadto faktyczna współpraca ze służbami państwowymi 
(policja, służby wywiadowcze, kontrwywiadowcze itp.), z uwagi na brak 
partnerstwa (współpracy) oraz celowe dezinformowanie krajowych służb, 
jest utrudniona, ponieważ te również mogą nie udzielić wiarygodnych in-
formacji na temat danej osoby. 

Możliwość ukrywania się terrorystów wśród migrantów potwierdził 
np. w lutym 2016 r. szef niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony 
Konstytucji Hans-Georg Maassen, informując o ok. 100 sprawdzanych 
tego typu przypadkach w Niemczech. Z kolei w sierpniu 2016 r. włoski 

41  Tamże.
42  Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1666), art. 26 
ust. 4.
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minister spraw zagranicznych Andrea Orlando, przemawiając w parlamen-
cie, stwierdził, że istnieją poważne podejrzenia, iż w procederze napływu 
imigrantów/uchodźców drogą morską do Europy ważną rolę odgrywa Pań-
stwo Islamskie. O realności takiego zagrożenia świadczą też przechwycone, 
w wyniku prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych, maile, li-
sty czy rozmowy telefoniczne dżihadystów, z których wynika, że terroryści 
mogą się ukrywać np. na łodziach przewożących osoby z Libii do Europy 43. 

Powyższa sytuacja, jak pokazują opisywane przykłady, nie pozwala 
na rzeczywiste zapobieżenie zagrożeniom w całym jego spektrum (nie tylko 
terrorystyczne, ale również kryminalne itp.) w związku z napływem imi-
grantów zmuszonych do pobytu lub dobrowolnie deklarujących swój pobyt 
w Polsce.

Zasadniczym argumentem przemawiającym na rzecz wykorzysta-
nia przez terrorystów napływu imigrantów/uchodźców do Europy jest 
m.in. realizowana przez Państwo Islamskie strategia tworzenia „nowych 
frontów walki” 44 polegająca na podejmowaniu działań, w tym na przepro-
wadzaniu zamachów terrorystycznych w kolejnych państwach i regionach. 
Obszar UE jest jej ważnym elementem oddziaływania 45.  

Podsumowanie

Odnosząc się do zagadnienia związanego z reprywatyzacją, należy 
wskazać, że jest to problem, który z biegiem czasu będzie się nasilał, po-
wodując koszty liczone w miliardach złotych, gdyż zarówno polskie prawo, 
jak i polskie państwo, co wynika z doświadczeń ostatnich blisko trzech 
dekad, nie potrafi  bądź, co gorsze i bardziej prawdopodobne, nie chce 
uporać się z tym problemem i to bez względu na to, które ugrupowanie 
polityczne jest przy władzy. Podmioty zewnętrzne, przykładowo Żydzi bądź 
Niemcy, powoli, acz systematycznie składają wnioski o restytucję bądź od-
szkodowanie za posiadane przedwojenne mienie, które — jak w przypadku 
Żydów — nie posiada prawowitych spadkobierców czy też — jak w przy-
padku Niemców — zostało znacjonalizowane po wojnie, i odnoszą sukce-
sy w tym względzie w polskich instytucjach i sądownictwie. Jak wskaza-
no wyżej, podmioty żydowskie systematycznie lobbują za granicą w celu 
osiągnięcia zakładanych celów. Jaskrawym przykładem takiego działa-
nia jest uchwalenie w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej jako: USA) 
ustawy z 2017 r. o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym 
z Holocaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat 46.

43  Por. S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm, 
Warszawa 2017, s. 155–156.

44  S. Wojciechowski, Terroryzm — stare i nowe dylematy, „Rocznik Strategicz-
ny” 2015, nr 16, s. 395–413.

45  S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm…, wyd. 
cyt., s. 163.

46  Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act OF 2017, S. 447 
(dalej jako: ustawa JUST 447), <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/
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W ocenie autorów problem ten można by rozwiązać jedną ustawą repry-
watyzacyjną, która w sposób kompleksowy odniosłaby się do mienia po-
niemieckiego, wprowadzając — jako że państwo niemieckie było sprawcą 
wojny, dokonując przy tym olbrzymich zniszczeń w Polsce, musi się liczyć 
z konsekwencjami przegrania wojny — przepis o braku możliwości docho-
dzenia roszczeń od państwa polskiego, oraz pożydowskiego, wprowadzając 
restrykcyjne przepisy co do możliwości restytucji mienia (wypłaty odszko-
dowania) tylko prawdziwym i żyjącym właścicielom bądź spadkobiercom, 
a nie organizacjom żydowskim — z wyłączeniem jakichkolwiek odszkodo-
wań za mienie bezdziedziczne pozostałe po obywatelach polskich pochodze-
nia żydowskiego, a zwłaszcza zwrotu tegoż mienia jakimkolwiek organiza-
cjom żydowskim. Jeśli mowa o mieniu polskim, należy wypłacić stosowne 
odszkodowania, a jeśli istnieje taka możliwość, to takowe mienie zwrócić.

W drugiej kolejności autorzy podnieśli problem procederu związanego 
z działalnością fi rm prywatnych operujących na rynku paliw płynnych, 
a który to ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. Jak 
zostało wyżej przedstawione, obecne przepisy prawa — pomimo ich zaost-
rzenia — nadal umożliwiają wyłudzanie zwrotu podatku VAT, co w skali 
kraju może nadal przybierać straty sięgające miliardów złotych. Jednym 
z rozwiązań, które proponują autorzy, jest zwiększenie i wprowadzenie dla 
każdego podmiotu zajmującego się importem — w szczególności ON — 
obowiązkowego zabezpieczenia majątkowego. Jednakże, mając na uwadze 
dochodowość tego procederu, może być to rozwiązanie niewystarczające, 
gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że przestępcy będą łączyć swoje fi rmy 
w celu złożenia takowego zabezpieczenia przez jedną spółkę, a następnie 
nadal będą uczestniczyć w tym procederze. 

Według autorów przyjęcie rozwiązań, które miały miejsce jeszcze 
w l. 70. XX w. w USA i Wielkiej Brytanii, byłoby najskuteczniejszym spo-
sobem walki z wyłudzaniem podatku VAT przy obrocie paliwami. Miano-
wicie podatek powinien być odprowadzany od ilości sprzedanego paliwa 
przez końcowego dystrybutora, tj. właściciela stacji. W takiej sytuacji nie 
jest istotne czy sprzedawane paliwo właściciel stacji pozyskał w sposób 
legalny czy nielegalny, gdyż do każdej sprzedanej ilości paliwa musi on od-
prowadzić do skarbu państwa podatek VAT. Skoro w krajach anglosaskich 
takie rozwiązanie ukróciło działanie mafi i paliwowej, to wydaje się, że rów-
nież w Polsce przyniosłoby to pozytywny efekt w postaci wzrostu wpływów 
do budżetu z tytułu sprzedaży paliw. Drugim rozwiązaniem tego problemu 
mogłoby być wprowadzenie całkowitego zakazu sprowadzania ropy nafto-
wej i paliw przez podmioty niepaństwowe. Rozwiązanie takie może wydać 
się „niepoprawne politycznie” w dobie wolnego handlu i swobody przepły-
wu towarów, jednak, biorąc pod uwagę miliardy złotych, które corocznie 
traci polski budżet z tytułu działalności tzw. mafi i paliwowych, może warto 

senate-bill/447/text>, 7 października 2019 r. Ustawa JUST 447 dotyczy restytu-
cji mienia ofi ar Holocaustu. W maju 2018 r. została podpisana przez prezydenta 
USA Donalda Trumpa. Zob. Czym jest „Nie Dla Roszczeń”, <https://ustawa447.
pl>, 26 września 2019 r.
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byłoby wprowadzić takie przepisy, a zaoszczędzone środki fi nansowe prze-
znaczyć na służbę zdrowia bądź szkolnictwo.

Trzecim omówionym zagadnieniem był obecny ostatnimi czasy (nie 
tylko w mediach) problem z muzułmańskimi imigrantami przybywający-
mi do Europy. Zaproponowane rozwiązania zaliczyć można do przepisów 
o charakterze prewencyjnym. Liczne doświadczenia wykazują, że w dłuż-
szej perspektywie czasowej zapobieganie przynosi lepsze efekty, aniże-
li działania wykonywane post factum. Przedstawione rozwiązania mają 
na celu zwiększenie kontroli osób ubiegających się o wjazd na teryto-
rium RP. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa we-
wnętrznego kraju, które, jak wskazano we wstępie, należy do wyłącznej 
odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego UE. Rządzący nie 
powinni przy tym kierować się tzw. poprawnością polityczną, a tylko ra-
cjonalnym myśleniem mającym za cel podniesienie bezpieczeństwa na-
rodowego obywateli RP, czyli swoich wyborców. Zatem wprowadzenie 
przepisów mających zwiększyć bezpieczeństwo wewnętrzne Polski nie po-
winno budzić zastrzeżeń naszych partnerów w UE. Niewykluczone jest 
natomiast, że stałyby się one przyczynkiem do szerszej międzynarodowej 
debaty w tym zakresie.
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Introduction

At present, we can observe the emergence of three areas affecting the 
internal security of our country. These are indicated in the title of the ar-
ticle: reprivatisation, fuel trading, and Islamic immigrants 4. It may seem 
that reprivatisation does not affect national security to a great extent, but 
if we take into account the not widely discussed issues relating to repriva-
tisation of other real estates than only the lands of the pre-war capital city 
of Warsaw, we can conclude that reprivatisation may conceal signifi cant 
sums of money, reaching many billions of PLN. If, in addition, the state 
budget loses tens of billions of PLN due to the illegal trade in liquid fuels, 
plus penalties for not accepting Islamic ‘refugees’ being almost introduced, 
then such a situation may be considered a threat to state security.

Therefore, the authors will try to briefl y present and justify the claim 
that the abovementioned problems, which are currently the main topic 
in the political and media discourse in our country, are signifi cant threats 
to the Republic of Poland. 

At fi rst instance, it should be pointed out that the internal security is-
sues of individual Member States are the sole responsibility of the Euro-
pean Union Member States. A similar statement was made by the Minister 
of Internal Affairs and Administration, Mariusz Błaszczak, who said dur-
ing an interview that the security of Poland and the Polish people “is rights 
belonging to the Member States. Providing safety is a national law, not 
a common one. […] The European Union is an association of states, but 
they decide on their own security individually” 5. The Minister’s words are 
justifi ed by Article 4(2) of the consolidated version of the Treaty of 7 Feb-
ruary 1992 on the European Union, which states that “The Union shall 
respect the equality of Member States before the Treaties as well as their 
national identities, inherent in their fundamental structures, political 
and constitutional ones, inclusive of regional and local self-government. 
It shall respect their essential State functions, including ensuring the ter-
ritorial integrity of the State, maintaining law and order and safeguarding 
national security. In particular, national security remains the sole re-
sponsibility of each Member State. [emphasis of the authors]” 6.

At the same time, national security should be understood as a broad 
and comprehensive concept, which includes the military, police (includ-
ing terrorism and organised professional crime), energy and economic 
threats, as well as natural disasters and other threats having a direct 
impact on life and safety of the community of a given country.

4  The order is not related to the level of risk.
5  Editorial note: Zdecydowane słowa ministra o relokacji: Nie ugniemy się pod 

naciskami; chodzi o bezpieczeństwo, <http://niezalezna.pl/201067-zdecydowane-
-slowa-ministra-o-relokacji-nie-ugniemy-sie-pod-naciskami-chodzi-o-bezpie-
czenstwo>, 18 August 2017.

6  OJ UE C 202 of 2016. 
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Reprivatisation

Taking the above into consideration, the threat connected with the 
reprivatisation of property nationalised after 22 July 1944 in the terri-
tory of our country will be discussed fi rst. The problem of reprivatisa-
tion is currently perceived by the public as an affair related to the return 
of real estates located in Warsaw, but reprivatisation involves much larger 
areas of our country. In short, it may be indicated that the issue of rep-
rivatisation in Warsaw originates from the issue of the decree of the Na-
tional Council of 26 October 1945 on the ownership and use of land in the 
area of the capital city of Warsaw of 26 October 1945 7 - commonly referred 
to as the Bierut Decree. According to Article 8(2) of the aforementioned De-
cree, applications for compensation for seized land could have been sub-
mitted from 26 April 1946 to 26 April 1949, but it can be observed that the 
above deadline did not close the path for former landowners, their heirs 
and other businesspeople to receive compensation for the seized lands.

To this purpose, the code of administrative procedure has been adopt-
ed, and its Article 156 states that: § 1. “A public administration authority 
shall invalidate a decision which […] 2) was issued without a legal ba-
sis or with serious infringement of the law [emphasis of the authors]; 
§ 2. A decision shall not be declared as void on the grounds listed in para-
graph 1(1), (3), (4) and (7), if 10 years have elapsed since the date of its no-
tifi cation or publication and if it has produced irreversible legal effects” 8.

The failure to include in paragraph 2 of that provision the expres-
sion “with serious infringement of the law” made it possible to submit 
claims for compensation after 1990, which continues until now. Thus, 
it is clearly seen that the problem of reprivatisation in Warsaw could have 
been prevented by using the appropriate phrasing in § 2 of the discussed 
provision. However, it is symptomatic that the subsequent parliaments 
and governments of the Republic of Poland have not prevented the harm-
ful activity in question, which often takes on the symptoms of criminal 
groups operating in the administrative sphere of the problem, as is shown 
by the fi rst decisions of the committee for the removal of the legal effects 
of reprivatisation decisions concerning Warsaw properties, issued in viola-
tion of the law 9. In view of the above, it should be noted that the problem 
is large, as it may concern about 4,000 reprivatisation applications with 
a total value of about 15 billion PLN. 

However, it should be emphasised that in accordance with the judi-
cature “[…] the issuing of a decision without a legal basis means that 

7  DzU z 1945 r., nr 50, poz. 279 ze zm.
8  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst. jedn. DzU z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
9  Ustawa z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków 

prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszaw-
skich, wydanych z naruszeniem prawa (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2267 
ze zm.). The Act entered into force on 5 May 2017. 
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either there is no legal provision which authorises the public administra-
tion to act, or the provision exists, but it does not meet the requirements 
of a legal basis for the operation of the bodies of that administration, 
consisting in issuing administrative decisions understood as individual 
external administrative acts. On the other hand, a gross violation of the 
law means that decisions are fl awed as a result of a violation of legal 
norms regulating the activities of public administration in individual cas-
es, in particular the provisions of procedural and material law, which are 
particularly serious in terms of importance. It, therefore, arises where 
the activities aimed at issuing an administrative decision and the content 
of the handling of the case expressed therein constitute a denial of the 
legal status of the case as a whole or partly” 10.

It should be noted that the reprivatisation process also concerns the 
property of Polish citizens of Jewish nationality. International Jewish or-
ganisations, aware of the fact that during World War II many Jews with 
property in the territory of the Second Republic of Poland were murdered 
together with their families by Germans, took steps to recover this prop-
erty not to the rightful heirs, but to various Jewish organisations. At the 
same time, not only do they know that this is inconsistent with the law 
in force in Poland, but they still want the help of the Department of State 
of the United States in support of their actions. On the website of the 
Poznan branch of the Union of Jewish Religious Communities in Poland, 
it is written that “Most European countries are opposed to the restitution 
of the property of Jewish owners when there is no-one to inherit it. The 
delegates of the World Jewish Organisation for Property Recovery to the 
conference believe that this right should be transferred to Jewish organi-
sations acting on behalf of deceased heirs. ‘So far, these countries (includ-
ing Poland and Ukraine - editorial note) have refused to restitute the prop-
erty, claiming that when there are no heirs, the property is transferred 
to the State Treasury’, said Dawid Peleg, the newly appointed director 
of WJOPR. ‘We do not agree with this statement.’ Peleg, the former Israeli 
ambassador to Poland, estimated the value of the property left behind 
in Poland by the murdered childless Jews at billions of dollars. ‘The rea-
son why there is so much property to which no-one has claimed rights 
is due to the fact that the Germans murdered whole families’, he added.  
When asked by Haarec whether it would be possible to reach an agree-
ment with the Central European countries which are opposed to such 
a solution, Peleg said that ‘it was achievable’. He added that the involve-
ment of the US Department of State ‘would be helpful’ 11”.

Currently, because the subject of reprivatisation under the aforemen-
tioned Article 156 of the code of administrative procedure has become 
‘popular’, applicants or their representatives have begun to refer to Article 

10  Judgement of the Supreme Administrative Court of 21 August 2001 (sygn. 
II SA 1726/00, Lex nr 51233).

11  Co zrobić z majątkiem bezpotomnych ofi ar Szoa?, <http://poznan.jewish.org.
pl/index.php/wydarzenia/Co-zrobic-z-majatkiem-bezpotomnych-ofi ar-Szoa.html>, 
19 August 2017.
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216 of the Act of 21 August 1997 on real estate management 12 - this ar-
ticle gives numerous possibilities for applicants to receive compensation.

It should also be pointed out that the next starting point for obtaining 
compensation for the property taken over by the state after the war is the 
Act of 3 January 1946 on taking over the basic branches of the national 
economy into state ownership 13 - called the decree on nationalisation - 
which was modifi ed by the decree of 20 December 1946 amending the 
Act of 3 January 1946 on taking over the basic branches of the national 
economy into state ownership 14, and the decree of the Polish Committee 
for National Liberation of 6 September 1944 on carrying out agricultural 
reform 15 - called the agricultural decree. It is worth noticing that the afore-
said legal acts are still binding legal regulations in the Republic of Poland.

The diagnosed criminal mechanisms of reprivatisation are based 
on several areas of crime with the skillfully ‘concealed’ structures of an or-
ganised nature - mainly due to the status and social positions of the 
members of the criminal group in question. This activity consists in al-
locating particular tasks and responsibilities requiring from the given 
persons appropriate knowledge and competences, which will effectively 
make it look like a proper administrative decision has been obtained from 
an authorised state body in accordance with the law (e.g. from a munic-
ipal council). Because of the complexity and specifi city of such activities 
using the current administrative law construction, obtaining ‘attractive’ 
real estate within the framework of reprivatisation decisions is inseparably 
connected with organised criminal activity. Without analysing the initia-
tive (the original idea) of the group in question to undertake such activities 
with signifi cant fi nancial benefi ts for the group, it can be concluded that 
the construction of criminal mechanisms to facilitate effective operation 
and the distribution of profi ts may involve many conscious criminal acts 
such as corruption, counterfeiting, fraud, etc. In terms of the specifi city 
of the described activity and personality features of the persons involved 
in the business, it is extremely diffi cult, if not impossible, to confi rm these 
prohibited acts in terms of evidence. In a sense, this could be realistic 
if one or more members of the group (e.g. as crown witnesses) were will-
ing to cooperate during a trial, but at the same time it would be diffi cult 
to do so because of the lack of the ability to confi rm the existence of an or-
ganised criminal group.

Trading of fuels

In the fi eld of fuel trading, with legal and and illegal activity often inter-
twined, it should be stressed that a careful observer of the situation on the 

12  Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.
13  DzU z 1946 r., nr 3, poz. 17 ze zm.
14  DzU z 1946 r., nr 72, poz. 394.
15  Tekst jedn. DzU z 1945 r., nr 3, poz. 13 ze zm.
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fuel market in Poland must notice that the scandals hurting this sector 
of the country’s economy have been dragging on for at least 15 years. 
It is puzzling that despite extensive investigations conducted by both the 
prosecutor’s offi ce and the parliamentary committee 16, the problem is get-
ting worse every year. An audit of the Supreme Audit Offi ce (hereinafter: 
SAO) carried out in the Ministry of Energy, the Ministry of Finance, the 
Energy Regulatory Offi ce (hereinafter: ERO), and the Offi ce of Competition 
and Consumer Protection (hereinafter: OCCP) for the period from 1 Janu-
ary 2015 to 30 June 2016 showed that “[…] actions taken by government 
administration authorities in the period under review did not lead to a re-
duction in the number of entities operating in the grey market or commit-
ting tax fraud, although the problem of the so-called grey market on the 
fuel market was identifi ed as early as in 2012” 17. In addition, the SAO 
assessed the actions of the Minister of Energy (previously the Minister 
of Economy) and the President of the Energy Regulatory Offi ce (under-
taken to counteract the grey market in the liquid fuels market in Poland) 
in a negative light, but welcomed the actions undertaken in this respect 
by the Minister of Finance and the President of the Offi ce of Competition 
and Consumer Protection (OCCP).

SAO stated that “[…] fuels are classifi ed as sensitive goods because 
of the amount of taxes to the State included in their price. Fraud on the 
market of, for example, fuels is primarily a characteristic of the Polish 
market, of a scale unprecedented in other European Union countries. […] 
The fuel market in Poland is worth around PLN 100 bn. Taking into ac-
count the fact that taxes to the state constitute about 50% of the total 
value of turnover, the annual revenues of the state from the trade in fuels 
(excise duty, value-added tax, fuel surcharge) are at the level of about PLN 
50 billion. Crime involving liquid fuels trade has been the main and grow-
ing problem of this industry for years” 18.

As calculations conducted by such consulting companies as Ernst & 
Young and PricewaterhouseCoopers International Limited have shown, 
in 2013, the state budget incurred losses of nearly PLN 6 billion due 
to VAT frauds in the diesel oil trade, and in the following year, over PLN 

16  Investigation Commission to investigate allegations of irregulari-
ties in the supervision by the Ministry of Treasury over representatives 
of the Treasury in the company PKN Orlen S.A. and the use of special ser-
vices (FKA UOP) to exert illegal pressure on judicial authorities in order to ob-
tain provisions aimed at exerting pressure on the members of the Manage-
ment Board of PKN Orlen S.A. (SORN). The Commission was established 
on 28 May 2004 by a decision of the Sejm of the Republic of Poland. See: <http://
orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/strkomnad4?OpenAgent&SORN>, 22 August 2017.

17  Department of Economy, Treasury and Privatisation of the Supreme 
Chamber of Control, Informacja o wynikach kontroli. Zapobieganie nielegalnemu 
obrotowi paliwami ciekłymi, Warsaw 2017, p. 9, <https://www.nik.gov.pl/plik/
id,14386,vp,16838.pdf>, 22 August 2017.

18  Ibid., p. 6.
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10 billion 19. Moreover, statistical data of the Polish Central Statistical 
Offi ce showed that despite both the increase in gross domestic product 
in Poland and the decrease in crude oil prices on the world markets in Po-
land, from 2011 to 2015, a decrease in fuel consumption was recorded 20. 
The SAO points out that the losses from the revenues to the state budget 
from the trade in diesel oil (hereinafter: diesel) were caused by the so-
called mechanisms of missing trader fraud and carousel fraud 21.

As the SAO points out, the problem of VAT fraud in diesel turnover has 
a signifi cant impact on the economic security of the Polish state. There-
fore, every effort should be made to make it as diffi cult as possible for 
entities involved in importing liquid fuels to bypass the law. At the same 
time, it should be pointed out that VAT frauds related to the foreign trade 
in liquid fuels are not the only fi nancial losses generated by this industry.

The fi rst VAT fraud mechanism consists in great simplifi cation in the 
purchase by entities trading mainly in diesel fuels, e.g. in the Netherlands, 
and then its invoiced (fi ctitious) import to Poland. Then, after another 
fi ctitious invoice rotation in the customs and tax offi ces, the goods are 
exported abroad. In connection with the export of the goods outside of the 
territory of the Republic of Poland, the entity receives a refund of VAT 
in the amount of 8%, when in fact the diesel fuel is imported to Poland 
illegally or is sold and exported to another country, e.g. Lithuania, Croa-
tia, Ukraine, or even Russia 22. At this point, the second mechanism is the 
purchase of diesel in the West and its offi cial transit through Poland. 
In this case, it is illegally and unoffi cially “left” on the territory of our 
country, and the invoice is collected in the destination country.

Organised criminal groups involved in fuel crime typically operate 
in different personnel confi gurations, both vertical and horizontal, whose 
degrees of organisation and visible structures are diffi cult to diagnose, 
while these groups often operate in three criminogenic levels.

The fi rst level is the actual turnover of petroleum products, i.e. the 
route of a fuel component from a producer - a refi nery - and its illegal pro-
cessing into a substance with properties and appearance similar to die-
sel or petrol at fuel depots, and then its distribution among individual 
customers. For example, petroleum products are purchased in refi neries, 
then the resulting products are sold to individual customers, i.e. owners 
of small fuel stations, and natural or legal persons.

The second level of activity of these groups is so-called document work-
fl ow, i.e. with the use of fake invoices, receipts, payment and transport 
documents (transport invoices, authorisations for drivers). This level was 
created to mask the actual turnover of the petroleum products referred 
to in the fi rst level. To this end, the group members in the structure make 

19  Ibid., p. 6.
20  Ibid., p. 6.
21  Ibid., p. 7.
22 P. Halicki, CBŚP rozbiło grupę handlującą nielegalnym paliwem. 500 mln 

zł strat, <https://trojmiasto.onet.pl/sprowadzali-olej-napedowy-z-niemiec-i-nie-
-placili-vat-akcja-cbsp/250zz1>, 23 August 2017.
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the most of existing economic operators or establish new ones. The above-
mentioned business entities are the so-called shell companies, i.e. enti-
ties having grounds for legal activity, because they are registered in the 
National Court Register, have a tax registration number and a National 
Business Registry Number, are often registered with the Social Insurance 
Institution (ZUS), and also settle VAT and tax returns on the business 
entity’s income. In the fi rst procedural examination, these entities create 
the impression of an entity which carries out ordinary business activities. 
Often, some entities operate at the same address but have no fuel depot, 
means of transport - there are no vehicles (tankers) or signed transport 
contracts - or employees, and, above all, the registered business owners 
are elderly, sick, unemployed or wishing to make an easily profi t. In fact, 
such activity is not conducted at all, as there are no such technical pos-
sibilities. These subjects function solely to be included in the documenta-
tion as purchasers of petroleum products, thus creating a chain of trade. 
In this way, at some stage “from one party to another”, the components 
or fuel oil undergo an invoice transformation into diesel or petrol, in order 
to be transferred to the relevant economic entity. The “invoice turnover” 
is often refl ected in transport documents, i.e. documents simulating con-
tracts concluded for the provision of transport services, which may be re-
fl ected e.g. in driver authorisations or transport invoices.

The third level of activity of the criminal groups concerned is trading 
in bank accounts. This trade is to meet two objectives, i.e. on the one 
hand, it is to mask the actual turnover of petroleum products (level one) 
and to supplement the documentary turnover (level two), while on the oth-
er hand, the group needs to launder the money from the illegal production 
of fuel. Certainly, an exemplary analysis of bank accounts leads to the 
conclusion that further simulators act in the same way.

To sum up, the aim of such a criminal group is not only to illegally 
produce fuel with properties similar to those of diesel or petrol, because 
its aim is primarily fi nancial profi t. Members of the group are also fuel 
producers, so they are obliged to charge and pay excise duty, which they 
do not do. Moreover, despite the fact that VAT invoices are issued, this tax 
is not paid. Therefore, the group’s profi t is also the sum of benefi ts from 
excise tax, VAT, and the difference in the price of the goods fi nally sold 
and the price paid at the original source. 

It is important that all mechanisms for the criminal exploitation of VAT 
are also used for money laundering. Fiscal fraud funds are used to make 
payments in the so-called tax chain to authenticate fi ctitious sales and 
purchases 23.

The introduction of the so-called fuel package on 1 August 2016 24 sig-
nifi cantly hindered entities dealing in the illegal trade in fuels to continue 

23  T. Safjański, Przeciwdziałanie w przedsiębiorstwie zagrożeniom związa-
nym z przestępczością oraz nieuczciwą konkurencją — aspekty prawne i prak-
tyczne, Warsaw 2017, p. 25–26.

24  Ustawa z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1052 ze zm.); Sejm of the Republic 
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this procedure. It should be noted, however, that the introduction of the 
Regulation of the Minister of Energy of 16 December 2016 on the de-
tailed list of liquid fuels whose production, storage or handling, transmis-
sion or distribution, trade, including foreign trade, requires concessions 
and whose import requires entry in the register of importing entities 25, 
opened the possibility for the evolution of this procedure and further profi t 
from the refund of VAT. In addition, traders are depleting State resources 
in other areas.

In order to be able to import and sell liquid fuels from abroad on the 
Polish market, an entrepreneur must obtain a licence to trade in liquid 
fuels abroad. Obtaining such a licence is subject to, among other things, 
the necessity for the applicant to provide property security of PLN 10 mil-
lion 26, which constitutes a certain “inconvenience” for the entrepreneur, 
because these funds could be used to secure receivables arising or likely 
to arise in connection with the performed activity.

Therefore, entrepreneurs apply for a licence to trade in liquid fuels, 
which allows them to import liquid fuels from abroad, but not to sell 
them in Poland. Such a concession does not require any property se-
curity, and only costs PLN 616 for the issuance of a permit. An entre-
preneur, bearing in mind that the VAT rate on diesel import (CN code 
e.g. 2710 19 43) is 8%, and on greases (CN code e.g. 2710 19 71 ) 3%, 
opens a construction company to show that for its own needs it will use 
grease that it will obtain from diesel imported to its customs warehouse. 
In this way, the entrepreneur applies for a 5% VAT refund. Importantly, 
during such an operation, a signifi cant amount of diesel fuel will be il-
legally introduced onto the domestic market. The last area of depletion 
of public funds due to the trade in liquid fuels, which the authors want 
to point out, concerns the maintenance of obligatory reserves of fu-
els, which should be maintained by the entity importing fuels into the 
territory of the Republic of Poland. This issue is regulated by the Act 
of 29 October 2010 on strategic reserves 27, which established the Materi-
al Reserves Agency (hereinafter: MRA), and the Act of 16 February 2007, 
and in particular, its Article 3, “on stocks of crude oil, petroleum prod-
ucts, and natural gas, and the rules of conduct in situations of a threat 
to national fuel security and disturbances on the oil market” 28. Pursuant 
to the provisions of the Act of 16 February 2007, mandatory stocks are 
one of the components of intervention stocks. The second component 
is agency stocks (maintained by the MRA). The quantity of intervention 

of Poland, Wchodzi w życie tzw. pakiet paliwowy, <http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.
nsf/komunikat.xsp?documentId=D88D0EA374CAE8BEC1257FF80029C598>, 
23 August 2017.

25  DzU z 2016 r., poz. 2039.
26  Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jedn. DzU 2019 r., 

poz. 755 ze. zm.), Art. 38a (1). 
27  Tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1846.
28  Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1323 ze zm.; hereinafter referred to as the 

Act of 16 February 2007.
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stocks is strictly defi ned and constitutes the sum of agency stocks and 
mandatory stocks. An entrepreneur who trades in liquid fuels, after 
entering them in the MRA register, is obliged to create and maintain 
mandatory stocks at their own expense 29 calculated on the basis of the 
amount of liquid fuel imported to Poland. In addition, entities producing 
or trading in liquid fuels submit monthly declarations to the President 
of the MRA on, inter alia, the mandatory reserves of crude oil or fuels, 
their structure and storage locations 30.

It should be noted that the longer an importer or producer of diesel 
operates, the higher the amount of mandatory stocks it has to keep is 
and the higher the storage costs are. Moreover, the amount of storage 
capacity in Poland, where liquid fuel stocks may be stored, is limited. 
Therefore, if an entity has been established only for the purpose of im-
porting fuels, it does not actually maintain these mandatory reserves, and 
in the declarations sent, it provides false data. When an entity is noti-
fi ed by letter of the date of commencement of a mandatory stock control, 
it sends a request to the President of the MRA to be struck off the register 
of entrepreneurs trading in liquid fuels. As of the date of removal from the 
register, the entrepreneur does not have to hold mandatory reserves; how-
ever, due to the fact that during the period of the company’s activity, the 
entrepreneur imported a certain amount of fuels into the country, it be-
comes necessary to supplement the missing total amount of emergency 
stocks, which could not fall below the amount required to secure supplies 
of crude oil and fuel within 90 days. If the quantity of intervention stocks 
falls below 90 days as a result of the above, the President of the MRA 
must use the agency’s resources to purchase the missing quantities of oil 
and fuel, thereby depleting public funds.

Immigrants

The problem of the fl ow of illegal migration, in most cases from the 
countries of the Levant 31, the Maghreb 32, Chad, Sudan, South Sudan, So-
malia, Eritrea, Pakistan, and Afghanistan, is now one of the most impor-
tant issues that both Poland and the European Community have to deal 
with. However, it should be noted that this migration is not only the result 
of the current wars in the Middle East. It can be said that it was initi-
ated by what is commonly known as the “Arab Spring”, which took place 
in 2012, but did not increase signifi cantly until 2015.

In view of the probably numerous human tragedies that have 
pushed some of these people into emigration, they must not be allowed 

29  Ibid., Article 5.
30  Ibid., Article 22.
31  This area includes Syria, Lebanon, Israel, the Palestinian Authority, Jor-

dan and the western part of Iraq.
32  This area includes Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, Mauritania, and the 

Western Sahara.
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to overshadow the much larger number of people who were not victims 
of the ongoing confl icts in Syria or Libya. As we learn from reports and 
photos in the media, 75% of them are young men - completely differ-
ent from Europeans, whether culturally or civilisationally 33. In only 2015, 
more than one million immigrants reached Europe 34. Such a large number 
of immigrants somehow excludes the possibility of a thorough examina-
tion of every person, but if we assume that, statistically, 1‰ of the people 
arriving in Europe can be linked to Islamist terrorist groups, this equates 
to one thousand people, for 2015 alone. This is mainly because immi-
grants, for the most part, do not have identity documents, and it is doubt-
ful whether, for example, Sudan has an electronic system of population 
register in place. As the examples of 2017 alone show, there have been 
at least eight terrorist attacks in the EU 35, also committed by newcomers 
to Europe, being immigrants linked to Islamic terrorism.

Considering the above, as well as the fact that the internal and national 
security of our country is the sole responsibility of the Polish government, 
it is proposed to undertake legislative works regulating the possibility 
of entry into the territory of the Republic of Poland of Muslims from high-
risk countries 36. It should be stressed that Muslims coming to Poland for 
diplomatic, business, service, tourist (organised, group trips) or other pur-
poses would not be subjected to these regulations 37.

The proposed restrictions would require that a person who would like 
to come to Poland, e.g. to study, should submit, together with their visa 
application, three written declarations (attestations) from persons of the 
same nationality or citizenship who entered the territory of the Republic 
of Poland legally, have been staying in our country for at least 10 years, 

33  The UN’s report: 75 proc. imigrantów to mężczyźni, <http://telewizjarepub-
lika.pl/raport-onz-75-proc-imigrantow-to-mezczyzni,23429.html>, 19 August 
2017.

34  P. Król, Europa bez granic. Milion imigrantów w 12 miesięcy, <http://www.
tvn24.pl/magazyn-tvn24/europa-stracila-granice-milion-imigrantow-w-12-mie-
siecy,18,371>, 19 August 2017.

35  3 February Paris (France), 22 March London (United Kingdom), 7 April 
Stockholm (Sweden), 20 April Paris (France), 22 May Manchester (United King-
dom), 3 June London (United Kingdom), 17 and 18 August Barcelona and Cam-
brils (Spain), 18 August Turk (Finland). See: PAP, Zamachy terrorystyczne w Eu-
ropie w ostatnich latach, <http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1045005, and 
zamachy-terrorystyczne-w-europie-w-ostatnich-latach.html>, 19 August 2017;  
ŁZ, TO, 18-letni Marokańczyk nożownikiem z Turku. Śledztwo pod kątem zama-
chu, <http://www.tvp.info/33656001/18letni-marokanczyk-nozownikiem-z-tur-
ku-sledztwo-pod-katem-zamachu>, 21 August 2017.

36  The authors propose that the list of high-risk countries should include 
countries in North and Central Africa, the Arab Peninsula, and the Near and 
Middle East, i.e. countries from which Islamic terrorists originate, countries that 
support terrorism, and so-called failed states.

37  E.g. sending military students from countries with which Poland has 
an applicable agreement, or other countries, to study in Poland, when in the in-
terest of the Polish state, speaks in favour of it.
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have been paying taxes, and during their stay in Poland have not been 
in confl ict with the law. The persons who would sign the declarations 
would confi rm that the real purpose of the stay of the person who wants 
to come to Poland is consistent with the one declared in the visa or resi-
dence application. If it turns out that the purpose of entry to Poland is dif-
ferent from the declared one, e.g. the person undertakes actions violating 
the law in force in Poland, this person would be deported from the country 
together with the persons who signed the declarations, and, e.g., would 
forfeit any movable and immovable property in Poland.

At fi rst glance, the sanctions for persons signing declarations may seem 
too drastic (unconstitutional), but it must be viewed from a different per-
spective 38. Firstly, it seems logical that the security of the citizens of the 
Republic of Poland should be one of the most important tasks imposed 
on the Polish government. Secondly, the authors do not want to under-
mine the effectiveness of the national security services - often, population 
registers are not kept in the above-mentioned countries, as births are 
not uncommon in homes, and in tents (in the case of nomadic tribes), 
and honour killings are also frequent (mainly in the case of girls and 
women). Therefore, there is no problem for an individual to change their 
birthday, name, surname or even nationality and citizenship. In any case, 
there is no need to look so far, because the spelling of names and sur-
names in passports from the former Soviet Union countries, for instance 
Ukraine, provides signifi cant scope for abuse 39. An exemplary, popular 
name of Yuri can be written in seven variants: Yuri, Yury, Yuryi, Yuriy, 
Yuryy, Yiuri, and Yiurii. Additionally, by changing one of the letters in the 
name, the computer system will not associate the person being checked 
with a person registered in databases. It must be admitted, however, that 
Ukrainian institutions make sure that the date of birth is not changed 
in documents issued in a sequence.

While we can still count on honest cooperation with the Ukrainian 
state services, cooperation with Muslim countries or failed states - mainly 
in the local administration or intelligence and counter-intelligence ser-
vices - seems highly questionable. Looking at the structure of the local 
communities, we can see that in connection with the religion, i.e. Islam, 
there exists caste and clan systems. Homesteads are home to multi-gen-
erational families (including close and distant relatives), which are often 
very numerous, and family ties are often more important than loyalty 
to the state. In poorer regions, it happens that whole families, clans or vil-
lages collect money so that one person can go to the countries of Western 
civilisation in search of education or a better life. Such people often start 
helping their relatives by sending them money or attracting more people 

38  These provisions would apply to foreigners residing in our country on the 
basis of visas or other residence permits and would not apply to foreigners who 
have obtained Polish citizenship. If a foreigner has two citizenships, including 
a Polish one, they could not participate in this procedure as a certifying person.

39  The examples given, which relate to Ukrainian citizens, are the result 
of the authors’ work experiences.
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to themselves once they have reached a certain standard of living. The 
caste and clan system in a way requires that people staying in, e.g., Eu-
rope maintain good knowledge of the situation in their home country. 
Moreover, it cannot be denied that they know better the cultural and re-
ligious reality of their countrymen applying for entry to our country than 
the offi cials of regional offi ces issuing residence permits in our country, 
the Border Guard offi cers (hereinafter referred to as: SG) permitting entry, 
or employees of the Immigration Offi ce issuing the relevant administrative 
decisions.

If we take into account the fact that persons legally staying in Po-
land for at least 10 years have a certain social status, relatively stable 
work, families, and often children who go to kindergartens or schools, 
it seems logical that these persons will not want to consciously expose 
themselves to the risk of deportation, thus erasing everything they have 
achieved over their years of staying in Poland. In order to confi rm this, 
it is enough to listen to the statements of a Syrian, for example, the own-
er of the catering chain Amrit Kebab Ghaze Abdulloh 40, in order to real-
ise that the introduction of such provisions could be positively perceived 
by foreigners of the Islamic faith living in Poland. From the conversation 
with the person mentioned above, it appears that “[…] most of them did 
not have to leave their homes because of the war. […] he would not em-
ploy these people in his restaurant because, as he says, »they don’t want 
hard work«. […] In his opinion, it is unlikely that there will be any chance 
of picking out the victims of war from this wave of immigrants. He says 
that in Turkey, a Syrian passport can be bought for 1,000 Euros, and 
that border guards are unable to distinguish between the nationalities 
of newcomers” 41.

The use of caste and clan relations based mainly on family relations 
seems to be the best way to increase control over persons who would like 
to enter the territory of the Republic of Poland. This would obviously not 
exempt state institutions from conducting parallel checks.

With regard to asylum applications, however, it should be pointed out 
that a person - an immigrant who, from the outset, says that they do not 
have any documents - should make a state offi cial think. According to the 
current provisions, a person who applies for asylum is obliged to prove 
that they meet the requirements for refugee status 42. 

It should be noted that the problem of identifi cation and so-called ap-
proval of persons coming to Poland as immigrants from Muslim countries 

40  bzm/natemat.pl, Jego też oskarżą o ksenofobię? Właściciel Amrit Kebab: 
Może jedna piąta to prawdziwi uchodźcy, większość chce łatwego życia na zasił-
ku, <https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/265380-jego-tez-oskarza-o-ksenofobie-
-wlasciciel-amrit-kebab-moze-jedna-piata-to-prawdziwi-uchodzcy-wiekszosc-
-chce-latwego-zycia-na-zasilku>, 22 August 2017.

41  Ibid.
42  Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1666), art. 26 
ust. 4.
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is very complex, and in fact, does not allow terrorist threats from persons 
entering our country to be eliminated. Classifi ed operational and recon-
naissance activities carried out by both special services and the police 
with regard to operational reconnaissance of persons entering the Repub-
lic of Poland in order to obtain refugee status together with the possibility 
of permanent residence also seem to be ineffective and ineffi cient, as they 
would be based exclusively operational surveillance in a situation where 
such a person is already physically present in the territory of the country, 
as executed by the state services of Western Europe. 

A person (immigrant/refugee) entering for the fi rst time and giving their 
personal data (real or fi ctitious) is a person who is completely anonymous 
and does not appear in any information systems (both public and classi-
fi ed databases of state services). Possible cooperation (coordination) with 
the public authorities of the country of origin of the person (immigrant) 
in order to confi rm the declared data, if available at all, may cause some 
diffi culties, e.g. data may have been destroyed by war. Moreover, actual 
cooperation with state services (police, intelligence, counter-intelligence, 
etc.), due to the lack of partnership (cooperation), and intentional mis-
information of national services, is diffi cult because they may also fail 
to provide reliable information on the person concerned. 

For instance, in February 2016, Hans-Georg Maassen, head of the Ger-
man Federal Offi ce for the Protection of the Constitution, confi rmed that 
terrorists might be hiding among migrants. He reported about 100 known 
cases of this type in Germany. On the other hand, in August 2016, Ital-
ian Foreign Minister Andrea Orlando, speaking in parliament, stated that 
there were serious suspicions that the Islamic State played an important 
role in the infl ux of immigrants/refugees to Europe by sea. The reality 
of such a threat is also demonstrated by the intercepted e-mails, letters 
or telephone conversations of jihadists, which show that terrorists may 
be hiding, for example, on boats carrying people from Libya to Europe 43. 

The above situation, as the described examples show, does not allow 
for the actual prevention of threats in its entire spectrum (not only terror-
ist, but also criminal, etc.) due to the infl ux of immigrants forced to stay 
or voluntarily declaring their stay in Poland.

A key argument in favour of terrorists taking advantage of the infl ux 
of immigrants/refugees to Europe is, inter alia, the Islamic State’s strat-
egy of creating “new fronts of combat” 44 by taking action, including terror-
ist attacks, in other countries and regions. The EU area is an important 
element of its impact 45.

43  S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm, Warsza-
wa 2017, pp. 155–156.

44  S. Wojciechowski, Terroryzm — stare i nowe dylematy, “Rocznik Strategicz-
ny” 2015, No. 16, pp. 395–413.

45  S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm…, op. cit., 
p. 163.
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Summary

With regard to the issue of reprivatisation, it should be pointed out 
that this is a problem which will increase over time, causing costs in the 
billions of PLN, because neither Polish law ore the Polish State, as the 
experience of the last three decades has shown, can or, what is worse and 
more likely, want to deal with this problem, regardless of which political 
group is in power. On the other hand, external entities, such as Jews 
or Germans, slowly but systematically apply for restitution or compensa-
tion for their pre-war property, which, as in the case of Jews, does not 
have a legitimate heir or, as in the case of Germans, was nationalised after 
the war, and are successful in this respect in Polish institutions and the 
judiciary. As indicated above, Jewish entities are systematically lobby-
ing abroad to achieve their goals. A notable example of such action is the 
adoption in the United States of America (hereinafter referred to as the 
USA) of the Act of 2017 on Immediate Justice for Holocaust Survivors who 
have not been compensated for their losses 46.

In the authors’ opinion, this problem could be solved by a single repri-
vatisation act, which would comprehensively deal with formerly German 
property in Poland, introducing (as the German state was the perpetrator 
of the war, and in doing so caused huge damage in Poland, it must accept 
the consequences of losing the war) a provision on the inability to pursue 
claims against the Polish state, by introducing restrictive provisions on the 
possibility of restitution of property (payment of compensation) only to the 
real and living owners or heirs, and not to Jewish organisations, with the 
exclusion of any compensation for inherited property left over from Polish 
citizens of Jewish descent, and in particular the return of such property 
to any Jewish organisations. However, in the case of Polish property, ap-
propriate compensation should be paid, and if there is such a possibility, 
such property should be returned.

Secondly, the authors raised the problem of the activity of private com-
panies operating on the liquid fuels market, which has a signifi cant im-
pact on the economic security of Poland. As has been presented above, 
the current provisions of law - despite their tightening - still make it pos-
sible to obtain VAT refunds, which may still result in losses amounting 
to billions of PLN in Poland. One of the solutions proposed by the au-
thors is to increase and introduce for each entity involved in importing 
- in particular diesel oil - mandatory security of assets. However, given 
the profi tability of the business, this may not be an adequate solution, 

46  Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017, p. 447 
(hereinafter referred to as: Act on JUST 447), <https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/senate-bill/447/text>, 7 October 2019. The Act on JUST 
447 concerns the restitution of the property of Holocaust victims. It was signed 
by US President Donald Trump in May 2018. See: Czym jest “Nie Dla Roszczeń”, 
<https://ustawa447.pl>, 26 September 2019.
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as it is likely that criminals will merge their businesses to provide such 
security through one company and then continue to participate in the 
business.

In the authors’ opinion, it seems that the adoption of solutions that 
were implemented in the 1970s in the USA and Great Britain would 
be the most effective way of combatting VAT fraud in fuel trading. Namely, 
the tax should be paid on the quantity of fuel sold by the fi nal distribu-
tor, i.e. the owner of a petrol station. In such a situation, it is irrelevant 
whether the fuel sold was obtained legally or illegally by the owner of the 
service station, since he/she has to pay VAT to the State Treasury on each 
quantity of the fuel sold. If, in the Anglo-Saxon countries, such a solution 
curtailed the activity of the fuel mafi a, it seems that it would also bring 
a positive effect in Poland in the form of an increase in revenues to the 
budget from the sale of fuels. A second solution to this problem could 
be a total ban on the import of diesel and fuels by non-state entities. Such 
a solution may seem ‘politically incorrect’ in the era of free trade and free 
movement of goods, but given the billions of PLN that the Polish budget 
is losing every year due to the activities of the so-called fuel mafi as, per-
haps it would be worth introducing such provisions and spending the 
money saved on health care or education.

The third issue discussed was the recent problem with Muslim im-
migrants arriving in Europe, which is present not only in the media. The 
proposed solutions can be classifi ed as preventive provisions. Numerous 
experiences show that, in the long term, prevention is more effective than 
post factum actions. The presented solutions aim at increasing the control 
of persons applying for entry to the territory of the Republic of Poland. 
This translates directly into an increase in the internal security of the 
country, which, as indicated in the introduction, is the sole responsibility 
of each EU member state. At the same time, the decision-makers should 
not be guided by political correctness, but only by rational thinking aimed 
at increasing the national security of citizens of the Republic of Poland, 
i.e. their voters. Therefore, the introduction of provisions aimed at increas-
ing the internal security of Poland should not raise any objections of our 
partners in the EU. However, it is possible that they would contribute 
to a wider international debate in this matter.
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FORMY PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ 
W POLSCE PRZED 1990 R. I JEJ ZWALCZANIE

Przestępczość w złożonej formie różnego typu współdziałania sprawców 
jest problemem z jakim instytucje chroniące porządek muszą sobie radzić 
od wielu lat. Ludzie trudniący się początkowo prostymi kradzieżami, doko-
nujący zamachów na życie i zdrowie czy dopuszczający się oszustw szybko 
stwierdzili, że czyny te popełniane wspólnie z innymi osobami przynoszą 
pewniejszy i większy zysk oraz są dla sprawców bezpieczniejsze. Począwszy 
od najprostszych, doraźnych form współdziałania przez coraz lepiej rozwi-
nięte formy współpracy aż do trwałych powiazań przestępczych — to ewo-
lucja, jaką można zauważyć, analizując historię świata przestępczego. 
Największe światowe struktury przestępcze wywodzą swoją historię jeszcze 
ze średniowiecza. Sycylijska mafi a uznawana powszechnie za najstarszą 
z działających do dziś organizacji przestępczych w Europie wywodzi swoje 
korzenie aż z XIII w. Japońska yakuza i chińskie triady też znane są od kil-
kuset lat. Co ciekawe, zarówno początki mafi i, jak i japońskiej yakuzy czy 
chińskich triad wywodzą się z organizacji stawiających opór najeźdźcom 
i okupantom. Inaczej niż w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie domi-
nowały od początku grupy etniczne, a zagrożenie tego rodzaju ujawniło 
się w pełni w drugiej połowie XIX w. Najgroźniejsza z nich włoska „czarna 
ręka” zanikła dopiero w okresie prohibicji l. 20. XX w., gdy rozwinęły się 
inne grupy — nowe i lepiej zorganizowane w oparciu o kryterium skutecz-
ności w dokonywaniu przestępstw 2.

W polskiej literaturze historycznej można również odnaleźć opisy roz-
budowanych struktur przestępczych działających już w XVI w. Składały 
się one przede wszystkim z tzw. ludzi luźnych prowadzących życie poza 
przyjętymi wówczas ramami społeczeństwa. Znajdowali się wśród nich 

1  Dr Wiesław Mądrzejowski — adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie, były ofi cer Biura dw. z Przestępczością Zorganizowa-
ną i Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Prowadzi badania 
nad problematyką efektywności narzędzi i metod zwalczania przestępczości zor-
ganizowanej. Autor i współautor kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu arty-
kułów dotyczących tych zagadnień.

   Adres do korespondencji: <wiemod@wp.pl>.
2  Zob. D. Southwell, Historia przestępczości zorganizowanej. Prawdziwe dzie-

je i tajemnice gangów całego świata, Brema 2009, s. 107 i nast.
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zarówno przypisani do pana i ziemi chłopi, którzy uciekli i znaleźli się 
poza prawem, „wyświecieni” z miast sprawcy przestępstw, jak i podupadła 
drobna szlachta. Tworzyli oni „kupy hultajskie” utrzymujące się z napa-
dów na drogach, rabowania wsi i kradzieży w większych miastach. Moż-
liwe było określenie struktur grup, niepisanych wewnętrzne zasady ich 
zachowania oraz maskowanie przestępczego procederu 3.

W okresie rozbiorów zjawisko przestępczości, którą obecnie określa 
się jako zorganizowaną, występowało przede wszystkim na ziemiach za-
boru rosyjskiego oraz w Galicji. W Warszawie odczuwalne zagrożenie dla 
porządku publicznego stanowiły zarówno grupy bandyckie zajmujące się 
kradzieżami, rozbojami i wymuszeniami, jak i szajki działające w sferze 
gospodarczej. Najlepiej zorganizowane były liczne grupy złodziei kieszon-
kowych — już w tym czasie nazywani doliniarzami. Rozpowszechnił się 
niepisany kodeks złodziejski zabraniający m.in. okradania dzieci i wdów 4. 
W ostatniej dekadzie XIX w. ujawniono m.in. dobrze zorganizowaną grupę 
fałszerzy wina, która podrabiała wyroby markowe, stosując tanie zamienni-
ki 5. W 1910 r. wszczęto śledztwo wobec grupy fałszerzy pieniędzy, którego 
efektem było ujawnienie wielkiej, międzynarodowej grupy przestępczej — 
w 1914 r. przed sądem w Warszawie stanąć miało ponad 70 członków tej 
grupy. 

Formy przestępczości zorganizowanej do 1939 r. oraz jej zwalczanie

W okresie międzywojennym oraz w latach 1944–1989 funkcjonował 
w Polsce szereg zorganizowanych struktur przestępczych o zróżnicowanym 
charakterze. Zasięg terytorialny ich działalności miał z reguły charakter 
lokalny, a grupy specjalizowały się w określonej formie przestępczości. Nie 
stosowano wówczas pojęcia przestępczości zorganizowanej, lecz w zależ-
ności od obszaru działalności grupy określano je jako „bandyckie”, „prze-
mytnicze”, „urzędnicze” itp. 

W latach 30. XX w. przyjęto dla tej formy działalności przestępczej okre-
ślenie przestępczości zawodowej. W kilku ośrodkach naukowych podję-
to badania nad tym zjawiskiem. Na szczególną uwagę zasługują badania 
i publikacje prof. Witolda Świdy. Analizując wyniki przeprowadzonych ba-
dań nad grupami przestępczymi, stwierdza, że „Niektóre z nich przybierają 
postać szerszą i stają się czemś w rodzaju organizacji zawodowej, której 
celem jest ponadto wzajemna pomoc i ułatwianie członkom działalności 
przestępnej” 6. 

3  S.F. Klonowic, Worek Judaszów i inne pisma polskie w wyborze, Warszawa 
1914, s. 54 i nast., <www.bbc.mbp.org.pl/dilibra/documentadata?id=10854&from
=pubindex&diridis=18&lp=2556>, 12 kwietnia 2019 r.

4  D. Zając, O tych co mieszki rzezają, <www.historia.org.pl/2011/04/17/o-
-tych-co-mieszki-rzezaja>, 12 kwietnia 2019 r. 

5  Zob. S. Milewski, Ciemne sprawy dawnych warszawiaków, Warszawa 1982, 
s. 176 i nast.

6  W. Świda, Przestępca zawodowy, Wilno 1932, s. 41.
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Po pierwszej wojnie światowej największym problemem na terenie Pol-
ski były dobrze zorganizowane zbrojne grupy bandyckie działające na te-
renie wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskej (dalej jako: RP). 
Dokonywały one napaści na wsie i małe miasteczka, sklepy, urzędy pocz-
towe oraz pociągi i konwoje podatkowe. Według ocen II Oddziału Sztabu 
Generalnego w latach 1921–1925 na tym obszarze działało kilkaset grup 
przestępczych liczących ok. 3000 osób 7.

Ze względu na strukturę etnografi czną przedwojennego państwa gru-
py przestępcze przyjmowały często charakter etniczny, co obecnie w Pol-
sce jest rzadkością. Przykładem, jaki przytacza W. Świda, jest powstałe 
w 1922 r. w Wilnie zrzeszenie zawodowe przestępców narodowości żydow-
skiej, znane pod nazwą „Bruder Ferein”, którego działalność obejmowała 
zarówno zwyczajne przestępstwa o charakterze bandyckich kradzieży i wy-
muszeń, jak i składanie kaucji za aresztowanych członków, pomoc dla ich 
rodzin czy fi nansowanie zakupu narzędzi do dokonywania przestępstw. 
W szczytowym okresie rozwoju grupa liczyła ponad tysiąc osób. Zarząd 
grupy dokonywał też podziału łupów i zysków 8. Środowisko przestępcze 
było zamknięte, lecz wewnętrznie zróżnicowane. „Na zewnątrz” obowią-
zywały ściśle przestrzegane zasady dotyczące kontaktów z organami ści-
gania, natomiast wewnątrz niepisany kodeks złodziejski określany jako 
„dintojra”, który wskazywał zarówno zasady zachowania, jak i sposób re-
agowania w wypadku ich złamania. W grupach kieszonkowców, włamy-
waczy czy elitarnych kasiarzy istniał system przygotowywania adeptów 
„do zawodu”, który gwarantował opiekę zapewniającą przynajmniej pod-
stawowe warunki egzystencji, w tym także opiekę lekarską. 

Najbardziej znane w tym czasie grupy kryminalne to banda „Władka” 
z Sosnowca, banda „Czarnej ręki” z Białegostoku, banda „Braci Nocnych” 
z Łodzi czy grupa „Białej Ręki” z Gdyni. W Warszawie szczególną rolę od-
grywała zbrojna grupa przestępcza Łukasza Siemiątkowskiego „Taty Ta-
siemki”, który uczestniczył w walce o niepodległość Polski i przez swoje 
powiązania polityczne z tamtego okresu przez lata pozostawał bezkarny, 
terroryzując przede wszystkim kupców z warszawskiego targowiska „Ker-
celaka”. Nawet po zatrzymaniu i skazaniu wpływy polityczne lidera grupy 
doprowadziły do szybkiego ułaskawienia go w 1935 r. przez prezydenta 
Ignacego Mościckiego 9. 

Zagrożenie przestępczością narkotykową nie było jeszcze tak powszech-
ne jak obecnie, niemniej narkomania też stawała się powoli istotnym 
problemem społecznym. Dystrybucja środków odurzających prowadzona 
była przede wszystkim przez osoby powiązane ze środowiskiem lekarskim 
i farmaceutycznym. W 1929 r. liczbę narkomanów tylko w Warszawie 
szacowano na około 15 tys. osób. Odurzano się przede wszystkim mor-
fi ną, której gram kosztował wówczas ok. 20 zł oraz heroiną kosztującą 

7  R. Cheda, XX wiek: Czerwony Terror na kresach, <www.rp.pl/Rzecz-o-
-historii/306099906-XX-wiek-Czerwony-terror-na-kresach.html>, 10 maja 2019 r.

8  W. Świda, Przestępca zawodowy…, wyd. cyt., s. 41.
9  Zob. M. Piątkowska, Życie przestępcze w przedwojennej Polsce, Warszawa 

2012, s. 63 i nast. 
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ok. 30 zł za gram. W sprawach przed sądami podnoszono w obronie han-
dlujących narkotykami, że ich działanie nie jest bardziej szkodliwe od po-
wszechnie obecnego alkoholu 10.

Zorganizowane formy przybierał także proceder osiągania zysków z cu-
dzego nierządu. Warszawska grupa Jakuba Krybusa liczyła ok. 15 osób, 
a kontrolowała kilkadziesiąt domów publicznych i kilkaset kobiet zajmu-
jących się prostytucją 11. W 60 tys. Toruniu zarejestrowanych było 164 
prostytutek, a poza rejestracją proceder uprawiało ok. 1500 kobiet kon-
trolowanych przez grupy „opiekunów”. We Lwowie do zwalczania prosty-
tucji i jej zorganizowanych form powołano specjalny referat składający się 
z 22 policjantek 12.

We wschodnich województwach II RP istotne zagrożenie stwarzały zor-
ganizowane grupy koniokradów. Niektóre z nich działały przez kilka lat 
i miały dobrze przygotowaną strukturę. W ich orbicie znajdowały się osoby 
„nadające” cel, czyli gospodarstwa rolne, w których znajdowały się ko-
nie mogące stać się przedmiotem kradzieży, a także przekazujące wiedzę 
o zwyczajach ich właścicieli, sposobach zabezpieczenia stajni itp. Ostat-
nim ogniwem w łańcuchu grupy byli wyspecjalizowani paserzy posiada-
jący bardzo dobre rozeznanie rynku, w tym również na potrzeby wojska.

Istniały także powiązania pomiędzy przestępcami polskimi a zorgani-
zowanymi grupami z innych krajów. Abram Sycowski, drobny złodziej 
z Łomży, wyemigrował z Polski tuż po wojnie. Trafi ł do Chicago, gdy roz-
wijały się tam największe struktury przestępcze, z którymi szybko nawią-
zał kontakt, a kolejno został jednym z członków grupy Alphonso Capone. 
Po jej upadku został skazany za handel alkoholem, lecz udało mu się uciec 
do Europy, gdzie dokonywał kolejnych przestępstw we Francji, w Austrii, 
w Polsce, na Węgrzech aż w końcu został zatrzymany i skazany na terenie 
Gdańska 13.

Szczególne role spełniały doskonale zorganizowane przedwojenne gru-
py przemytnicze działające zarówno na granicy zachodniej i północnej 
z Niemcami, jak i na całej granicy wschodniej. Struktura takich grup okre-
ślana była jako „łańcuszek”, którego najmniejsze ogniwa stanowili drobni 
przemytnicy przenoszący towar przez granicę, następnie pośrednicy prze-
kazujący towar do hurtowników w głębi kraju oraz tzw. upychacze zaopa-
trujący w przemycony towar do sklepów, restauracji i na bazary 14. 

Grupy przestępcze zajmowały się również przestępczością określaną 
dzisiaj jako gospodarcza. Sprzyjały temu ogromne inwestycje, jakie prowa-
dzono w niektórych regionach kraju. Znaczny oddźwięk medialny wywołały 
np. wielomilionowe straty spowodowane działalnością grupy przestępczej 
zorganizowanej wokół budowy budynku poczty w Gdyni. Wielkim echem 

10  Zob. S. Milewski, Ciemne sprawy międzywojnia, Warszawa 2002, s.  99–109.
11  M. Piątkowska, Życie przestępcze w przedwojennej…, wyd. cyt., s. 339.
12  A. Dworzaczek, Policja Państwowa w woj. lwowskim w latach 1919–1939, 

<www.kuriergalicyjski.com/historia/smaczki-z-archiwum/5875-policja-pan-
stwowaw-woj-lwowskim-1919-1939>, 17 marca 2019 r. 

13  M. Piatkowska, Życie przestępcze w przedwojennej…, wyd. cyt., s. 77.
14  Tamże, s. 181 i nast. 
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odbiła się ujawniona w 1932 r. „afera żyrardowska” dotycząca ogromnych 
nadużyć podatkowych, celnych i gospodarczych w wielkich żyrardowskich 
zakładach włókienniczych zarządzanych przez francuską spółkę Comp-
toir de l`Industrie Cotonniere. W tym samym okresie potężnym państwo-
wym monopolem zapałczanym wstrząsnęła „afera Krugera” — szwedzkiego 
przemysłowca, właściciela międzynarodowej grupy kapitałowej, do której 
należały także polskie zakłady zapałczane 15.

Niespotykany dotąd wzrost przestępczości nastąpił pod koniec 
l. 20. XX w., czemu nie było w stanie zapobiec zaostrzenie polityki krymi-
nalnej. W 1930 r. po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości przekro-
czona została pojemność więzień 16. 

Za jeden z najważniejszych środków niezbędnych do skutecznej wal-
ki z przestępczością uważano zreformowanie i unowocześnienie struktur 
Policji Państwowej (dalej jako: PP), która swoje działania powinna oprzeć 
o wzorową organizację, zaopatrzona w najnowsze osiągnięcia naukowe 17.

Zwalczanie przestępczości na ziemiach polskich po odzyskaniu nie-
podległości utrudniała przede wszystkim odziedziczona po zaborcach 
niespójność systemu policyjnego. W początkowym okresie po odzyskaniu 
niepodległości największym problemem było scalenie w jedną strukturę 
jednostek policyjnych funkcjonujących na obszarze trzech zaborów i nowo 
powstałych instytucji policyjnych, jak Policja Komunalna i Milicja Ludo-
wa, na terenie Królestwa Polskiego. W Małopolsce jeszcze we wrześniu 
1918 r. utworzona została Milicja Obywatelska, która przekształciła się 
później w Małopolską Straż Obywatelską. 28 października 1918 r. powo-
łano w Krakowie Straż Bezpieczeństwa Polskiej Komisji Likwidacyjnej. 
Na terenie Galicji Wschodniej działała Żandarmeria, natomiast na Śląsku 
Cieszyńskim działała Żandarmeria Krajowa 18. Poszczególne opcje politycz-
ne powoływały też własne organizacje o charakterze porządkowym, jak 
endecka Straż Bezpieczeństwa Publicznego, Milicja Ludowa Polskiej Partii 
Socjalistycznej (dalej jako: Milicja Ludowa PPS), Straż Policyjna Państwo-
wa, Straż Obywatelska (dalej jako: SO) i inne 19.

W zaborze pruskim na terenie Wielkopolski 13 listopada 1918 r. powo-
łano SO, która w okresie Powstania Wielkopolskiego weszła w strukturę 
Straży Ludowej podlegającej Naczelnej Radzie Ludowej. 

W momencie odzyskania niepodległości szczególną rolę odgrywała Mi-
licja Ludowa PPS. Jej struktury szybko się rozwijały, utworzono komendy 
różnych szczebli, natomiast dekretem Józefa Piłsudskiego z przepisami 

15  Zob. J. Cieślik, Brytyjscy biegli rewidenci w Polsce w okresie międzywojen-
nym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2015, t. 85(141), s. 139.

16  J. Makarewicz, Wzrost przestępczości w Polsce, „Przegląd Prawa i Admini-
stracji” 1931, nr 2, s. 164.

17  L. Radzinowicz, Legalna bezkarność, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1932, 
nr 35, s. 495.

18  S. Franc, Policja Państwowa w II Rzeczpospolitej, „Annales Universitatis 
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2012, t. 8, s. 188–193.

19  A. Misiuk, Administracja spraw wewnętrznych w Polsce (od połowy XVIII 
wieku do współczesności). Zarys dziejów, Olsztyn 2005, s. 116 i nast.
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z 5 grudnia 1918 r. o organizacji Milicji Ludowej 20 nadano milicji status 
instytucji państwowej odpowiedzialnej za ochronę spokoju i bezpieczeń-
stwa oraz walkę ze „[…] wszelkimi przejawami bezwładu społecznego” 21. 
W strukturze Komendy Głównej uwzględniono konieczność powołania ko-
mórki odpowiedzialnej m.in. za zwalczanie bandytyzmu i spekulacji. Za-
danie to realizował Wydział III Analityczno-Wywiadowczy. 

Po powołaniu w 1919 r. PP jej struktura w okresie międzywojen-
nym ulegała częstym zmianom. Od początku działalności sprawy bez-
pieczeństwa i porządku publicznego znalazły się w kompetencjach 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dalej jako: MSW). W statucie 
organizacyjnym MSW z 13 stycznia 1921 r. przyporządkowano je do kom-
petencji Departamentu III MSW — Bezpieczeństwa Publicznego i Prasy 22.

W strukturach PP zawsze uwzględniano komórki zajmujące się bezpo-
średnio inwigilacją środowiska przestępczego. W pierwszym okresie ist-
nienia formacji, w utworzonej w 1919 r. Komendzie Głównej Policji Pań-
stwowej (dalej jako: KGPP), koordynacją zwalczania przestępczości zająć 
się miał Wydział Rejestracyjno-Karny — za co odpowiadały znajdujące się 
w nim referaty: inwigilacyjno-informacyjny i rozpoznawczy 23.

Po reformie w 1922 r. zadania związane z ewidencją przestępstw oraz 
ich wykrywaniem należały do Wydziału IV Rejestracyjno-Pościgowego 
KGPP. Kolejna zmiana nastąpiła w 1926 r., gdy Wydział IV KGPP przyjął 
nazwę Śledczo Pościgowego , gdzie przez kolejne lata za ściganie przestęp-
czości odpowiadały referaty:

 — kryminalny,
 — rozpoznawczy,
 — rejestracyjno-pościgowy,
 — policji kobiecej, który zwalczał przestępczość związaną z nierządem 
i sutenerstwem.
Później utworzono w ramach tego wydziału wyspecjalizowane centrale:
 — Centrala do Walki z Fałszerstwami Pieniędzy,
 — Centrala ds. Zwalczania Nielegalnego Obrotu Narkotykami. 
W jednostkach terenowych od 1926 r. przy komendach wojewódzkich 

PP działały urzędy śledcze sprawujące nadzór nad postępowaniami śledczy-
mi w województwie. Na poziomie powiatów i miast w największych jednost-
kach (32 powiaty i 9 miast) działały wydziały śledcze prowadzące postępowa-
nia pod nadzorem prokuratury 24. W komendach powiatowych, w których nie 
powołano wydziałów śledczych, służyli funkcjonariusze służby śledczej, któ-
rych zadaniem było prowadzenie dochodzeń o skomplikowanym charakterze 

20  MP z 1918 r., nr 227, poz. 3.
21  A. Misiuk, Administracja spraw wewnętrznych…, wyd. cyt., s. 171.
22  Tamże, s. 142.
23  Zob. B. Sprengel, Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych 

przez Policję Państwową (1918–1939). Wybrane problemy [w:] M. Fałdowski, 
P. Kardela (red.), Dawniej niż wczoraj — 100 lat Polskiej Policji, Szczytno 2019, 
s. 26

24  Policja Państwowa II RP, <www.dws-xip.pl/wojna/2rp/ad8.html#skok2>, 
12 marca 2019 r.
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wymagających specjalnego przygotowania 25. Poza prowadzeniem dochodzeń 
w sprawach o bardziej złożone przestępstwa wymagających lepszego przygo-
towania i zastosowania przez policjantów środków technicznych, w wydziałach 
tych dokonywano rejestracji osób poszukiwanych i przestępców zawodowych.

Kolejna zmian nastąpiła w 1927 r., kiedy rozporządzeniem ministra 
spraw wewnętrznych z 8 kwietnia 1927 r. o wydziałach i urzędach śled-
czych 26 zmieniono nazwę Wydziału IV KGPP na Centralę Służby Śledczej 
(dalej jako: CSŚ) 27. Do zadań centrali należało przede wszystkim nadzo-
rowanie czynności PP w zakresie służby śledczej, gromadzenie informacji 
o przestępczości w całym kraju, a także prowadzenie centralnej rejestracji 
daktyloskopijnej. Tym samym spełniała ona rolę koordynacyjną w inwigi-
lacji (również zagranicznej) środowisk zagrożonych występowaniem form 
przestępczości zawodowej o różnym stopniu zorganizowania. 

Ostatecznie od 1938 r. za bezpośrednią walkę z przestępczością na szczeb-
lu centralnym odpowiadał Wydział IV KGPP — CSŚ 28. 

Po wrześniu 1939 r. z więzień uciekło lub wypuszczono kilkanaście ty-
sięcy przestępców, wobec czego nasiliła się plaga napadów z użyciem bro-
ni. W wyniku działań wojennych na froncie niemiecko-radzieckim na tere-
nie polskim pojawiło się wiele grup składających się z żołnierzy rozbitych 
jednostek rosyjskich. W 1943 r. odnotowywano nawet kilkadziesiąt bandy-
ckich napadów rabunkowych tygodniowo. Część grup bandyckich podszy-
wało się pod oddziały zbrojnego podziemia, zabierając cenne przedmioty 
na rzecz walki z okupantem. W 1943 r. komendant główny Armii Krajowej 
wydał instrukcję w sprawie zwalczania bandytyzmu, a informacje o wyro-
kach śmierci na bandytów publikował Biuletyn Informacyjny 29.

Zorganizowane grupy przestępcze w Polsce w latach 1945–1989 oraz 
ich zwalczanie

Zjawisko przestępczości zorganizowanej w latach 1945–1989 niewąt-
pliwie występowało, chociaż aż do końca l. 80. XX w. określenie to nie 
znajdowało odzwierciedlenia w literaturze. Działalność grup przestępczych 
określano mianem „przestępczości bandyckiej”, „przemytniczej” czy naj-
częściej „aferowej przestępczości gospodarczej”. Zjawisko przestępczości 
zorganizowanej rzadko było przedmiotem badań naukowych, zaprzeczano 
nawet istnieniu w Polsce zorganizowanych struktur przestępczych 30.

25  M. Fałdowski, Reforma systemu szkolnictwa policyjnego w latach 1928–1931 
[w:] M. Fałdowski, P. Kardela (red.), Dawniej niż wczoraj…, wyd. cyt., s. 38.

26  DzU z 1927 r., nr 40, poz. 358.
27  A. Misiuk, Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów. Od X wieku 

do współczesności, Szczytno 2006, s. 105.
28  Zob. S. Franc, Policja Państwowa w II Rzeczpospolitej…, wyd. cyt., s. 200.
29  M. Zaremba, Bandytyzm powojenny, <www.polityka.pl/tygodnikpolityka/

historia.1511100,1,bandytyzm-powojenny.read>, 10 maja 2019 r.
30  W. Filipkowski, Struktury przestępcze w Polsce [w:] E. Pływaczewski (red.), 

Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011, s. 75.
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W okresie powojennym pierwsze formy zorganizowanej działalności prze-
stępczej miały charakter kryminalny. Sprzyjało temu przede wszystkim 
rozluźnienie więzi społecznych spowodowane kilkuletnią okupacją, dwu-
krotnym przetoczeniem się frontów wojennych, zanikiem więzi społecznych, 
powszechnym dostępie do broni palnej oraz bardzo słabymi w tym okresie 
organami władzy cywilnej. Największe grupy przestępcze tworzyły się przede 
wszystkim na przejętych po wojnie obszarach ziem zachodnich i północ-
nych. Wysiedlenia dotychczasowych mieszkańców i napływ przesiedleń-
ców z byłych polskich ziem wschodnich dodatkowo sprzyjały tworzeniu się 
grup o charakterze kryminalnym. W ich skład wchodzili przede wszystkim 
tzw. szabrownicy zagarniający pozostawione bez opieki mienie po wysied-
lonych Niemcach i dokonujący rabunków zarówno na osobach świeżo tam 
osiedlonych, jak i kształtujących się instytucjach — sklepy, poczty, poste-
runki milicji. W grupach znajdowali swoje miejsce maruderzy z jednostek 
wojskowych, członkowie ugrupowań militarnych z okresu wojny, a także 
osoby zajmujące się zawodowo kradzieżami w okresie międzywojennym. 
Struktury przestępcze miały charakter płynny, więc organizowane były 
do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Ich skonsolidowanie i specjaliza-
cja w określonych formach przestępczości trwała jeszcze przez kilka lat 31. 

Postępująca szybko izolacja kraju i krajowej gospodarki od kontaktów 
z rynkiem Europy Zachodniej przyczyniły się do rozwoju zorganizowanych 
grup przemytniczych. Szczególnie rozwinięte formy przemytu występowały 
na terenie Podhala. Już w XIX w. przemyt stał się jednym z istotnych źró-
deł dochodu mieszkańców tego regionu 32. 

Afery przemytnicze w l. 50. i 60. XX w. polegały głównie na przemy-
cie do kraju zegarków, a z Polski wywożono dewizy, dzieła sztuki i złoto. 
Największą z „grup dewizowych” monopolizującą skup i obrót dewizami 
w znacznej części kraju była rodzinna grupa „Mętlewiczów” skazanych 
w 1976 r. m.in. za obrót 16 t złota 33. 

W latach 50. i 60. XX w. o istnieniu zarówno prawie „amatorskich”, jak 
i dobrze zorganizowanych grup kryminalnych świadczyły spektakularne 
napady na banki, np. w 1962 r. 5-osobowa grupa przypadkowo dobranych 
znajomych napadła na Narodowy Bank Polski (dalej jako: NBP) w Wołowie, 
zabierając ponad 12,5 mln zł.  Wysokim stopniem zorganizowania charak-
teryzowała się grupa kryminalna działająca w Warszawie i jej okolicach. 
Największy echem odbiła się jej akcja z 22 grudnia 1964 r. — do dziś nie-
znani sprawcy napadli na oddział NBP przy ul. Jasnej w Warszawie, rabu-
jąc 1,3 mln zł, zabijając jednego strażnika i raniąc drugiego. Sprawcy tych 

31  Zob. W. Mądrzejowski, Pojęcie przestępczości zorganizowanej i działalność 
zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce [w:] W. Jasiński, W. Mądrze-
jowski, K. Wiciak (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne 
zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013, s. 51.

32  J. Kochanowski, Socjalizm na halach, czyli „patologia stosunków społecz-
no-ekonomicznych i politycznych w Zakopanem” (1972), „Przegląd Historyczny” 
2007, nr 98/1, s. 72.

33  Zob. P. Pytlakowski, Pitawal PRL, <https://www.polityka.pl/archiwumpolit
yki/1852408,1,pitawal-prl.read>, 20 marca 2019 r.
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napadów nie zostali wykryci, a ponadto przypisuje się im napad na kasjer-
kę sklepu obuwniczego w 1957 r. i na pocztę w 1959 r. 34

Zorganizowane grupy o charakterze gospodarczym działały w tym cza-
sie przede wszystkim w skupie, obrocie oraz przetwórstwie surowców weł-
nianych i skórzanych, w przemyśle rolno-spożywczym, w budownictwie 
i przemyśle materiałów budowlanych, ale również w handlu zagranicznym. 

W 1957 r. wykryto aferę w spółdzielczości w woj. wrocławskim, gdzie 
straty wyniosły ponad 8 mln zł, a swoim zasięgiem grupa objęła również 
zakłady przemysłowe, sklepy państwowe i NBP. W roku 1962 r. wykry-
to dziewięć spraw określanych jako aferowe z udziałem ponad 200 osób, 
a w 1963 r. już 18 z udziałem ok. 600 osób. Wielkim echem odbiła się 
tzw. afera mięsna z udziałem ok. 400 osób trwająca ponad 12 lat 35. Mię-
so będące permanentnie towarem defi cytowym kradziono w zakładach 
mięsnych, uzupełniając braki wodą i odpadami, następnie sprzedawano 
je w wytypowanych sklepach, a zyskami dzielono się z dyrekcją przedsię-
biorstw miejskich. Była to jedyna sprawa o charakterze gospodarczym, 
w której zapadła i została wykonana kara śmierci 36. Podobny charakter 
miały afery gospodarcze w l. 70. XX w. skupiające się w przemyśle rolno-
-spożywczym, handlu detalicznym i budownictwie. 

Zagrożenie aferową przestępczością gospodarczą w tym czasie było 
przede wszystkim związane z permanentnym niedoborem towarów, a prze-
stępstwa z reguły miały miejsce na styku pomiędzy gospodarką uspołecz-
nioną a rynkiem prywatnym. 

W latach 70. XX w. występowały również afery gospodarcze wynikają-
ce z niegospodarności w gospodarce uspołecznionej. W 1979 r., w efekcie 
przeprowadzonych kontroli, stwierdzono, że w różnych przedsiębiorstwach 
znajdują się zakupione maszyny i urządzenia o wartości przynajmniej 
4 mld zł, które okazały się zbędne i nie są wykorzystywane. 

W celu skutecznego zwalczania przestępczości określanej mianem afe-
rowej już w pierwszym okresie powojennym wprowadzono przepisy prze-
widujące szczególną odpowiedzialność za zorganizowane formy zagarnięcia 
mienia. Wydano trzy dekrety, które powoływały m.in. Komisję Specjal-
ną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 37. Szczególnie 
trzeci z tych dekretów powołujących Komisję Specjalną odegrał istotną 

34  M. Kozubal, Zagadka napadu stulecia, <www.rp.pl/Sadownicto/305229895-
-Zagadka-napadu-stulecia.html>, 20 marca 2019 r.

35  M. Romański, Afery i nadużycia gospodarcze. Przyczynek do badań nad 
przestępczością w PRL, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2013, t. XII, 
s. 127 i nast.

36  Zob. K. Madej, Kara śmierci za mięso, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodo-
wej” 2002, nr 11(22), s. 55 i nast.

37  Dekret z 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy państwa (DzU z 1945 r., nr 53, poz. 300); dekret z 16 listo-
pada 1945 r. o postępowaniu doraźnym (DzU z 1945 r., nr 53, poz. 301 ze zm.); 
dekret z 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej 
do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (DzU z 1945 r., nr 53, 
poz. 302 ze zm.).
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rolę w zwalczaniu zorganizowanych zamachów na własność społeczną 
i ujawnianiu afer gospodarczych polegających na nielegalnym przejmowa-
niu mienia przez osoby prywatne, w tym często zatrudnione przez osoby 
pracujące w administracji państwowej i gospodarczej 38. 

Szczególne zasady karalności za udział w zorganizowanej, planowej 
działalności przestępczej o charakterze kryminalnym i gospodarczym prze-
widywał przepis art. 14 małego kodeksu karnego 39. Istotą pojęcia związku 
zbrodniczego były trwałe formy organizacyjne, faktyczne wyodrębnienie 
kierownictwa oraz dyscyplina wśród członków danej grupy 40. W później-
szych aktach prawnych 41 używano wielokrotnie pojęcia zorganizowanej 
grupy lub związku przestępczego, lecz sprecyzowanie go pozostawiono 
orzecznictwu. Dopiero po wielu latach wprowadzono do kodeksu karnego 
z 1969 r. 42 przestępstwo aferowego zagarnięcia mienia. W obowiązującym 
wówczas podziale na przestępstwa przeciwko mieniu społecznemu i mieniu 
cudzemu aferowe zagarnięcie mienia należało do grupy przestępstw naru-
szających oba te rodzaje własności, chociaż niektórzy autorzy ograniczają 
możliwość jego występowania tylko w odniesieniu do mienia społecznego 43. 
W powszechnej opinii członkami zorganizowanych grup o charakterze afe-
rowym miały być przede wszystkim osoby o wyższym poziomie intelektu-
alnym zajmujące stanowiska w administracji gospodarczej i państwowej. 

Współczesne badania 44 wskazują na kilka obszarów gospodarki, które 
w l. 70. i 80. XX w. były szczególnie zagrożone powstawaniem i działal-
nością zorganizowanych struktur przestępczych. Można wyróżnić tutaj 
przede wszystkim budownictwo i obrót materiałami budowlanymi, handel 
artykułami spożywczymi — szczególnie mięsem, i handel zagraniczny, na-
tomiast pod koniec l. 80. XX w. — uwłaszczenia nomenklaturowe i ban-
kowość. W grupach przestępczych uczestniczyli również urzędnicy ad-
ministracji państwowej różnych szczebli, członkowie struktur partyjnych 

38  H. Maliszewska, Zorganizowane (aferowe) zagarnięcie mienia. Rys histo-
ryczny [w:] A. Marek, W. Pływaczewski (red.), Kryminologiczne i prawne aspekty 
przestępczości zorganizowanej. Studia i materiały, Szczytno 1992, s. 126.

39  Dekret z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy Państwa (DzU z 1946 r., nr 30, poz. 192 ze zm.).

40  O. Górniok, Ochrona prawnokarna własności społecznej w PRL, Katowice 
1974, s. 9–10.

41  Między innymi w tzw. dekretach marcowych, czyli dekrecie z 4 marca 
1953 r. o wzmożeniu ochrony własności społecznej (DzU z 1953 r., nr 17, poz. 
68) i dekrecie z 4 marca 1953 r. o ochronie własności społecznej przed drob-
nymi kradzieżami (DzU z 1953 r., nr 17, poz. 69) oraz ustawie z 18 czerwca 
1959 r. o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko własności społecz-
nej (DzU z 1959 r., nr 36, poz. 228).

42  Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. — Kodeks karny (DzU z 1969 r., nr 13, 
poz. 94 ze zm.; dalej jako: k.k. z 1969 r.).

43  Zob. A Sośnicka, Przestępstwo i wykroczenie przywłaszczenia w polskim 
prawie karnym, Warszawa 2013, s. 18.

44  Zob. K. Nawrocki, D. Wicenty, Brudne wspólnoty. Przestępczość zorganizo-
wana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, Gdańsk–
Warszawa 2018.
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oraz przedstawiciele organów ścigania. Jedynie w MSW wydzielono jed-
nostkę specjalną do walki z patologiami wewnętrznymi, którą był powoła-
ny w grudniu 1984 r. Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy. Jego działalność 
doprowadziła do ukarania ponad 2000 funkcjonariuszy resortu — głównie 
za przestępstwa kryminalne i gospodarcze 45.

Teza, że wśród sprawców wielkich przestępstw gospodarczych popeł-
nianych w zorganizowanych grupach dominowały osoby o szczególnie 
wysokim poziomie intelektualnym, nie znajduje potwierdzenia w świetle 
obszernych badań przeprowadzonych na grupie 547 osób oskarżonych 
z art. 202 § 2 k.k. z 1969 r. za udział z zorganizowanej grupie przestępczej 
dopuszczającej się zagarnięcia mienia wielkiej wartości 46. W tej grupie 71% 
sprawców miało wykształcenie podstawowe i zawodowe, a pośród osób 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach 78% sprawców było pracownikami 
fi zycznymi, natomiast wśród liderów grup przestępczych ponad połowa 
miała wykształcenie wyższe, a tylko 35% podstawowe i zawodowe. 

Już w pierwszej strukturze organizacyjnej Komendy Głównej Milicji 
Obywatelskiej (dalej jako: KGMO) wydzielono pion służby śledczej, który 
miał w zakresie swoich zadań walkę z najgroźniejszymi formami przestęp-
czości kryminalnej, czyli m.in. z przemytem, bandytyzmem, fałszerstwem 
i oszustwami, handlem walutą i narkotykami, przestępstwami podatkowy-
mi, urzędniczymi i spekulacjami 47.

Pion do walki z przestępczością gospodarczą wydzielony został w KGMO 
1 maja 1952 r. w związku z nasileniem się działalności grup przestępczych 
zajmujących się nielegalnym obrotem dewizami. W KGMO powołano Od-
dział IV, w komendach wojewódzkich wydziały IV 48.

Zadania MO w zakresie zwalczania przestępczości zawarte zostały w de-
krecie z 20 lipca 1954 r. o Milicji Obywatelskiej 49, a następnie rozszerzone 
w dekrecie z 21 grudnia 1955 r.  o organizacji i zakresie działania Milicji 
Obywatelskiej. 50 W art. 6 dekretu z 21 grudnia 1955 r. zawarto m.in.:

 — ochronę życia i zdrowia obywateli,
 — ochronę własności społecznej i mienia obywateli,
 — zapobieganie i zwalczanie przestępczości, organizowanie walki z  prze-
stępczością i opracowywanie skutecznych metod tej walki 51.

45  D. Wicenty, Brudne wspólnoty wśród milicjantów i esbeków w świetle doku-
mentów Zarządu Ochrony Funkcjonariuszy MSW [w:] K. Nawrocki, D. Wicenty (red.), 
Brudne wspólnoty. Przestępczość…, wyd. cyt., s. 153 i nast.

46  W. Mądrzejowski, Podmiotowe aspekty zorganizowanej przestępczości prze-
ciwko mieniu [w:] A. Marek, W. Pływaczewski, Kryminologiczne i prawne aspek-
ty…, wyd. cyt., s. 173 i nast. 

47  A. Misiuk, Instytucje policyjne w Polsce…, wyd. cyt., s. 136.
48  Zob. T. Pączek, Powiązania funkcjonariuszy MO województwa gdańskiego 

z półświatkiem przestępczym w latach osiemdziesiątych XX wieku. Studium przy-
padku [w:] K. Nawrocki, D. Wicenty (red.), Brudne wspólnoty. Przestępczość…, 
wyd. cyt., s. 182.

49  DzU z 1954 r., nr 34, poz. 143.
50  DzU z 1955 r., nr 46, poz. 311; dalej jako: dekret z 21 grudnia 1955 r.
51  Zob. B. Sprengel, Praca operacyjna Policji, Toruń 2018, s. 72–76.
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Nie wymieniono w tym wykazie zwalczania przestępczości zorganizo-
wanej, ponieważ pozostano przy tradycyjnym określeniu przestępczości 
kryminalnej, bandyckiej czy gospodarczej. Samo pojęcie zorganizowanej 
grupy przestępczej pojawiło się w dekrecie z 4 marca 1953 r. o wzmoże-
niu ochrony własności społecznej 52, a następnie w ustawie z 13 kwietnia 
1960 r. karnej skarbowej 53. 

Zagrożenie tzw. aferową przestępczością gospodarczą uznano w tym 
okresie za na tyle poważne, że w 1957 r. w strukturach KGMO utwo-
rzono 54 Oddział IV do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi, w którym 
funkcjonowały m.in.: Wydział I do Walki z Przestępstwami w Przemyśle, 
Wydział II do Walki z Przestępstwami w Handlu, Wydział III do Walki 
z Przestępstwami w Rolnictwie, Wydział IV do Walki z Przestępstwami De-
wizowymi i w Handlu Zagranicznym oraz Wydział V Dochodzeniowy. 

Konieczność głębokiego rozpoznania mechanizmów przestępstw o cha-
rakterze gospodarczym spowodowała utworzenie w 1961 r. w milicyjnym 
pionie do walki z przestępczością gospodarczą wydzielonych zespołów 
badań i analiz ekonomicznych. Z dużą dozą prawdopodobieństwa moż-
na domniemywać, że zatrudnieni tam funkcjonariusze jako pierwsi „[…] 
zdiagnozowali niewydolność i nieefektywność gospodarki socjalistycznej” 55. 
W 1967 r. istniejące oddziały KGMO przekształcono w biura KGMO, a bez-
pośrednio za koordynację walki z przestępczością odpowiadały: Biuro 
Kryminalne, Biuro do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi oraz Biu-
ro Dochodzeniowo-Śledcze. Struktura ta została utrzymana po zmianach 
w strukturze MO, które nastąpiły w 1985 r. i po powołaniu Służby Milicji 
MSW 56. Struktura MO nie uległa zmianie do 1989 r. 57

Zmiany, jakie zaszły u schyłku l. 80. XX w. w obszarze gospodarki, 
rozwój przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym (polonijnym), zniesienie 
uprzywilejowania przedsiębiorstw państwowych oraz szczególnej ochrony 
własności uspołecznionej w prawie karnym, stworzyły warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości prywatnej.

Po otwarciu granic przedsiębiorczość prywatna rozwinęła się na wielką 
skalę, do czego przyczyniło się otwarcie granic z krajami Europy Zachod-
niej i możliwość nieskrępowanego sprowadzania stamtąd pojazdów nowych 
i używanych. Poza kradzieżami pojazdów przeznaczonych do sprzedaży 
na błyskawicznie rozwijającym się rynku krajowym ukształtowały się nowe 
formy tych przestępstw, jak tzw. wykupki, czyli oferowanie właścicielom 

52  DzU z 1953 r., nr 17, poz. 68.
53  DzU z 1960 r., nr 21, poz. 123.
54  Rozkaz Organizacyjny Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej nr 043/

KG/57 z 11 października 1957 r. (niepubl.)
55  Zob. A. Misiuk, Instytucje policyjne w Polsce…, wyd. cyt., s. 141.
56  Zarządzenie ministra spraw wewnętrznych nr 051/85 z 18 lipca 1985 r.  

w sprawie zakresu działania Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
(niepubl.).

57  Inwentarz archiwalny, Charakterystyka archiwalna podzespołu, <www.
inwentarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=1370&id_pz=20497>, 23 marca 
2019 r.
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skradzionych pojazdów możliwości ich odkupienia od sprawców, zorgani-
zowane kradzieże za granicą — głównie w Niemczech, skąd pojazdy trafi ały 
na rynek w Polsce, tranzyt pojazdów kradzionych w Europie Zachodniej przez 
Polskę do krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
Szczególnie aktywne w tym obszarze były grupy z Warszawy i Trójmiasta.

Przed 1989 r. na wybrzeżu działały już grupy przestępcze o dość wysokim 
stopniu zorganizowania zajmujące się przede wszystkim nielegalnym obro-
tem dewizami i towarami pochodzącymi z zagranicy. Później rozwinęły się 
grupy samochodowe stanowiące źródło pierwszych wielkich fortun z grupą 
„Nikosia” Skotarczaka na czele. Należy dodać, że przestępstwami samocho-
dowymi zajmowała się również grupa „Tygrysa” ze Stogów. W sprawach go-
spodarczych dominowały przede wszystkim te związane z obrotem alkoholem. 
Problem stanowiła ponadto tzw. bandytka — szczególnie w Gdyni i w nie-
których dzielnicach Gdańska codziennością były uprowadzenia, katowanie 
ludzi, wywózki. W Gdyni działała grupa „Wróbla”, natomiast w Gdańsku gru-
pa „Zachara” — grupy te czasem przenikały się, a czasem walczyły ze sobą.

W kraju nadal kwitł przemyt. Rozwijała się, jak na tamte czasy, na nie-
spotykaną skalę afera spirytusowa związana z wprowadzeniem przepisów, 
które dopuszczały praktycznie nieograniczony przywóz alkoholu do Polski. 

Wschodnie granice Polski były jeszcze całkowicie „dziurawe”, na przej-
ściach granicznych panowała korupcja zarówno wśród pracowników Służ-
by Celnej, jak i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zdarzało się, że przez 
wschodnią granicę przejeżdżały całe składy pociągów wypełnione alko-
holem, a np. na zachodzie na Nysie Łużyckiej w ciągu nocy powstawał 
saperski most, przez który przejeżdżało kilkadziesiąt cystern. Ze względu 
na znaczy stopień skorumpowania funkcjonariuszy tej służby z „bramka-
mi” wśród celników grupy przestępcze nie miały żadnych kłopotów 58.

Instytucje zwalczające przestępczość kryminalną i gospodarczą okazy-
wały się nieskuteczne, tak jak i przepisy regulujące funkcjonowanie go-
spodarki oraz przepisy prawa karnego niedostosowane do nowej rzeczywi-
stości. Stopniowe zmiany w tym zakresie rozpoczęły się w 1990 r.
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Streszczenie: Zjawisko przestępczości zorganizowanej w Polsce nie jest, 
wbrew często wyrażanym poglądom, charakterystyczne tylko dla sytuacji 
zaistniałej po 1990 r. Sięgając do źródeł historycznych, można wskazać 
na dobrze zorganizowane grupy przestępców dokonujących przestępstw kry-
minalnych już w Polsce średniowiecznej. Związki przestępcze charakteryzu-
jące się określoną hierarchią i strukturą zagrażały przede wszystkim bez-
pieczeństwu podróżnych, dokonywały napadów na wsie, były utrapieniem 
mieszkańców miast. W okresie zaborów zorganizowane struktury przestęp-
cze występowały przede wszystkim w zaborze rosyjskim oraz austriackim. 
W kronikach sądowych występują sprawcy tworzący zarówno grupy ban-
dyckie, jak i silne struktury kieszonkowców, ale też zajmujący się różnego 
rodzaju oszustwami i wyłudzeniami w gospodarce. Problem przestępczości 
zorganizowanej nasilił się w 1918 r. po odzyskaniu niepodległości. Niespój-
ność systemu prawa i słabe instytucje ochrony porządku stwarzały duże 
możliwości w dokonywaniu zarówno przestępstw kryminalnych, jaki i gospo-
darczych. Od lat 20. XX w. wielkie nakłady na rozwój obszarów nowoczesnej 
gospodarki (Gdynia, Centralny Okręg Przemysłowy ) stały się pokusą dla 
dobrze zorganizowanych grup wykorzystujących to dla własnych korzyści. 
W strukturach instytucji ochrony prawa nie utworzono do 1939 r. żadnej 
wyspecjalizowanej jednostki do walki z grupami przestępczymi. Zajmowa-
ły się tym przede wszystkim centralne i terenowe komórki służby śledczej. 
Po drugiej wojnie światowej na kształtowanie się środowiska przestępczego 
wpłynęły w pierwszym okresie przede wszystkim ogromne przemieszczenia 
mieszkańców wysiedlonych z dawnych polskich kresów wschodnich, ogól-
ne rozprężenie spowodowane działaniami wojennymi oraz słabość organów 
ścigania. Stąd początkowo najmocniejsze grupy przestępcze miały charakter 
kryminalny. Oderwanie gospodarki polskiej od otwartych rynków i brak rów-
nowagi gospodarczej spowodowały powstawanie różnorodnych grup zajmu-
jących się przestępczością gospodarczą, począwszy od przemytu, nielegalne-
go obrotu dewizami, po wielkie grupy przestępcze na styku pomiędzy gospo-
darką uspołecznioną a prywatną. W milicji, która odpowiadała za zwalczanie 
przestępczości kryminalnej, aż do 1990 r. nie wydzielono żadnych jednostek 
wyspecjalizowanych w walce z przestępczością zorganizowaną. W ramach 
swoich właściwości zajmował się tym pion kryminalny do walki z przestęp-
czością gospodarczą oraz śledczy.
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CRIME IN POLAND BEFORE 1990

Crime, in the complex form of various types of cooperation between crimi-
nals, is a problem that law enforcement agencies have had to tackle for 
many years. As a rule, people who initially deal with simple theft, violent 
attacks aginst the person or fraud quickly fi nd that acts committed to-
gether with other people are more secure, more profi table and safer for the 
perpetrators involved. Starting from the simplest, most immediate forms 
of cooperation to more developed forms of cooperation and long-lasting 
criminal relationships — this is the evolution that can be seen in the his-
tory of the criminal world. The world’s largest criminal structures date 
back to the Middle Ages. The Sicilian Mafi a, widely recognised as the 
oldest of the criminal organisations in Europe, originates from the 13th 
century. The Japanese Yakuza and Chinese triads have also been known 
for several hundred years. Interestingly, the origins of the Mafi a, Japanese 
Yakuza and Chinese triads originate from the organisations which resisted 
their invaders and occupiers, in contrast to the United States where eth-
nic groups dominated from the very beginning and the threat of this kind 
was fully revealed in the second half of the nineteenth century. The most 
dangerous of them, the Italian ‘black hand’, disappeared only during the 
prohibition period in the 1920s, when other groups emerged — new and 
better organised ones which operated based on the criterion of effective-
ness in the commission of crimes 2.

Polish historical literature also contains descriptions of extensive crimi-
nal structures operating as early as in the 16th century. They consisted 
of people living their lives outside of the accepted rules of the community. 
Among them there were peasants assigned to the master and the land 

1  Dr Wiesław Mądrzejowski — assistant professor in the Institute of Legal 
Sciences at the Police Academy in Szczytno, former police offi cer working for the 
Organised Crime Department and Central Bureau of Investigation at the Nation-
al Police Headquarters. Conducts research into the effectiveness of methods and 
tools for combatting organised crime. Author and co-author of a dozen publica-
tions and several dozen subject matter-related articles.

   Correspondence address: <wiemod@wp.pl>.
2  See: D. Southwell, The History of Organized Crime. The true story and 

secrets of global gangland, Brema 2009, p. 107ff.
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who escaped and became outlaws, petty town offenders, and landless no-
bility members. They created ‘gangs of rascals’ living off road raids, vil-
lage robberies and thefts in larger towns. It was possible to determine the 
structure of the groups with their unwritten internal rules of conduct and 
to disguise their criminal practice 3.

During the period of partitions, the phenomenon of crime, which 
is now referred to as organised crime, occurred mainly in the lands un-
der Russian rule and in Galicia. In Warsaw, both bandit groups dealing 
with thefts, robberies and extortion as well as gangs of bandits operating 
in the economic sector were a noticeable threat to public order. Numerous 
groups of pickpockets - already known as valleysmen - were organised 
best. An unwritten thieves’ code which prohibits stealing from children 
and widows became widespread 4. In the last decade of the nineteenth cen-
tury, a well-organised group of wine forgers that forged branded products 
using cheap replacements was revealed 5. In 1910, an investigation was 
launched against a group of money counterfeiters, which resulted in the 
discovery of a large international criminal group. In 1914, over 70 mem-
bers of this group faced trial in Warsaw.

Forms of organised crime up to 1939 and the fi ght against the crime

In the interwar period and in the years 1944-1989, a number of organ-
ised criminal structures of various characters operated in Poland. The 
territorial scope of their activity was usually of a local character and the 
groups specialised in specifi c forms of crime. The term ‘organised crime’ 
was not used at that time, but depending on the area of activity, the 
groups were described as ‘bandits’, ‘smugglers’, ‘white-collar criminals’, 
etc. The term ‘organised crime’ was not used at that time.

In the 1930s, the term ‘professional crime’ was used for this form 
of criminal activity. Research on the phenomenon was undertaken in sev-
eral research centres. Special attention should be paid to the research 
and publications of professor Witold Świda. Analysing the results of the 
conducted research on criminal groups, he states that ‘Some of the groups 
take on a broader form and become a kind of professional organisation, 
whose aim is also to provide mutual assistance and make it easier for the 
members to carry out their criminal activity’ 6. 

After the First World War, the biggest problem in Poland constituted 
well-organised, armed bandit groups operating in the eastern provinces 

3  S.F. Klonowic, Worek Judaszów i inne pisma polskie w wyborze, Warsaw 
1914, p. 54ff, <www.bbc.mbp.org.pl/dilibra/documentadata?id=10854&from=pub
index&diridis=18&lp=2556>, 12 April 2019.

4  D. Zając, O tych co mieszki rzezają, <www.historia.org.pl/2011/04/17/o-
-tych-co-mieszki-rzezaja>, 12 April 2019. 

5  See: S. Milewski, Ciemne sprawy dawnych warszawiaków, Warsaw 1982, 
p. 176ff.

6  W. Świda, Przestępca zawodowy, Vilnius 1932, p. 41.
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of the Republic of Poland. They carried out attacks on villages and small 
towns, shops, post offi ces, trains and tax convoys. According to the esti-
mates of the 2nd Department at the National Headquarters, in the years 
1921-1925, there were several hundred criminal groups totalling about 
three thousand people operating in the area 7.

Due to the ethnographic structure of the pre-war state, criminal groups 
often assumed an ethnic character, which is rare in Poland nowadays. 
An example cited by W. Świda is the professional association of Jewish 
criminals established in Vilnius in 1922, known as ‘Bruder Ferein’, whose 
activity included both common crimes involving bandit thefts and extor-
tion as well as bailing out arrested members, helping their families or fi -
nancing the purchase of tools used to commit crimes. At the peak period 
of its development, the group consisted of more than a thousand people. 
The group leaders were also responsible for the division of spoils and prof-
its 8. The criminal environment was closed but internally diverse. Exter-
nally, strict rules on law enforcement relations were in place. Inside, there 
was an unwritten thieving code called ‘dintojra’, which indicated both the 
rules of conduct and how to react in the case of their breach. Among the 
groups of pickpockets, burglars and elite cashiers, there existed a system 
of preparing entrants for the ‘profession’, according to which they were 
provided with long-term care, including health care, and basic living con-
ditions.

The most famous criminal groups at that time were the gangs called 
‘Władek’ from Sosnowiec, ‘Czarna ręka’ [Black Hand] from Białystok, 
‘Bracia Nocni’ [Brothers of the Night] from Łódź, and ‘Biała Ręka’ [White 
Hand] from Gdynia. In Warsaw, of particular importance to the crimi-
nal world was the armed criminal gang headed by Łukasz Siemiątkowski, 
called ‘Tata Tasiemki’, who participated in the fi ght for the independence 
of Poland and who, thanks to his political connections from that period, 
remained unpunished for years, terrorising mainly merchants from the 
Warsaw market called ‘Kercelak’. Even after his arrest and conviction, the 
political infl uence of the group’s leader led to his quick pre-offence pardon 
in 1935 by President Ignacy Moscicki 9. 

The threat of drug crime was not yet as widespread as it is today, but 
drug abuse was also slowly becoming a major social problem. The distri-
bution of narcotics was mainly carried out by persons with links to the 
medical and pharmaceutical communities. In 1929, the number of drug 
addicts in Warsaw alone was estimated at about 15,000. They were main-
ly intoxicated with morphine, which cost about 20 PLN per gram, and 
heroin, which cost about 30 PLN per gram. In court cases, it was claimed 

7  R. Cheda, XX wiek: Czerwony Terror na kresach, <www.rp.pl/Rzecz-o-
-historii/306099906-XX-wiek-Czerwony-terror-na-kresach.html>, 10 May 2019.

 8  W. Świda, Przestępca zawodowy…, op. cit., p. 41.
 9  See: M. Piątkowska, Życie przestępcze w przedwojennej Polsce, Warszawa 

2012, pp. 63ff. 
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in defence of drug traffi ckers that the effects of the drugs are not more 
harmful than those of commonly used alcohol 10.

The practice of pimping was also of an organised nature. A Warsaw 
group led by Jakub Krybus consisted of about 15 people who controlled 
several dozen brothels and hundreds of women involved in prostitution 11. 
In Toruń, with 60 thousand residents, 164 prostitutes were registered 
and about 1500 unregistered women who were controlled by groups of so-
called ‘guardians’ were involved in prostitution. In Lviv, a special unit 
consisting of 22 female police offi cers was set up to combat prostitution 
and its organised forms 12.

In the eastern provinces of the Second Republic of Poland, organised 
groups of horse thieves posed a signifi cant threat. Some of them were 
active for several years and had a well-prepared structure. Among them, 
there were individuals ‘targeting’ farms with horses that could be stolen, 
as well as those providing information about the habits of the farm own-
ers, ways of securing stables, etc. The last component in the criminal 
group was specialised fences with a very thorough background knowledge 
of the market, including the needs of the army.

There were also connections between Polish criminals and organised 
groups from other countries. Abram Sycowski, a petty thief from Łomża, 
emigrated from Poland just after the war. He came to Chicago when the 
largest criminal structures were developing there, and he quickly became 
one of the members of the Alphonso Capone group. When the group col-
lapsed, he was convicted of alcohol traffi cking, but managed to escape 
to Europe, where he committed further crimes in France, Austria, Poland, 
and Hungary, and fi nally was arrested and convicted in Gdańsk 13.

Perfectly organised pre-war smuggling groups operating both on the 
western and northern borders with Germany as well as on the entire east-
ern borderland played a signifi cant role. The structure of such groups was 
described as a ‘chain’, the smallest links of which were petty smugglers 
carrying goods across the border, then intermediaries transferring goods 
to wholesalers in the country and so-called pushers supplying smuggled 
goods to shops, restaurants and markets 14. 

Criminal groups have also dealt with crime which is now known as eco-
nomic crime. This was facilitated by huge investments that were made 
in some regions of the country. Signifi cant media coverage was given, for 
example, to the multi-million-dollar losses caused by a criminal group 
involved in the construction of a post offi ce building in Gdynia. A great 
‘Żyrardów scandal’ was revealed in 1932. The case referred to the huge 
tax, customs and economic fraud in the large Żyrardów textile factories 

10  See: S. Milewski, Ciemne sprawy międzywojnia, Warszawa 2002, pp. 99–109.
11  M. Piątkowska, Życie przestępcze w przedwojennej…, op. cit. p. 339.
12  A. Dworzaczek, Policja Państwowa w woj. lwowskim w latach 1919–1939,  

<www.kuriergalicyjski.com/historia/smaczki-z-archiwum/5875-policja-pan-
stwowaw-woj-lwowskim-1919-1939>, 17 March 2019. 

13  M. Piątkowska, Życie przestępcze w przedwojennej…, op. cit. p. 77.
14  Ibid., p. 181ff. 
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managed by the French company Comptoir de l’Industrie Cotonniere. 
At the same time, a powerful state matchmaking monopoly was shaken 
by the ‘Kruger affair’ - a Swedish industrialist, the owner of an interna-
tional capital group, which also included Polish matchmaking factories 15.

An unprecedented increase in crime occurred in the late 1920s. This 
was not prevented by tightening criminal policy. In 1930, for the fi rst time 
after regaining independence, the capacity of the prisons was exceeded 16. 

One of the most important measures considered to be essential for the 
effective fi ght against crime was the reform and improvement of the State 
Police structures, which should have been based on a perfect model of or-
ganisation, and equipped with the latest scientifi c developments 17.

After regaining independence, the fi ght against crime in Poland was 
hindered mostly by the partitioners’ incoherence of the police systems. 
In the initial period after regaining independence, the biggest problem was 
the integration of police units operating in the area of three partitions and 
newly established police institutions such as the Municipal Police and the 
People’s Militia in the territory of Poland into a single structure. In Sep-
tember 1918, the Civic Militia was established in Małopolska province, 
which was later transformed into the Małopolska Civic Guard. On 28 Oc-
tober 1918, the Security Guard of the Polish Liquidation Commission 
was established in Kraków. In the area of Eastern Galicia, there was the 
Gendarmerie, while in Cieszyn Silesia, there was the National Gendarme-
rie 18. Individual political parties also established their own law enforce-
ment organisations, such as the Public Security Guard belonging to the 
National Democracy Party, the People’s Militia of the Polish Socialist Party 
(hereinafter: People’s Militia PSP), the State Police Guard, the Civic Guard 
(hereinafter: CG) and others 19.

In the Prussian partition of Wielkopolska province, the Civic Guard was 
established on 13 November 1918, which in the period of the Wielkopol-
ska Uprising became part of the People’s Guard, reporting to the Supreme 
People’s Council.

When independence was regained, the People’s Militia of the Polish So-
cialist Party played a special role. Its structures developed rapidly, Militia 
units were created at various levels, and by a decree of Józef Piłsudski 
on the organisation of the People’s Militia of 5 December 1918 20, the mi-
litia was given the status of a state institution responsible for protecting 

15  See more: J. Cieślik, Brytyjscy biegli rewidenci w Polsce w okresie między-
wojennym, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2015, Vol. 85(141), p. 139.

16  J. Makarewicz, Wzrost przestępczości w Polsce, “Przegląd Prawa i Admini-
stracji” 1931, Vol. 2, p. 164.

17  L. Radzinowicz, Legalna bezkarność, “Gazeta Sądowa Warszawska” 1932, 
No. 35, p. 495.

18  S. Franc, Policja Państwowa w II Rzeczpospolitej, “Annales Universitatis 
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2012, Vol. 8, pp. 188–193.

19  A. Misiuk, Administracja spraw wewnętrznych w Polsce (od połowy XVIII 
wieku do współczesności). Zarys dziejów, Olsztyn 2005, p. 116ff.

20  Monitor Polski z 1918 r., nr 227, poz. 3.
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peace and security and combatting ‘[…] all types of social inertia’ 21. Within 
the structure of the National Headquarters, there was a need to establish 
a unit responsible mainly for combatting violent crime and profi teering. 
This task was carried out by the 3rd Analytical and Intelligence Depart-
ment.

After establishing the State Police (hereinafter: SP) in 1919, its struc-
ture was subject to frequent changes in the interwar period. From the 
very beginning of its activity, security and public order issues were within 
the competence of the Ministry of the Interior. The organisational statute 
of the Ministry of the Interior of 13 January 1921 assigned them to the 
competences of the 3rd Department of the Ministry of the Interior - Public 
Security and the Press 22.

State Police structures always included units directly involved in the 
surveillance of the criminal environment. In the fi rst period after estab-
lishing the Headquarters of the State Police in 1919, its Registration and 
Penal Department was responsible for the coordination of combatting 
crime. The department consisted of the following units: information, sur-
veillance and reconnaissance 23.

After the reform in 1922, the tasks related to the registration of crimes 
and their detection belonged to the 4th Registration and Prosecution Divi-
sion of the State Police Headquarters. Another change took place in 1926, 
when the 4th Division adopted the name of Investigation and Prosecution 
of Crime. In the following years, the following units were responsible for 
prosecuting crime:

 — criminal,
 — reconnaissance,
 — registration and pursuit,
 — women’s police force that fought crimes related to prostitution and 
pimping.
Later on, specialised units were set up within this department:
 — Anti-Counterfeiting Money Central Unit,
 — Unit to fi ght illicit drug traffi cking.
In the local units, from 1926, there were investigative offi ces at the 

regional headquarters of the State Police, which supervised investigative 
proceedings in the province. At the level of counties and cities, in the 
largest units (32 counties and 9 cities), there were investigation depart-
ments operating under the supervision of the prosecutor’s offi ce 24. Coun-
ty headquarters, where no investigating departments were established, 
employed investigating offi cers whose task was to conduct complicated 

21  A. Misiuk, Administracja spraw wewnętrznych..., op. cit. p. 171.
22  Ibid., p. 142.
23  See: B. Sprengel, Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych 

przez Policję Państwową (1918–1939). Wybrane problemy [in:] M. Fałdowski, 
P. Kardela (Eds), Dawniej niż wczoraj — 100 lat Polskiej Policji, Szczytno 2019, 
p. 26.

24  Policja Państwowa II RP, <www.dws-xip.pl/wojna/2rp/ad8.html#skok2>, 
12.03.2019.
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investigations requiring special preparation 25. In addition to investigating 
more complex crimes requiring better preparation and application of tech-
nical measures by police offi cers, these departments registered wanted 
persons and professional criminals.

Another change took place in 1927, when the Order of the Minister 
of Internal Affairs of 8 April 1927 on departments and investigation offi c-
es 26 changed the name of the 4th Division of the State Police Headquarters 
to the Headquarters of the Investigation Service 27. The main tasks of the 
headquarters were to supervise the activities of the State Police within in-
vestigation services, to collect information on crime throughout the coun-
try and to create a central dactyloscopic registry. Thus, it played a coor-
dinating role in the surveillance of (also foreign) environments threatened 
with organised crime.

Finally, from 1938, the direct fi ght against crime at the central level 
was the responsibility of the 4th Division of the State Police Headquar-
ters 28. 

After September 1939, several thousand criminals escaped or were re-
leased from prisons, and therefore armed robberies intensifi ed. As a result 
of warfare on the German-Soviet front, many groups of soldiers from bro-
ken Russian units appeared in the Polish territory. In 1943, several dozen 
robberies were recorded a week. Some of the bandit groups pretended 
to be armed underground units, taking valuable items to fi ght against 
the invader. In 1943, the Commander-in-Chief of the Home Army issued 
instructions on how to fi ght violent crime, and information about death 
sentences for bandits was published in the Information Bulletin 29.

Organised crime groups in Poland between 1945–1989 
and the fi ght against them

The phenomenon of organised crime in the years 1945-1989 was un-
doubtedly a fact, although until the end of the 1980s, this term was not 
refl ected in the literature. The activity of criminal groups was described 
as ‘violent crime’, ‘smuggling crime’ or, most often, ‘large-scale economic 
crime’. The phenomenon of organised crime was rarely the subject of sci-
entifi c research, even the existence of organised criminal structures in Po-
land was denied 30.

25  M. Fałdowski, Reforma systemu szkolnictwa policyjnego w latach 1928–
1931 [in:] M. Fałdowski, P. Kardela (Eds), Dawniej niż wczoraj…, op. cit., p. 38.

26  DzU z 1927 r., nr 40, poz. 358.
27  A. Misiuk, Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów. Od X wieku 

do współczesności, Szczytno 2006, p. 105.
28  See: S. Franc, Policja Państwowa w II Rzeczpospolitej…, op. cit., p. 200.
29  M. Zaremba, Bandytyzm powojenny, <www.polityka.pl/tygodnikpolityka/

historia.1511100,1,bandytyzm-powojenny.read>, 10.05.2019.
30  W. Filipkowski, Struktury przestępcze w Polsce [in:] E. Pływaczewski (Ed.), 

Przestępczość zorganizowana, Warsaw 2011, p. 75.
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In the post-war period, the fi rst forms of organised criminal activity 
involved criminal offences. This was mainly facilitated by the loosening 
of social ties due to several years of occupation, the mayhem caused 
by two war fronts, the disappearance of social ties, universal access 
to fi rearms, and very weak civil authorities. The largest criminal groups 
were formed mainly in the areas of the western and northern lands taken 
over after the war. Displacements of local residents and an infl ux of dis-
placed persons from the former Polish eastern territories further contrib-
uted to the development of criminal groups. They consisted mainly of loot-
ers seizing the property left unattended by the displaced Germans and 
robbing both the people newly settled there and the emerging institutions 
- shops, post offi ces and police stations. The groups included marauders, 
members of military groups from the war period, as well as people profes-
sionally involved in thefts in the interwar period. Criminal structures were 
not stable and were organised for the implementation of specifi c projects. 
Their consolidation and specialisation in specifi c forms of crime lasted for 
a few more years 31. 

The rapidly increasing isolation of the country and its economy from 
the Western European market contributed to the development of organ-
ised smuggling groups. Especially developed forms of smuggling took place 
in the region of Podhale. As early as in the 19th century, smuggling became 
one of the most important sources of income for the region’s residents 32. 

Smuggling scandals in the 50s and 60s of the 20th century includ-
ed mainly the smuggling of watches and foreign currency into the coun-
try, while works of art and gold were smuggled out. The largest of the 
‘foreign currency exchange groups’ monopolising the purchase and 
trade in foreign currencies in most of the country was the family group 
of ‘Mętlewiczów’ sentenced in 1976 for trading in 16 tons of gold 33.

In the 1950s and 1960s, the existence of both ‘amateur’ and well-or-
ganised criminal groups was confi rmed by spectacular bank robberies, 
e.g. in 1962, a group of 5 randomly selected friends robbed the National 
Bank of Poland (NBP) in Wołów, taking over 12.5 million PLN. The crimi-
nal group operating in Warsaw and its neighbouring areas was exception-
ally well-organised. The greatest publicity was received after the events 
of 22 December 1964. Still unknown perpetrators attacked the National 
Bank of Poland on Jasna Street in Warsaw, getting away with 1.3 mil-
lion PLN, killing one guard and wounding another one. The perpetrators 

31  See: W. Mądrzejowski, Pojęcie przestępczości zorganizowanej i działalność 
zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce [in:] W. Jasiński, W. Mądrze-
jowski, K. Wiciak (Eds), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne 
zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013, p. 51.

32  J. Kochanowski, Socjalizm na halach, czyli “patologia stosunków społecz-
no-ekonomicznych i politycznych w Zakopanem” (1972), Przegląd Historyczny 
2007, No. 98/1, p. 72.

33  See: P. Pytlakowski, Pitawal PRL, <https://www.polityka.pl/archiwumpolit
yki/1852408,1,pitawal-prl.read>, 20.03.2019.
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of these robberies were not found, and they are also believed to have also 
robbed a cashier of a shoe shop in 1957 and a post offi ce in 1959 34.

At that time, organised economic groups operated mainly in the pur-
chase, trade and processing of woollen and leather raw materials, in the 
agri-food industry, in the construction and construction materials indus-
try, and also in foreign trade. 

In 1957, a scandal was revealed in the cooperative activity in the 
Wrocław region, where the losses amounted to over 8 million PLN, and the 
group’s area of operation also included industrial plants, state shops and 
the National Bank of Poland. In 1962, nine cases described as large-scale 
were identifi ed with over 200 persons involved, and in 1963, 18 cases with 
about 600 persons. The so-called meat scandal with about 400 people 
involved got a lot of publicity. It lasted over 12 years 35. Meat, which was 
a permanently scarce commodity, was stolen from butcher’s shops, sup-
plemented with water and waste, then sold in selected stores, and the prof-
its were shared with the management of municipal enterprises. This was 
the only economic case in which the death penalty was passed and carried 
out 36. Economic scandals of the 1970s, mainly in the agri-food industry, 
retail trade and construction, were of a similar nature.

The threat of large-scale economic crime at that time was primarily as-
sociated with a permanent shortage of goods, and the crimes usually took 
place at the interface between the socialised economy and private market. 

In the 1970s, there were also economic scandals resulting from mis-
management in the public economy. In 1979, it was found as a result 
of inspections that various enterprises had purchased machinery and 
equipment worth at least 4 billion PLN, which proved unnecessary and 
were not used. 

In order to effectively combat large-scale crime, legislation was intro-
duced in the fi rst post-war period to provide for special responsibility for 
organised forms of property misappropriation. Three decrees were issued, 
which established, among others, the Special Commission for Combating 
Abuse and Economic Damage 37. In particular, the third of these decrees 
setting up the Special Commission played an important role in combatting 
organised attacks on public property and revealing economic scandals 

34  M. Kozubal, Zagadka napadu stulecia, <www.rp.pl/Sadownicto/305229895-
-Zagadka-napadu-stulecia.html>, 20.03.2019.

35  M. Romański, Afery i nadużycia gospodarcze. Przyczynek do badań 
nad przestępczością w PRL, “Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2013, 
Vol. 12, pp. 127ff.

36  See: K. Madej, Kara śmierci za mięso, “Biuletyn Instytutu Pamięci Narodo-
wej” 2002, No. 11(22), p. 55ff.

37  Dekret z 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy państwa (DzU z 1945 r., nr 53, poz. 300); dekret z 16 listo-
pada 1945 r. o postępowaniu doraźnym (DzU z 1945 r., nr 53, poz. 301 ze zm.); 
dekret z 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej 
do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (DzU z 1945 r., nr 53, 
poz. 302 ze zm.).
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involving the illegal misappropriation of property by private individuals, 
including those often employed by public and economic administration 
offi cials 38.

The specific rules on punishment for participation in organised, 
planned activities of a criminal and economic nature were laid down in Ar-
ticle 14 of the Small Penal Code 39. The essence of the notion of a criminal 
group was solid organisational forms, actual identifi cation of the manage-
ment, and discipline among the members of a given group 40. In the next 
legal acts 41, the notion of an organised crime group or criminal associa-
tion was often used, however its precise defi nition was left to judicature. 
It was only after many years that the crime of a large-scale misappropria-
tion of property was introduced into the Penal Code in 1969 42. In the then 
binding division into offences against public and private property, the 
large-scale misappropriation of property belonged to the group of offences 
infringing both of these types of property, although some authors limit 
the possibility of its occurrence only to public property 43. In the general 
opinion, the members of organised groups of a large-scale character were 
thought to primarily be persons of a higher intellectual capacity, occupy-
ing positions in economic and state administration.

Contemporary research 44 indicates several areas of economy which, 
in the 1970s and 1980s, were particularly threatened by the emergence 
and operation of organised criminal structures. It is possible to distin-
guish here mainly the construction industry and trade in construction 
materials, the trade in food products, especially meat, and foreign trade, 
while at the end of the 1980s, nomenclature enfranchisements and bank-
ing. Criminal groups also included offi cials of state administration at vari-
ous levels, members of political parties and representatives of law en-
forcement agencies. Only in the Ministry of the Interior, a special unit 

38  H. Maliszewska, Zorganizowane (aferowe) zagarnięcie mienia. Rys histo-
ryczny [in:] A. Marek, W. Pływaczewski, (Ed.), Kryminologiczne i prawne aspekty 
przestępczości zorganizowanej. Studia i materiały, Szczytno 1992, p. 126.

39  Dekret z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy Państwa (DzU z 1946 r., nr 30, poz. 192 ze zm.).

40  O. Górniok, Ochrona prawnokarna własności społecznej w PRL, Katowice 
1974, pp. 9–10.

41  Among others in the so-called March decrees, i.e. dekret z 4 marca 1953 r. 
o wzmożeniu ochrony własności społecznej (DzU z 1953 r., nr 17, poz. 68) and 
dekret z 4 marca 1953 r. o ochronie własności społecznej przed drobnymi kra-
dzieżami (DzU z 1953 r., nr 17, poz. 69) as well as in the ustawa z 18 czerwca 
1959 r. o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko własności społecz-
nej (DzU z z 1959 r., nr 36, poz. 228).

42 Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. — Kodeks karny (DzU z 1969 r., nr 13, poz. 94 
ze. zm.; hereinafter referred to as: k.k. z 1969).

43  See more: A. Sośnicka, Przestępstwo i wykroczenie przywłaszczenia w pol-
skim prawie karnym, Warsaw 2013, p. 18.

44  See: K. Nawrocki, D. Wicenty, Brudne wspólnoty. Przestępczość zorganizo-
wana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, Gdansk–
Warsaw 2018.
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for combatting internal pathologies was established. Set up in December 
1984, it was named the Board for Protection of Offi cers. Its activity led 
to the punishment of over 2000 offi cers of the Ministry, mainly for crimi-
nal offences and economic crimes 45.

The thesis that, among perpetrators of major economic crimes commit-
ted by organised groups, persons with a particularly high intellectual ca-
pacity prevailed, is not confi rmed in light of extensive research conducted 
on a group of 547 persons accused under Article 202 (2) of the Penal Code 
of 1969 of participation in an organised criminal group which committed the 
misappropriation of great value property 46. In this group, 71% of perpetra-
tors completed primary and vocational secondary education, and among 
persons employed in enterprises, 78% of perpetrators were labourers, while 
among leaders of criminal groups, over half held a higher education de-
gree, and only 35% completed primary and vocational secondary education. 

In the fi rst organisational structure of the Civic Militia Headquarters 
(hereinafter CMH), an investigative service department was established, 
whose tasks included the fi ght against the most dangerous forms of crime, 
i.e. smuggling, violent crime, counterfeiting and fraud, currency and drug 
traffi cking, tax crimes, white-collar crimes and profi teering 47.

Due to the more active operation of criminal groups dealing with il-
licit traffi cking in foreign currency, a police department to fi ght econom-
ic crime was established in the Civic Militia structures on 1 May 1952. 
In the CMH, there was the 4th Department, in regional headquarters, 
there were 4th divisions 48.

The Civic Militia tasks related to combatting crime were described 
in the decree of 20 July, 1954 on the Civic Militia 49, and then developed 
in the decree of 21 December, 1955 on the Civic Militia activities and 
scope of operation 50. Article 6 of the decree of 21 December, 1955 includ-
ed, among others:

 — protection of citizens’ health and life,
 — protection of public and private property,
 — crime prevention and the fi ght against crime, arranging activities aimed 
at the fi ght against crime and developing effective methods of this fi ght 51.

45  D. Wicenty, Brudne wspólnoty wśród milicjantów i esbeków w świetle do-
kumentów Zarządu Ochrony Funkcjonariuszy MSW [in:] K. Nawrocki, D. Wicenty 
(Eds), Brudne wspólnoty. Przestępczość…, op. cit., p. 153ff.

46  W. Mądrzejowski, Podmiotowe aspekty zorganizowanej przestępczości 
przeciwko mieniu [in:] A. Marek, W. Pływaczewski, Kryminologiczne i prawne…, 
op. cit., p. 173ff. 

47  A. Misiuk, Instytucje policyjne w Polsce…, op. cit., p. 136.
48  See: T. Pączek, Powiązania funkcjonariuszy MO województwa gdańskiego 

z półświatkiem przestępczym w latach osiemdziesiątych XX wieku. Studium przy-
padku [in:] K. Nawrocki, D. Wicenty (Eds), Brudne wspólnoty. Przestępczość…, 
op. cit., p. 182.

49  DzU z 1954 r., nr 34, poz. 143.
50  DzU z 1955 r., nr 46, poz. 311; hereinafter: dekret z 21 grudnia 1955 r.
51  See more: B. Sprengel, Praca operacyjna Policji, Toruń 2018, pp. 72–76.
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The fi ght against organised crime was not mentioned there as the 
traditional defi nition of violent or economic crime remained. The notion 
of an organised criminal group appeared in the decree of 4 March, 1953 
on the improvement of public property protection 52, and then in the Fiscal 
Penal Act of 13 April, 1960 53. 

The threat of so-called large-scale economic crime was regarded to be 
so serious at that time that in 1957 54, the 4th Division for the fi ght against 
Economic Crime was established in the structure of the CMH. It included, 
among others, the 1st Department for the Fight Against Crimes in In-
dustry, the 2nd Department for the Fight Against Crimes in Trade, the 
3rd Department for the Fight Against Crimes in Agriculture, the 4th De-
partment for the Fight Against Foreign Currency and International Trade 
Crimes, and the 5th Investigation Department. 

The need to thoroughly describe the mechanisms of economic crimes led 
to the establishment of separate teams for research and economic analysis 
in 1961 in the militia economic crime department. It can be assumed with 
a high degree of probability that the offi cers employed there were the fi rst 
‘[…] to diagnose the ineffi ciency and ineffectiveness of the socialist econo-
my’ 55. In 1967, the existing CMH units were transformed into CMH offi ces, 
and the Criminal Bureau, the Economic Crime Bureau and the Investiga-
tion Bureau were directly responsible for coordinating the fi ght against 
crime. This structure was maintained after the changes in the structure 
of the Militia in 1985 and the establishment of the Ministry of the Inte-
rior’s Militia Service 56. The Civic Militia structure did change until 1989 57.

The changes that took place at the end of the 1980s in the area of econ-
omy, the development of enterprises with foreign capital (from Poles 
abroad), the abolition of favouring state enterprises and the special pro-
tection of public property in criminal law created conditions for the devel-
opment of private entrepreneurship.

After the opening of borders, private enterprise started to be set up 
on a large scale thanks to the open borders with Western European coun-
tries and the possibility of unrestricted import of new and second-hand 
vehicles. Apart from stealing vehicles intended for sale on the rapidly 
developing domestic market, new forms of these crimes were developed, 
such as so-called buy-outs, i.e. offering the owners of stolen vehicles 
the possibility to buy them back from the perpetrators, organised thefts 

52  DzU z 1953 r., nr 17, poz. 68.
53  DzU z 1960 r., nr 21, poz. 123.
54  Rozkaz Organizacyjny Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej nr 043/

KG/57 z 11 października 1957 r. (unpublished)
55  See: A. Misiuk, Instytucje policyjne w Polsce…, op. cit., p. 141.
56  Zarządzenie ministra spraw wewnętrznych nr 051/85 z 18 lipca 1985 r. 

w sprawie zakresu działania Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
(unpublished).

57 Inwentarz archiwalny, Charakterystyka archiwalna podzespołu, Electronic 
source: <www.inwentarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=1370&id_pz=20497>, 
23 March, 2019.
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abroad - mainly in Germany - from where the vehicles were marketed 
in Poland, and the transit of stolen vehicles in Western Europe via Poland 
to the countries of the former Union of Soviet Socialist Republics. Groups 
from Warsaw and Tricity were particularly active in this area.

Before 1989, criminal groups with a fairly high level of organisation were 
already active on the coast, dealing mainly with the illegal trade in foreign 
currency and foreign goods. Later on, car groups, which were the source 
of the fi rst large fortune, developed with the ‘Nikoś’ Skotarczak group at the 
forefront. It should be added that the ‘Tygrys’ [Tiger] group from Stogi also 
dealt in car crime. Economic cases were dominated mainly by those relat-
ed to alcohol. The problem was also the so-called ‘bandit’ activity; abduc-
tions, tortures and deportations that happened every day in Gdynia, main-
ly and in some districts of Gdańsk. The ‘Wróbel’ [Sparrow] group operated 
in Gdynia, while the ‘Zachar’ group operated in Gdańsk. They sometimes 
merged with one another and sometimes fought against one another.

Smuggling continued to fl ourish in the country. At that time, the alco-
hol scandal developed on an unprecedented scale due to the introduction 
of regulations that allowed unlimited imports of alcohol into Poland. 

The eastern borders of Poland were still completely porous, with cor-
ruption at border crossing points among both Customs Service employees 
and Border Guard offi cers. It was not unheard of for whole trains fi lled 
with alcohol to cross the eastern border, and e.g., in the west, a sap-
per’s bridge was built across the River Nysa Łużycka in one night and 
crossed by several dozen tank trucks. Due to the signifi cant degree of cor-
ruption among offi cers of this service and with ‘gates’ among customs of-
fi cers, criminal groups operated smoothly 58.

Institutions combatting criminal and economic crime proved ineffec-
tive, as did the laws governing the economy and criminal law regulations 
which were not adapted to the new reality. Gradual changes in this area 
began in 1990.
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Summary: The phenomenon of organised crime in Poland is not, contrary 
to frequently expressed views, characteristic only of the situation that arose af-
ter 1990. Considering historical sources, one can refer to well-organised groups 
of criminals who committed crimes in medieval Poland. Criminal associations 
characterised by a certain hierarchy and structure threatened the safety of trav-
ellers, carried out attacks on villages and were a threat to urban residents. Dur-
ing the partitions, organised criminal structures occurred mainly in the Russian 
and Austrian partition. In judicial chronicles, there were perpetrators creating 
bandit groups and strong structures of pickpockets as well as those dealing with 
various types of economic fraud and extortion. The problem of organised crime 
intensifi ed after regaining independence in 1918. The inconsistency of the legal 
system and weak institutions of public order protection created great opportu-
nities for both criminal offences and economic crimes. From the 1920s, large 
expenditures on the development of modern economic areas (Gdynia, the Cen-
tral Industrial District) became a temptation for well-organised groups to take 
advantage of the situation for their own benefi t. Within the structures of law 
protection institutions, no specialised unit for fi ghting criminal groups was cre-
ated until 1939. Central and local cells of the investigative service mainly dealt 
with organised gangs. After the Second World War, the shaping of the criminal 
environment was fi rst infl uenced by huge groups of inhabitants displaced from 
the former Polish eastern borderlands, the general expansion caused by military 
operations, and ineffective law enforcement agencies. Thus, initially, the most 
powerful organised groups were those of criminal character. The separation 
of the Polish economy from open markets and economic imbalance caused 
the emergence of various organised crime gangs committing economic crimes 
ranging from smuggling and illegal trade in foreign exchange to large criminal 
groups at the interface between the socialised and private economy. Within 
the militia, which was responsible for combatting criminal offences until 1990, 
no units specialised in the fi ght against organised crime did not come into their 
own. As part of their competence, the criminal investigation department, in par-
ticular, the fraud squad and investigative service, dealt with organised crime. 
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KLUCZOWE FORMACJE POLICYJNE W ODRODZONEJ 
POLSCE — KONTEKST HISTORYCZNY I UWAGI 
JĘZYKOWE DOTYCZĄCE ICH NAZW WŁASNYCH 

Wstęp

Mając zaszczytną możliwość włączenia się w podejmowane przez Wyższą 
Szkołę Policji w Szczytnie inicjatywy uczczenia setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości i związanej z tym setnej rocznicy powołania 
Policji Państwowej — autorzy: historyk i językoznawca przedkładają tekst 
na temat nazw własnych najważniejszych formacji policyjnych w odrodzo-
nej Polsce, opatrując każdą z nazw komentarzem historycznym i uwagami 
językowymi, w tym semantycznymi oraz ortografi cznymi.

1  Podinsp. dr Marcin Płotek — pracownik Wyższej Szkoły Policji w Szczyt-
nie, do 2014 r. funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego. Jest absolwentem 
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manistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. W 2007 r. uzyskał stopień nauko-
wy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, za pracę pod tytułem: 
Warmia i Mazury w latach 1945–1946. Kształtowanie się nowej rzeczywistości 
społecznej, politycznej i gospodarczej. W pracy naukowej koncentruje się na za-
gadnieniach dotyczących najnowszej historii Polski, w tym historii bezpieczeń-
stwa wewnętrznego.
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łu Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, doktor 
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w 2014 r. za pracę pod tytułem: „Struktura tekstu prawnego na przykładzie ko-
deksu karnego” — przygotowaną i obronioną na Uniwersytecie Gdańskim. Łą-
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Nazwy własne w języku i w życiu publicznym — uwagi ogólne 

 Potrzeba tworzenia nazw własnych pojawia się zawsze, gdy chcemy lub 
musimy wyróżnić jakieś osoby lub obiekty spośród podobnych, nawet bo-
wiem przy niewielkiej ich liczbie przestają wystarczać zaimki wskazujące 
(ten, ta, to) i pojawia się potrzeba wprowadzania określeń jednostkowych. 
Także powstawanie organizacji państwowej wiąże się z koniecznością przy-
pisywania, nie tylko ludziom, lecz także różnym przejawom ich społecznej 
działalności, pewnych określeń na stałe. 

Różnicę między wyrazami — nazwami pospolitymi (nomina appellati-
va) a nazwami własnymi (nomina propria) da się wyjaśnić, uwzględniając 
funkcjonalny punkt widzenia. 

Pierwsza spośród podstawowych funkcji nazw własnych polega 
na wskazywaniu przez nie na konkretne jednostki (osoby, obiekty, przed-
mioty itp.), podczas gdy nazwy pospolite mają znaczenie, którym obejmują 
zbiory elementów. Nazwy własne więc, wskazujące obiekty jednostkowe, 
mają inny zakres zastosowania od nazw pospolitych — powtórzmy: doty-
czących całych grup obiektów. Oznacza to, że nomina propria mają wąski 
zakres znaczeniowy. Ich treść za to jest bogata 3. 

 Nie mniej ważna jest funkcja identyfi kująca nazw własnych. Ich uży-
wanie daje nam gwarancję, że unikniemy pomyłki co do osoby, instytucji 
czy miejsca. Bezspornie bowiem Władysław Henszel to lepsza charaktery-
styka osoby niż „komendant główny”, „przedwojenny szef policji”, „komen-
dant główny Policji Państwowej”, o czym przekona się np. każdy czytelnik 
jubileuszowego albumu o policji, w której to publikacji jest mowa o niejed-
nym komendancie głównym, ale tylko o jednym Władysławie Henszelu 4. 
Bez możliwości indywidualnego wyróżniania trudno sobie wyobrazić funk-
cjonowanie społeczeństwa. 

W codziennej komunikacji bardzo ważną rolę odgrywa też funkcja 
wokatywna nazw własnych. Polega ona na tym, że możemy ich używać, 
by zwrócić uwagę, przywołać, wezwać kogoś. Dotyczy to głównie osób, stąd 
słynne: Mości pułkowniku Wołodyjowski! Raczej nie powiemy: Policjo! ni-
czym wieszcz: Litwo! Ojczyzno moja! Teoretycznie jednak jest taka możli-
wość. Na marginesie: wyrazy pospolite też mogą być używane w funkcji 
wokatywnej. Potwierdzają to, na gruncie Policji, zwroty typu: panie wła-
dzo! czy pogardliwe: psie! 5 

3  J. Grzenia, Słownik nazw własnych, Warszawa 2003, s. 19.
4 G. Kędzierska (red.), 85 lat policji, Szczytno 2004, s. 77–87. Zob. też Poli-

cja Państwowa, Komendanci główni Policji Państwowej, <http://panstwowa.po-
licja.pl/pp/komendanci-glowni/1,Komendanci-Glowni-Policji-Panstwowej.html>, 
15 kwietnia 2019 r. 

5  P. Palka, M. Przetak, Forma apelatywna „ty” w komunikacji formalnej po-
licjant — obywatel [w:] E. Pływaczewski, J. Bryk (red.), Meandry prawa. Teoria 
i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela, Szczyt-
no 2017. 
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Obecność nazw własnych w języku konweniuje z funkcjonowaniem ich 
„posiadaczy” w życiu publicznym lub w świadomości ludzkiej. Jako że tzw. 
publiczna aktywność niektórych osób czy instytucji może być chwilowa, 
choć znacząca, w ramach jednego z podziałów nazw własnych rozróżnia 
się nazwy ponadczasowe i efemeryczne, czyli takie, których „właściciele” 
szybko przestają uczestniczyć w życiu publicznym i zostają zapomniani. 

Uwzględnienie innych kryteriów klasyfi kacji pozwoliło natomiast wyło-
nić nazwy: 

 — osobowe, 
 — geografi czne,
 — fi rmowe (nazwy fi rm, instytucji, marek produktów), 
 — inne (np. nazwy klubów sportowych, zabytków, obiektów kulturalnych) 6. 
Jak widać, omawiane w niniejszym artykule nazwy własne formacji po-

licyjnych w odrodzonej Polsce reprezentują grupę nazw fi rmowych. Jeśli 
zaś chodzi o, nazwijmy to, kryterium czasu czy trwania w życiu publicz-
nym, mamy nadzieję, że pisząc o nich, dokładamy starań, by nie były 
to nazwy efemeryczne, warto bowiem zauważyć, że w Słowniku nazw włas-
nych Jana Grzeni wydanym w roku 2003 nie ma hasła „Policja” ani „Mili-
cja Obywatelska”, ani „Policja Państwowa”  7. 

Znaczna część nazw własnych powstała z wyrazów pospolitych, kon-
statuje Jan Grzenia 8. Spostrzeżenie to odnosi się m.in. do analizowanych 
przez nas nazw. Wchodzące w ich skład leksemy bowiem to rzeczowniki 
dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego: 
policja, milicja, straż określone przymiotnikami: obywatelska, komunalna, 
państwowa, granatowa. 

Z funkcją indywidualizującą nazw własnych wiąże się to, że — w odróż-
nieniu od wyrazów pospolitych — piszemy je wielkimi literami 9. Dotyczy 
to także przymiotników wchodzących w skład nazwy jednostkowej dane-
go obiektu językowego. Napiszemy zatem Basen (jaki?) Paryski (mówiąc 
o pewnej nizinie we Francji), ale też Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Mi-
licja (jaka?) Obywatelska, Policja (jaka?) Państwowa. Z formalnego punktu 
widzenia ma to pewną zaletę, w sytuacji bowiem, gdy nazwa pospolita 
i własna są zbudowane i brzmią identycznie, możemy odkryć, że pisząc 
meksykanin nadawca ma na myśli mieszkańca miasta, nie zaś państwa 
Meksyk. 

Nazwy własne są podstawą do tworzenia od nich wyrazów pochodnych, 
najczęściej przymiotników i rzeczowników. W przypadku analizowanych 
nazw będą to np. policyjny czy milicyjny. Utworzone od nazw własnych 
wyrazy pospolite nazywające ludzi (np. nazwy zwolenników jakichś idei, 
członków organizacji społecznych czy ugrupowań politycznych) piszemy 

6  J. Grzenia, Słownik…, wyd. cyt., s. 8–9. 
7  Tamże.
8 Tamże, s. 19.
9  O pewnych problemach związanych z ortografi ą nazw własnych zob. tamże, 

s. 21–27. 
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— podobnie jak przymiotniki 10 — małymi literami, np. piłsudczyk, sybirak, 
peeselowiec, a więc także milicjant, czy policjant.

Policja Państwowa 

Policja Państwowa — uwagi historyczne 

Wybuch I wojny światowej spowodował wzrost nastrojów niepodległoś-
ciowych wśród ludności polskiej. Działacze polskich stronnictw politycz-
nych dążyli do uzyskania autonomii czy też do odbudowy państwa pol-
skiego. W związku z tą sytuacją tworzono instytucje, które reprezentowały 
ludność polską w stosunkach z władzami zaborczymi. Tworzono również 
organizacje, których zadaniem było zapewnienie porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego. Należały do nich między innymi Straże Obywatelskie, 
które powstały na przykład w 1914 r. w Zagłębiu Dąbrowskim 11. W tym 
samym roku rozpoczęły się prace nad utworzeniem Straży w Warszawie. 
Zakończyły się one w 1915 r. 12 Również w innych miastach Kongresówki 
i Galicji zaczęto powołać straże obywatelskie i inne organizacje bezpie-
czeństwa 13. W 1918 r. Polska Komisja Likwidacyjna rozpoczęła tworze-
nie własnych organów bezpieczeństwa 14. Także w Wielkopolsce ludność 
polska powołała miejskie i wiejskie służby porządkowe. W listopadzie 
1918 r. utworzono Straż Obywatelską, na której czele w Poznaniu stał Ju-
lian Lange. Straż Obywatelska następnie została przemianowana na Straż 
Ludową. Po wybuchu powstania wielkopolskiego straże aktywnie włączyły 
się do walk 15.

W początkach istnienia państwa polskiego jednym z problemów było 
podporządkowanie istniejących organów porządkowych nowym władzom. 
Jako pierwsza została uznana Milicja Ludowa Polskiej Partii Socjalistycz-
nej. Jej oddziały funkcjonowały w Radomskiem, Kieleckiem, Lubelskiem 
oraz w Zagłębiu Dąbrowskim. Na podstawie dekretu Józefa Piłsudskiego 
5 grudnia 1918 r. nastąpiło „upaństwowienie” Milicji Ludowej. W Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) powołano Wydział Milicji Ludowej, 

10  Wyjątkiem są przymiotniki utworzone od nazw osobowych mające charak-
ter dzierżawczy, a więc odpowiadające na pytanie: czyj? lub mające znaczenie: 
będący dziełem X, np. męstwo Achillesowe, czyli wykazane przez Achillesa. 

11  M. Mączyński, Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej, Kraków 1997, 
s. 14.

12  Tamże. Straże Obywatelskie przekształcono następnie w Milicje Miejskie. 
W Łodzi w 1914 r. powołano Milicję Obywatelską, a następnie Straż Miejską. 
Zob. P. K. Marszałek, Prawo Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej. Wybór źró-
deł, Toruń 2009, s. 10–11.

13  A. Pepłoński, Policja Państwowa w systemie organów bezpieczeństwa Dru-
giej Rzeczypospolitej, Szczytno 1991, s. 12. 

14  M. Mączyński, Policja Państwowa…, wyd. cyt., s. 17.
15  P.K. Marszałek, Prawo Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 14–15.
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który miał sprawować nadzór nad tą formacją. Na komendanta głównego 
Milicji Ludowej 13 grudnia 1918 r. powołano kpt. Ignacego Boernera 16. 

Niedługo potem w miejsce Milicji Miejskich powołano samorządową 
Policję Komunalną. Dekret o organizacji Policji Komunalnej ukazał się 
9 stycznia 1919 r. Według dekretu Policję Komunalną tworzyły zarządy 
władz miejskich i organy samorządu powiatowego. Nadzór nad tą służ-
bą sprawował Wydział Policyjny MSW, który przekształcono 20 stycznia 
1919 r. w Naczelną Inspekcję Policji Komunalnej 17. Proces tworzenia Poli-
cji Komunalnej trwał do kwietnia 1919 r. Czwartego kwietnia 1919 r. zli-
kwidowano część komend okręgowych Milicji Miejskich, które nie były do-
stosowane do podziału administracyjnego. Jednocześnie funkcjonariusze 
Milicji Miejskich mogli przechodzić do służby w Policji Komunalnej. Rów-
nocześnie zapadła decyzja o podporządkowaniu Milicji Ludowej i Policji 
Komunalnej jednolitemu dowództwu. Stanowisko komendanta 8 kwietnia 
1919 r. objął kpt. Kazimierz Młodzianowski 18. 

Odbudowa polskiej państwowości po roku 1918 w sposób naturalny 
prowadziła m.in. do powołania jednolitej instytucji o charakterze policyj-
nym dla wszystkich ziem polskich. Ministerstwo postanowiło utworzyć 
nową służbę pod nazwą Straży Bezpieczeństwa. Siódmego maja przyjęto 
projekt ustawy o Straży Bezpieczeństwa. Następnie prace kontynuowano 
w Komisji Administracyjnej. W trakcie prac postanowiono zmienić nazwę 
nowej formacji na Policję Państwową. Poseł sprawozdawca Komisji Leo-
pold Skulski argumentował ten krok potrzebą odróżnienia przyszłej orga-
nizacji od istniejących w przeszłości formacji często nazywanych strażami. 
Ostatecznie 24 lipca 1919 r. uchwalono ustawę o Policji Państwowej 19. 
Według ustawy Policja Państwowa była „państwową organizacją służby 
bezpieczeństwa” 20, której zadaniem była ochrona bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego. Na podstawie art. 2. ustawy Policja była państwo-
wą organizacją służby bezpieczeństwa oraz organem wykonawczym władz 
państwowych i samorządowych 21. Miała być zorganizowana i wyszkolo-
na na wzór wojskowy oraz podlegać ministrowi spraw wewnętrznych 22. 
Funkcję kierowniczą pełnił komendant główny Policji. Miał on uprawnie-
nia w zakresie organizacji, administracji, uzbrojenia, wyszkolenia Poli-
cji 23. Policja była organem wykonawczym władz rządowych — starostów, 

16  Szerzej na temat Milicji Ludowej zob. G. Winnicki, Milicja Ludowa, czyli 
trudne początki państwowej służby bezpieczeństwa w II rzeczypospolitej Polskiej, 
„Kwartalnik Policyjny CSP” 2015, nr 4, s. 103–110.

17  Tamże, s. 20.
18  B. Sprengel, Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce 

ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918–1939, Toruń 
2011, s. 43.

19  P.K. Marszałek, Prawo Policji Państwowej…, wyd. cyt., s. 21–25.
20  Ustawa z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej (Dziennik Praw Państwa Pol-

skiego [dalej jako: DPPP] z 1919 r., nr 61, poz. 363), art. 1. 
21  Tamże, art. 2. 
22  Tamże, art. 4. 
23  Tamże, art. 6. 
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wojewodów oraz samorządowych. Ponadto wypełniała polecenia proku-
ratury i sądów. Kandydat do Policji musiał spełniać określone warunki: 
1) obywatelstwo polskie, 2) nieskazitelna przeszłość, 3) wiek 23–45 lat, 
4) zdrowa i silna budowa ciała oraz wzrost odpowiedni, 5) znajomość języ-
ka polskiego w piśmie i słowie, i umiejętność liczenia.

Organizacja Policji została oparta na podziale administracyjnym kraju. 
Na szczeblu województwa utworzono komendy okręgowe, zaś powiatu — 
komendy powiatowe. Ponadto na niższym szczeblu tworzono komisariaty. 
Ich terenem działania mogło być miasto lub jego dzielnice. Niżej uplaso-
wano posterunki funkcjonujące na terenie gminy 24. Jednostkami organi-
zacyjnymi Policji Państwowej (komenda okręgowa, powiatowa) kierowa-
li komendanci, posterunkiem komisarz Policji 25. Według ustawy korpus 
funkcjonariuszy podzielono na: wyższych i niższych. Do wyższych należeli: 
komendant główny, zastępca komendanta głównego, komendant okręgo-
wy, zastępca komendanta okręgowego, komendant powiatowy, zastępca 
komendanta powiatowego, komisarz, zastępca komisarza, naczelnik urzę-
du śledczego. W skład niższych funkcjonariuszy wchodzili: starszy przo-
downik, przodownik, starszy posterunkowy i posterunkowy 26. 

Dopóki władza państwowa nie podporządkowała sobie wszystkich ziem 
polskich tworzących II RP, terenowe jednostki Policji Państwowej powoły-
wano przede wszystkim na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego 27. Na pod-
stawie rozkazu komendanta głównego z 20 sierpnia 1919 r. utworzono 
sześć komend okręgowych: miasta Warszawy, warszawską, łódzką, bia-
łostocką, kielecką i lubelską. W okresie następnych lat unifi kowano ko-
lejne instytucje bezpieczeństwa z Policją Polską. Ostatni etap obejmował 
powołanie XVI Komendy Okręgowej PP z siedzibą w Wilnie 28. Ostatecznie 
utworzono 16 okręgów komend i Komendę Główną Policji Województwa 
Śląskiego. Były to następujące okręgi: I warszawski, II łódzki, III kielecki, 
IV lubelski, V białostocki, VI m.st. Warszawy, VII krakowski, VIII lwowski, 
IX tarnopolski, X stanisławowski, XI poznański, XII pomorski, XIII wołyń-
ski, XIV poleski, XV nowogródzki, XVI wileński 29. 

Policja Państwowa w latach 1919–1939 kilkakrotnie ulegała reorganiza-
cji. Ostatecznie Policja Państwowa została podzielona na trzy główne służby: 
policję ogólną — mundurową, policję kryminalną — Służbę Śledczą, i policję 
polityczną, która następnie została włączona do Służby Śledczej 30. W trakcie 
wojny polsko-sowieckiej w 1920 r. doszło do militaryzacji życia publiczne-
go kraju. Objęła ona również Policję Państwową. Funkcjonariuszom zabro-
niono rezygnacji ze służby pod groźbą kary. Oddziały Policji Państwowej 
podporządkowane zostały władzom wojskowym i spełniały rolę żandarmerii 

24  Tamże, art. 5.
25  Tamże, art. 7.
26  Tamże, art. 10. 
27  M. Mączyński, Policja Państwowa…, wyd. cyt., s. 22.
28  Tamże, s. 30.
29  A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dzie-

jów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2012, s. 219.
30  A. Pepłoński, Policja Państwowa …, wyd. cyt., s. 71.
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wojskowej 31. W 1923 r. utworzono oddziały szkolne rezerwy policyjnej, jako 
odwód Policji Państwowej przeznaczony do przywracania spokoju zakłóca-
nego poprzez zamieszki czy akcje protestacyjne 32.

W Policji Państwowej obowiązywały trzy podstawowe zasady: jednolito-
ści (wszystkich funkcjonariuszy obowiązywały takie same przepisy doty-
czące praw i obowiązków), apolityczności i wyłączności (Policja Państwowa 
była jedynym organem wykonawczym w zakresie utrzymania porządku 
i bezpieczeństwa publicznego na terenie kraju) 33. 

Na podstawie rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z 1924 r. zniesio-
no okręgowe komendy Policji Państwowej. W ich miejsce utworzono komen-
dy wojewódzkie 34. W województwie na czele Policji Państwowej stał komen-
dant wojewódzki podległy w zakresie: zaopatrzenia, wyszkolenia, uzupełnie-
nia, uzbrojenia, dyscypliny i kontroli służbowej komendantowi głównemu 35. 

W czasie zamachu majowego w 1926 r. tylko nieliczne siły policyjne 
brały bezpośredni udział w walkach po stronie rządu. Większość policjan-
tów na terenie kraju przyjęła postawę wyczekującą, nie podejmując dzia-
łań przeciwko siłom popierającym zamach 36. Zmiana sytuacji politycznej 
nie doprowadziła również do masowych zmian kadrowych w szeregach 
policji. Zwolnienia dotyczyły przede wszystkim stanowisk kierowniczych 
w Komendzie Głównej i urzędach terenowych. Nastąpił również napływ 
do Policji Państwowej nowych kadr pochodzących z wojska 37. Objęcie 
władzy przez obóz piłsudczykowski doprowadziło do zmiany sposobu rzą-
dzenia w państwie. Wzrosła rola kierowników terenowych władz admini-
stracji państwowej. Wojewodowie i starości byli odpowiedzialni za kon-
trolę stosunków społeczno-politycznych na podległym terenie. W latach 
1926–1939 władze policyjne stały się organem wykonawczym w dyspozycji 
wojewodów i starostów 38. 

W związku ze zmianą sytuacji politycznej po zamachu majowym, 8 mar-
ca 1928 r. prezydent RP podpisał nowe rozporządzenie. Policja Państwowa 
jako korpus zorganizowany na wzór wojskowy, miała zapewnić bezpie-
czeństwo, porządek i spokój 39. W kwestii troski o bezpieczeństwo i porzą-
dek miała ona podlegać władzom administracji ogólnej 40. 

31  A. Misiuk, Policja Państwowa 1919–1939. Powstanie, organizacja, kierunki 
działania, Warszawa 1996, s. 58.

32  Tamże, s. 204–205. Od 1936 r., po wprowadzeniu przepisów dotyczących 
służby przygotowawczej dla kandydatów do Policji Państwowej, rozpoczęto two-
rzenie na szeroką skalę oddziałów rezerwy policji. Zob. tamże, s. 206–207.

33  A. Pepłoński, Policja Państwowa…, wyd. cyt., s. 71–72.
34  Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z 27 grudnia 1924 r. o reorga-

nizacji okręgowych komend Policji Państwowej (DzU nr 114, poz. 1014). 
35  Tamże, art. 2.
36  A. Pepłoński, Policja Państwowa…, wyd. cyt., s. 67.
37  Szerzej na ten temat A. Misiuk, Policja Państwowa…, wyd. cyt., s. 75–76.
38  Tamże, s. 123 i 125. 
39  Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z 6 marca 1928 r. o Policji 

Państwowej (DzU nr 28, poz. 257), art. 1.
40  Tamże, art. 3.
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Organizacja terytorialna Policji Państwowej została przystosowana 
do administracyjnego podziału państwa na województwa i powiaty 41. 
Funkcjonariuszy podzielono na ofi cerów i szeregowych Policji Państwowej. 
Do korpusu ofi cerów należeli: generalny inspektor PP, nadinspektor PP, 
inspektor PP, podinspektor PP, nadkomisarz PP, komisarz PP, podkomi-
sarz PP, aspirant PP. W korpusie szeregowych znaleźli się: starszy przo-
downik PP, przodownik PP, starszy posterunkowy PP, posterunkowy PP 42. 

W 1924 r. liczba zatrudnionych funkcjonariuszy i urzędników była naj-
wyższa i wynosiła 49 526 osób 43. Po 1929 r. w wyniku kryzysu ekono-
micznego stan kadrowy zmniejszył się i w 1935 r. wynosił około 29 tys. 
funkcjonariuszy 44, a w 1939 r. liczył około 33 tys. policjantów 45. 

Policja Państwowa — uwagi językowe 

Pierwsze słowo analizowanej nazwy własnej (Policja Państwowa), zda-
je się, symbolicznie nawiązywało do polskich przedrozbiorowych instytu-
cji tego typu, a dokładniej do Departamentu Policji powołanego w skład 
Rady Nieustającej jako organu władzy wykonawczej wspierającego mo-
narchę Stanisława Augusta Poniatowskiego czy też nawiązywało do powo-
łanej (przez Sejm zwany Wielkim lub Czteroletnim) ustawą z 24 czerwca 
1791 r. Komisji Policji Obojga Narodów.

Jaką treść kryje słowo „policja”? 
Ksenofont i Arystoteles pojęciem tym określali ustrój panujący w starożyt-

nych Atenach. W XVIII w. zaczęto utożsamiać policję z działalnością admi-
nistracyjną państwa, stąd pojęcia: policja budowlana czy policja sanitarna. 
W kolejnym stuleciu znaczenie interesującego nas słowa ograniczono do dzia-
łalności administracji spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości 46. Przy-
kład użycia tego leksemu (w XIX-wiecznym rozumieniu) znajdujemy choćby 
w Panu Tadeuszu. Historii szlacheckiej z roku 1811 i 1812 we dwunastu księ-
gach wierszem. O jego znaczeniu powie nam co nieco kontekst wyrazowy: 

Ach! wy nie pamiętacie tego, Państwo młodzi!
Jak śród naszej burzliwej szlachty samowładnej,
Zbrojnej, nie trzeba było policyi żadnej;
Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa,
Była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława!
W innych krajach, jak słyszę, trzyma urząd drabów,
policyantów różnych, żandarmów, konstabów; 
Ale jeśli miecz tylko bezpieczeństwa strzeże, 
Żeby w tych krajach wolność była — nie uwierzę 47. 

41  Tamże, art. 16.
42  Tamże, art. 32.
43  A. Misiuk, Policja Państwowa…, wyd. cyt., s. 71.
44  A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa…, wyd. cyt., s. 222. 
45  A. Pepłoński, Policja Państwowa…, wyd. cyt., s. 84.
46  Zob. B. Sprengel, Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, Włocławek 2004, s. 49.  
47  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Kraków 2018, wersy 111–119. 
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W opublikowanym w tym samym wieku słowniku Samuela Bogumi-
ła Lindego (1858 r.) pod hasłem „policya” czytamy, że słowo pochodzi 
z języka greckiego i że oznacza „rozrządzenie wewnętrzne bezpieczeń-
stwa, spokojności, wygody miast lub krajów, kunszt dobrego rządzenia 
ekonomicznego” 48. Wspomina się tu także o „komisyi policyi ustanowionej 
w sejmie grodzkim dla utrzymywania powszechnego w kraju porządku, tak 
co do bezpieczeństwa i spokojności, jako i co do wygody publicznej” 49. Jest 
tu również mowa o „policyancie”, czyli o „urzędniku policyi” 50.

Słowo widocznie zadomowiło się w naszym języku, ponieważ wydaw-
nictwo leksykografi czne z roku 1908, a więc nieco późniejsze od wyżej 
wspomnianego, wskazuje już kilka znaczeń rzeczownika „policja”. Jednym 
jest to, które już znamy, a więc „zarządzanie miastem, państwem, kunszt 
dobrego rządzenia”, drugim: „polityczność, obyczajność, grzeczność, dobre 
ułożenie” 51. Trzecie jest bliskie współczesnemu, zgodnie bowiem z nim po-
licja to „nazwa instytucji miejskiej albo wiejskiej, czuwającej nad porząd-
kiem publicznym, wygodą i bezpieczeństwem oraz wykonywaniem praw 
(policja miejska, wiejska, wodna, rzeczna, lekarska) 52. 

Defi nicję „policji” znajdziemy także w opublikowanym w roku 1925 Pod-
ręcznym słowniku do użytku posłów, urzędników państwowych, członków 
ciał samorządowych i wyborców autorstwa Joachima Bartoszewicza 53. 
Czytamy w nim, że termin ten pierwotnie oznaczał politykę w odróżnieniu 
od religii, ale także, że w „dzisiejszym rozumieniu” (w rozumieniu z czasu 
wydania słownika) policja jest to „władza wykonawcza, powołana do udzie-
lania bezpośredniej pomocy władzom administracyjnym, politycznym i są-
dowym”  54, stąd jej wewnętrzne — zadaniowe zróżnicowanie. 

Tak rozumiana „policja” weszła w skład nazwy własnej nowo utworzonej 
formacji — pierwszej w odrodzonej Polsce. 

Określono ją przydawką „państwowa”, była bowiem — jak wska-
zywał art. 1 powołującej ją ustawy — „państwową organizacją służby 
bezpieczeństwa” 55 i — jak doprecyzowywał art. 2 — „organem wykonaw-
czym władz państwowych” 56. Z państwem Policję Państwową wiązał także 
fakt, że — zgodnie z art. 3 — koszty jej utrzymania ponosił bezpośrednio 
skarb państwa 57. 

48  S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 4, Lwów 1858, hasło: policya, s. 304. 
49  Tamże.
50  Tamże.
51  J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 4, 

Warszawa 1908, hasło: policja, s. 532. 
52  Tamże. W przykładach użycia słownik podaje za historykiem Tadeuszem 

Korzonem: „Marszałek wielki dla ubezpieczenia osoby króla posiadał nie tylko 
policję przy swojej lasce, ale też swoje sądy marszałkowskie”. 

53  J. Bartoszewicz, Podręczny słownik polityczny do użytku posłów, urzędników 
państwowych, członków ciał samorządowych i wyborców, Warszawa 1925, s. 613–614. 

54  Tamże, s. 613.
55  Ustawa z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej (DPPP z 1919 r., nr 61, poz. 363). 
56  Tamże. 
57  Tamże. 
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Było to także zgodne ze słownikowym rozumieniem policji, która „jest 
państwowa, jeśli podlega najwyższym władzom państwowym” 58. 

Warto zauważyć, że w tekście ustawy powołującej Policję Państwową 
(zob. ryc. 1), a dokładniej mówiąc: w tytule wspomnianego aktu prawnego 
obydwa wyrazy: i „policja”, i „państwowa” zostały napisane małymi literami. 

Rycina 1
Pierwsza strona tekstu „Ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej” (zachowano 

pisownie oryginalną)

Źródło: DPPP z 1919 r., nr 61, poz. 363

O czym to może świadczyć? Może o tym, że początkowo nie traktowano 
tego połączenia rzeczownika i przymiotnika jako nazwy własnej, lecz — 
jako nomina appellativa. Zgodnie bowiem z Głównymi zasadami pisowni 
polskiej ze słowniczkiem według uchwał Walnego administracyjnego Zgro-
madzenia członków Akademji Umiejętności w Krakowie z dnia 9 lutego 
1918 r., dozwolonymi do użytku szkolnego przez Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, „w nazwach urzędów, władz, za-
kładów, instytucyj, towarzystw” piszemy wielkie litery 59. „Natomiast litery 
małe piszemy […] w rzeczownikach pospolitych i przymiotnikach urobio-
nych od imion własnych” 60. 

W wydanym niespełna 10 lat później „Rozporządzeniu Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej” mamy już inną 
pisownię — zgodną ze wspomnianymi wyżej zasadami (zob. ryc. 2). Stosu-
je się ją nie tylko w tytule, lecz także w treści rozporządzenia. Poza tym, 
na to, że jest to nazwa, performatywnie wskazuje art. 2 rozdziału I:

58  J. Bartoszewicz, Podręczny słownik…, wyd. cyt., s. 613. 
59  L. Rygier, Główne zasady pisowni polskiej ze słowniczkiem według uchwał 

Walnego administracyjnego Zgromadzenia członków Akademji Umiejętności 
w Krakowie dnia 9 lutego 1918 r., Warszawa 1919, s. 3–4.

60  Tamże, s. 4. 
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Art. 2. Nazwa „Policja” przysługuje wyłącznie Policji Państwowej […] oraz 
osobom w jej skład wchodzącym.

Rycina 2
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej — pierwsza strona „Rozporządzenia z dnia 

6 marca 1928 r. o Policji Państwowej” (zachowano pisownie oryginalną)

Źródło: DzU z 1928 r., nr 28, poz. 257

Reasumując, nazwa własna „Policja Państwowa” — zamiast propono-
wanej pierwotnie „Straży Bezpieczeństwa” — wskazuje na zależność orga-
nów porządkowych od władz państwowych. Można zatem domniemywać, 
że ma to także wymiar ustrojowy, przesądzający o — zgodnym z ideą kultu 
scentralizowanego państwa i wszechpotężnej władzy państwowej (statola-
tria) — charakterze polskich organów policyjnych tego okresu. 

Policja Polska oraz instytucje bezpieczeństwa 
Polskiego Państwa Podziemnego

Policja Polska — refl eksje historyczne

Wybuch wojny w 1939 r. oraz błyskawiczne tempo ataku wojsk niemie-
ckich wprowadziły zamęt wśród władz polskich. Początkowo władze naka-
zały policjantom pozostanie na miejscu pełnienia służby. Jedynie oddziały 
rezerwy rozpoczęły ewakuację na wschód. Na podstawie decyzji Felicjana 
Sławoj-Składkowskiego funkcjonariusze z terenów północno- i południowo-
zachodnich zostali ewakuowani na wschód 61. Ponadto stołeczni policjanci 

61  M. Fałdowski, Zagłada polskich policjantów więzionych w obozie specjal-
nym NKWD w Ostaszkowie (wrzesień 1939–maj 1940), Szczytno 2016, s. 49.
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i funkcjonariusze z części województwa pomorskiego pozostali w miejscach 
stacjonowania. Policja miasta stołecznego wzięła udział w obronie Warszawy 62. 

Wkroczenie 17 września wojsk sowieckich zaskoczyło polskie władze. Część 
funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Policji podjęła próbę wal-
ki 63. Policjanci brali udział między innymi w obronie Grodna, Lwowa, Kowla 
i Łucka 64. Liczbę poległych policjantów w trakcie działań wojennych szacuje 
się na około od 2,5 do 3 tys. Tyle samo mogło opuścić granice Polski. Na ter-
nach zajętych przez Niemców pozostało około 10 tys. Do niewoli sowieckiej 
trafi ło około 12 tys. policjantów 65. Funkcjonariuszy Policji Państwowej uwię-
ziono w obozie jenieckim w okolicach Ostaszkowa, w byłym monasterze Ni-
łowa Pustyń, który mieścił się na wyspie Stołobnyj jeziora Seliger 66. W kwiet-
niu 1940 r. więziono tam ok. 6364 jeńców wojennych (w tym 240 ofi cerów 
policji i żandarmerii oraz 4924 szeregowych policjantów i żandarmów) 67. 

Od 4 kwietnia 1940 r. więźniów z Ostaszkowa przetransportowano 
do Kalinina, obecnie Twer, gdzie w więzieniu mordu na polskich policjan-
tach dokonywała specjalna ekipa NKWD. Następnie ciała były wywożone 
do miejscowości Miednoje, gdzie wrzucano je do dołów 68. 

Ziemie polskie okupowane przez Niemców we wrześniu 1939 r. zostały 
podzielone na dwie części. Część obszaru anektowała III Rzesza, na pozo-
stałych ziemiach ustanowiono Generalne Gubernatorstwo. Na tym terenie 
funkcjonowało część instytucji polskich nadzorowanych przez okupan-
ta. Między innymi Generalny Gubernator Hans Frank rozporządzeniem 
z 17 grudnia 1939 r. powołał Policję Polską. Formacja ta nazywana była 
powszechnie policją granatową od granatowego umundurowania. Pod 
groźbą kary śmierci do służby powołano przedwojennych funkcjonariu-
szy policji. Instytucja ta była podporządkowana żandarmerii niemieckiej 
i policji porządkowej. Ponadto z Policji Polskiej wyodrębniono pion śled-
czy i utworzono polską Policję Kryminalną 69. Część granatowych policjan-
tów brała aktywny udział w działalności Polskiego Państwa Podziemne-
go 70. Funkcjonariusze aktywnie włączyli się w działania ruchu oporu. 

62  A. Misiuk, Historia Policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warsza-
wa 2012, s. 149. 

63  M. Fałdowski, Zagłada polskich policjantów…, wyd. cyt., s. 56. 
64  A. Misiuk, Historia Policji w Polsce od X wieku…, wyd. cyt., s. 151–152.
65  M. Fałdowski, Zagłada polskich policjantów…, wyd. cyt., s. 62; A. Misiuk, 

Historia Policji w Polsce od X wieku…, wyd. cyt., s. 153. 
66  M. Fałdowski, Zagłada polskich policjantów…, wyd. cyt., s. 143–144. 
67  Tamże, s. 201. 
68  Szerzej na ten temat: M. Fałdowski, Zagłada polskich policjantów…, wyd. cyt., 

s. 273–291. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komuni-
stycznej Partii (bolszewików) 5 marca 1940 r. podjęło decyzję o zamordowaniu pol-
skich jeńców przetrzymywanych w obozach w: Starobielsku, Kozielsku i Ostaszko-
wie. Zob. A. Misiuk, Historia Policji w Polsce od X wieku…, wyd. cyt., s. 155.

69  A. Hempel, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji „granatowej” w Generalnym 
Gubernatorstwie 1939–1945, Warszawa 1990, s. 31.  

70  M. Getter, Policja Polska w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, „Prze-
gląd Policyjny” 1999, nr 1–2, s. 83-85. A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa…, 
wyd. cyt., s. 253–254. 
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W strukturach ofi cjalnych instytucji tworzone były organizacje konspi-
racyjne. Jedną z nich był Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, utworzony 
w 1940 r. z inicjatywy ppłk. Mariana Kozielewskiego 71. 

Inną instytucją o charakterze policyjnym był Referat Policyjny o kryp-
tonimie 993/P, który powstał wiosną 1941 r. Należeli do niego m.in. funk-
cjonariusze tzw. policji granatowej i Policji Kryminalnej, która zajmowała 
się m.in.  rozpracowywaniem osób podejrzanych o kolaborację, prowadze-
nie wywiadu w instytucjach niemieckich 72. 

Kolejną organizacją była Straż Ochrony Powstania, określana również jako 
Wojskowa Straż Ochrony Powstania, powołana w 1941 r. Jej zadaniem było 
zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w okresie wybuchu powstania 73. 

Funkcjonariusze Policji Państwowej znaleźli się wśród cichociemnych, 
którzy przeszli szkolenie w Wielkiej Brytanii i zostali zrzuceni do Polski. 
Byli to: płk Jan Piwnik ps. „Ponury”, mjr Zygmunt Milewicz ps. „Róg”, 
mjr Bolesław Kontrym ps. „Żmudzin”, mjr Piotr Szewczyk ps. „Czer”, 
rtm. Józef Zabielski ps. „Żbik”, kpt. Tadeusz Starzyński, kpt. piech. 
rez. Franciszek Cieplik ps. „Hatrak”, ppor. Tadeusz Kobyliński ps. „Hiena”, 
plut. Michał Parada ps. „Mapa” 74. 

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił okres represji stosowanych 
wobec funkcjonariuszy Policji Państwowej. Policjanci zostali zmuszeni 
do poddania się procesowi rehabilitacji 75. 

Policja Polska — refl eksje językowe 

Jak wspomniano wyżej, powierzchownie Policja Polska była kontynu-
atorką przedwojennej Policji Państwowej — zachowano te same urzędy 
i budynki, regulaminy i przepisy służbowe. Funkcjonariusze używali też 
tych samych mundurów pozbawionych jednak elementów polskiej pań-
stwowości (orzeł na czapce został zastąpiony herbem miasta lub gminy). 
Powierzchownie w nazwie własnej zachowano też przymiotnik (jaka?) „pol-
ska”. W rzeczywistości jednak ofi cjalna nazwa tej formacji — Policja Polska 
była zaprzeczeniem tego, co służba ta uosabiała. Pozostawała ona bowiem 
w pionie niemieckiej policji porządkowej (Ordnungspolizei-Orpo), realizując 
nałożony na nią pod groźbą najsurowszej kary obowiązek ochrony bezpie-
czeństwa i porządku publicznego na rzecz Niemiec. 

Nic dziwnego więc, że polskie społeczeństwo — nie wnikając w dylema-
ty moralne wcielonych pod przymusem do Policji Polskiej funkcjonariu-
szy przedwojennej Policji Państwowej — było niezmiernie krytyczne wo-
bec formacji wymienionej jako pierwsza. Uznając służbę w niej jako formę 
kolaboracji z okupantem, nie posługiwało się nazwą Policja Polska, lecz 

71  A. Hempel, Pogrobowcy klęski…, wyd. cyt., s. 228. 
72  Tamże, s. 231–232. 
73  P. Majer, Policja Polskiego Państwa Podziemnego — uwagi uzupełniające 

[w:] P. Majer, M. Seroka (red.), 225 lat policji w Polsce. Geneza i ewolucja policji, 
Olsztyn 2017, s. 254. 

74  Szerzej na ten temat: J. Tucholski, Cichociemni, Warszawa 1988. 
75  A. Misiuk, Historia Policji w Polsce od X wieku…, wyd. cyt., s. 157–158. 
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określeniem nieofi cjalnym — policja granatowa od koloru mundurów, któ-
re nosili jej funkcjonariusze. 

Z językowego punktu widzenia może to być przykładem tego, że jeśli na-
zwa własna się nie przyjmie, zostanie uznana za nieadekwatną, niepasują-
cą do desygnatu, użytkownicy języka, w sposób niezależny od administra-
cji państwowej, stworzą nazwę alternatywną, bardziej im odpowiadającą. 

Milicja Obywatelska 

Milicja Obywatelska — uwagi historyczne 

Po II wojnie światowej Polska znalazła się w obszarze wpływów Związku 
Sowieckiego. Komuniści jeszcze w czasie trwania wojny przygotowywali 
się do likwidacji przedwojennego aparatu państwowego, w tym Policji Pań-
stwowej. Funkcjonariusze Policji Państwowej byli oskarżani o współpra-
cę z okupantem. W deklaracji Polskiej Partii Robotniczej „O co walczymy” 
z 1 marca 1943 r. pojawiła się nazwa Milicja Ludowa. Także komuniści 
przebywający w Związku Radzieckim zamierzali zlikwidować struktury 
przedwojennego aparatu państwowego. Alfred Lampe w 1943 r. w projek-
cie deklaracji programowej Polskiego Komitetu Narodowego pisał, iż bezpie-
czeństwo publiczne powinno być zapewnione przez Milicję Obywatelską 76. 

Od samego początku budowy nowego systemu komuniści dążyli do kon-
troli całego życia społeczno-politycznego. Do przejęcia władzy potrzebowa-
li odpowiednich instytucji, które zapewniłyby im kontrolę nad narodem 
polskim. Zbrojnym ramieniem komunistów były organy bezpieczeństwa, 
w tym Milicja Obywatelska (dalej jako: MO). 

Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (da-
lej jako: PKWN) z 7 października 1944 r. utworzono Milicję Obywatelską. 
Instytucja ta została pierwotnie umiejscowiona w strukturach Resortu 
Bezpieczeństwa Publicznego. Komendant główny MO podlegał kierowni-
kowi tego resortu. Był mianowany i odwoływany przez PKWN 77. 

Do zakresu działania MO należała: „a) ochrona bezpieczeństwa, spokoju 
i porządku publicznego; b) dochodzenie i ściganie przestępstw; c) wyko-
nywanie zleceń władz administracyjnych, sądów i prokuratury w zakresie 
prawem przewidzianym” 78. 

Struktura organizacyjna jednostek terenowych oparta została na po-
dziale terytorialnym państwa: komendy wojewódzkie, komendy powiato-
we, niżej uplasowano komisariaty i posterunki MO. W 1945 r. określono 

76  Szerzej na ten temat: P. Majer, Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, or-
ganizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, Olsztyn 2004, s. 23–25.

77  P. Majer, Milicja Obywatelska i Policja w latach 1944–1994. Geneza i pod-
stawowe przeobrażenia, „Przegląd Policyjny” 1994, nr 4(36), s. 61–64. 

78  Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 7 października 
1944 r. o Milicji Obywatelskiej (DzU z 1944 r., nr 7, poz. 33), art. 2. 
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strukturę organizacyjną komendy wojewódzkiej 79. W 1945 r. stan zatrud-
nienia w MO wynosił około 56 tys. funkcjonariuszy 80. 

W latach od 1944 r. do 1949 r. podstawowym zadaniem milicji było 
zwalczanie opozycji antykomunistycznej oraz wspieranie władzy komu-
nistycznej. Od marca 1949 r. MO ściśle została powiązana z pracą apa-
ratu bezpieczeństwa publicznego. Komendanci wojewódzcy i powiatowi 
MO zostali podporządkowani szefom urzędów bezpieczeństwa publicznego. 
Od tej pory sprawowali funkcję zastępców szefów urzędów bezpieczeństwa 
publicznego do spraw milicyjnych 81. 

Siódmego grudnia 1954 r. po likwidacji Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, powołano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (dalej jako: 
MSW) oraz Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy Radzie 
Ministrów. Milicja Obywatelska znalazła się w strukturach MSW 82. 

W listopadzie 1956 r. zlikwidowano Komitet do Spraw Bezpieczeństwa 
Publicznego przy Radzie Ministrów. Równocześnie sprawy bezpieczeństwa 
włączono do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych a tym samym 
do komend wojewódzkich i powiatowych MO. Znów nastąpiło połączenie 
organów MO i policji politycznej pod nazwą Służby Bezpieczeństwa 83. 

Milicja Obywatelska w okresie istnienia Polski Rzeczpospolitej Ludo-
wej była wykorzystywana przez komunistów do pacyfi kowania wystąpień 
społecznych wymierzonych przeciwko rządzącym. Po wydarzeniach po-
znańskich w 1956 r. powołano nową formację — Zmotoryzowane Odwody 
Milicji Obywatelskiej (dalej jako: ZOMO). Jednostki ZOMO brały udział 
w tłumieniu wystąpień społeczeństwa niezadowolonego z sytuacji politycz-
nej i gospodarczej Polski. Wykorzystywano je między innymi do tłumienia 
protestu studentów w marcu 1968 r., pacyfi kacji wystąpień robotników 
w 1970 r. na Pomorzu i w czerwcu 1976 r. w Radomiu. W latach 80. oddzia-
łów ZOMO używano do rozpędzania manifestacji środowisk opozycyjnych 84. 

Powstanie związku zawodowego „Solidarność” wśród funkcjonariuszy 
spotkało się z niechęcią a nawet wrogością. Solidarność przez władze ko-
munistyczne była przedstawiana jako element niebezpieczny wobec pań-
stwa, dodatkowo inspirowany przez państwa tzw. bloku kapitalistyczne-
go 85. Mimo to, hasła wzywające do wprowadzenia reform znajdowały po-
słuch również u części środowiska milicyjnego, które również dostrzegało 

79  Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, sygn. 342/647, k. 10. Materia-
ły dotyczące wydarzeń historycznych związanych z wyzwalaniem miast woj. ol-
sztyńskiego i tworzenia się organów MO.

80  P. Majer, Milicja Obywatelska 1944–1957…, wyd. cyt., s. 122–123.
81  Rozkaz nr 13 ministra bezpieczeństwa publicznego z 18 marca 1949 r. do-

tyczący zespolenia aparatu bezpieczeństwa publicznego i Milicji Obywatelskiej. 
82  P. Majer, Milicja Obywatelska i Policja…, wyd. cyt., s. 65. 
83  Tamże, s. 66–67. P. Majer, Milicja Obywatelska w systemie organów władz 

PRL (zarys problematyki i źródła), Toruń 2003, s. 69. 
84  A. Misiuk, Historia Policji w Polsce od X wieku…, wyd. cyt., s. 181. 
85  W. Mikusiński, Ruch związkowy funkcjonariuszy MO w 1981 r. Zarys histo-

rii, Warszawa 2015, s. 17.
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potrzebę wprowadzenia zmian 86. Wśród funkcjonariuszy MO pojawiły się 
oddolne inicjatywy nawołujące do poprawy warunków pracy, przestrzega-
nia zasad praworządności, jawności informacji dotyczących życia społecz-
no-politycznego i bieżących wydarzeń, walka z biurokratyzmem 87. 

W milicjantach narastała frustracja oraz poczucie, że często są oni 
„kozłami ofi arnymi” w walce między władzą a opozycją 88. W hali Bata-
lionu Patrolowego komendy stołecznej 1 czerwca 1981 r. przyjęto projekt 
powołania Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZFMO 89. Mimo 
napotykanych trudności 10 czerwca 1981 r. złożono wniosek do sądu 
o zarejestrowanie związku zawodowego. Wniosek ten i kolejne były zwra-
cane pod pretekstem błędów formalnych, dopiero wniosek z 25 lipca zo-
stał przyjęty 90. 

Funkcjonariusze milicji brali udział w następujących operacjach stanu 
wojennego: „Trapez”, której celem było zajęcie kluczowych budynków w pań-
stwie; „Jodła” mającej na celu internowanie członków opozycji, oraz w opera-
cji „Klon”, w trakcie której przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze z osobami 
związanymi z opozycją 91. W okresie stanu wojennego do likwidacji strajków 
używano sił zwartych milicyjno-wojskowych. Między innymi 16 grudnia 
1981 r. podczas działań w kopalni Wujek, w wyniku użycia broni przez mili-
cjantów, śmierć poniosło 9 górników. Wielu też zostało rannych 92.

Milicja Obywatelska — uwagi językowe 

Nowa, w porównaniu z przedwojenną, ustrojowa koncepcja państwa 
i jego poszczególnych organów dotyczyła także instytucji mającej pełnić 
funkcje porządkowe. Rezygnując z ugruntowanego już pewną tradycją po-
jęcia „policja”, chciano zasygnalizować, że wypełniając funkcje porządko-
we, nowa formacja będzie czerpała z innych wzorców niż te, do których 
odwoływała się Policja Państwowa. W nazwie własnej nowej formacji użyto 
rzeczownika „milicja”. Choć wyrazy „policja” i „milicja” pozostają w bliskim 
związku znaczeniowym, rozróżnienie to z pewnością nie było przypadkowe. 
„Milicja” (z łac. militia) to XVI-wieczne zapożyczenie od łacińskiego mīles 
‘żołnierz’; historycznie: ‘wojsko o charakterze korporacyjnym, np. miej-
skie, duchowne’, także ‘straż przyboczna królów i możnowładców’; ‘straż 
ochotnicza’ 93, „oddziały terytorialne formowane z obywateli odbywających 

86  Tamże, s. 19.
87  Tamże, s. 19–20. 
88  Tamże, s. 18.
89  Tamże, s. 53–58. Na przewodniczącego wybrano por. Wiktora Mikusińskie-

go z Warszawy.
90  Tamże, s. 72–74. We wrześniu sąd zawiesił postępowanie w sprawie rejestra-

cji związku do momentu uzyskania odpowiedzi od Sądu Najwyższego, czy funkcjo-
nariusz milicji jest pracownikiem w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.

91  P. Majer, Milicja Obywatelska w systemie…, wyd. cyt., s. 85.  
92  Tamże, s. 86–87. 
93  K. Długosz-Kurczabowa, Policja i milicja, <https://sjp.pwn.pl/poradnia/

haslo/policja-i-milicja;9036.html>, 25 kwietnia 2019 r.
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w czasie pokoju przeszkolenie wojskowe, posiadających broń, a powoływa-
nych do wojska tylko w czasie wojny” 94.

Na marginesie: zgodnie z przywołanym już słownikiem politycznym 
w XV i XVI w. system milicyjny był rozpowszechniony i istniał w wielu 
krajach europejskich, w tym w dawnej Rzeczypospolitej Polskiej (było nim 
pospolite ruszenie) 95. Milicja, jako jedyny i główny system obrony kra-
ju, może odpowiadać, zdaniem J. Bartoszewicza, „tylko takim państwom, 
które mają doskonale zabezpieczone naturalne granice (Szwajcarja [za-
chowano oryginalną pisownię] przez góry, Anglja [zachowano oryginalną 
pisownię] przez morze. Polska nie może opierać swego bezpieczeństwa 
na systemie milicji, lecz musi posiadać stałą armię dobrze wyćwiczoną 
i gotową do odparcia najazdu nieprzyjacielskiego” 96. 

 Nie bacząc na powyższe, w nazwie własnej nowej formacji użyto słowa 
„milicja”, dookreślając je przymiotnikiem „obywatelska”, którego — para-
doksalnie — jedno ze znaczeń brzmi: „zorganizowana z osób prywatnych, 
ochotników, niefachowców, do doraźnej pomocy władzom jako instytucja 
tymczasowa” 97. 

Paradoksalnie, powtórzmy, Milicja Obywatelska nie była bowiem insty-
tucją „niestałą, nie gotową [zachowano oryginalną pisownię], formowaną 
z mieszkańców kraju na czas wojny i po jej zakończeniu rozpuszczaną 
do domów” 98, była zaś najdłużej jak dotychczas działającą — w sposób 
nieprzerwany — formacją policyjną w odrodzonej Polsce. 

Paradoksalnie także dlatego, że nie wypełniali jej szeregów niefachowcy, 
ochotnicy itp., lecz była to formacja zawodowa. 

Paradoksalnie w końcu dlatego, że nie cechowała jej słownikowa oby-
watelskość, czyli „branie pod uwagę dobra kraju i obowiązków spoczywa-
jących na jego obywatelach” 99, co znajduje potwierdzenie w tym, że znacz-
na część obywateli dystansowała się od niej. 

Terminu Milicja Obywatelska, jak podaje literatura przedmiotu, okre-
ślającego przyszłą formację zapewniającą bezpieczeństwo i porządek pub-
liczny użyto po raz pierwszy w deklaracji programowej tzw. Polskiego Ko-
mitetu Narodowego, a zatem słusznie, zdaniem P. Majera, autorstwo tej 
nazwy przypisuje się komunistycznej lewicy przebywającej w ZSRR 100. Pol-
scy komuniści, tworzący Polską Partię Robotniczą, dla przyszłego organu 
policyjnego przewidywali natomiast nazwę: Milicja Ludowa. W literaturze 

94  <https://sjp.pwn.pl/slowniki/milicja.html>, 25 kwietnia 2019 r.
95  J. Bartoszewicz, Podręczny słownik polityczny…, wyd. cyt., s. 486–487.
96  Tamże, s. 487. 
97  S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 

2006, t. K-Ó, hasło: obywatelski, s. 1099.
98  J. Bartoszewicz, Podręczny słownik polityczny…, wyd. cyt., s. 486.
99 S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik…, wyd. cyt., hasło: obywatelskość, 

s. 1100. 
100  P. Majer, Od Policji Państwowej do Policji — o nazwach własnych polskich 

formacji policyjnych i ich symbolice [w:] G. Kędzierska (red.), 85 lat polskiej poli-
cji…, wyd. cyt., s. 54. 
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przedmiotu wspomina się także o projekcie normatywnym: Służba Bezpie-
czeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej 101.

Poza wskazaną wyżej, metaforycznie mówiąc, semantyczną dystorsją, 
kłopotów językowych Milicja Obywatelska ani milicja nie nastręczały, bo-
wiem pisownia była prosta. Użytkownikom języka nietrudno było się zo-
rientować, które z określeń reprezentuje klasę rzeczowników pospolitych 
(appellativa), np. milicja drogowa, porządkowa robota milicji, milicja zlikwi-
dowała melinę, które zaś jest nazwą własną (nomina propria) munduro-
wej formacji państwowej o charakterze policyjnym służącej do utrzymania 
ładu i porządku, walki z przestępczością oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego, działającą w latach 1944–1990 102, jak np. wizerunek Milicji 
Obywatelskiej, stopnie służbowe Milicji Obywatelskiej. 

Policja

Policja — uwagi historyczne 

W wyniku transformacji systemowej, w drugiej połowie lat 80., w po-
szczególnych krajach bloku wschodniego doszło do demokratyzacji życia 
społeczno-politycznego. W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy wła-
dzą komunistyczną a częścią opozycji, przeprowadzono wybory w dwóch 
turach 4 i 18 czerwca1989 r. 103 W sierpniu tego roku powołano rząd Ta-
deusza Mazowieckiego. W jego skład weszli komunistyczni notable i osoby 
związane z opozycją 104. Siódmego września ZOMO zostało przekształcenie 
w Oddziały Prewencji MO 105. Zlikwidowano również Zarząd Ochrony Funk-
cjonariuszy oraz pion polityczno-wychowawczy 106.

Ustawę o Policji oraz ustawę o Urzędzie Ochrony Państwa i urzędzie 
Ministra Spraw Wewnętrznych Sejm uchwalił 6 kwietnia 1990 r. 107. Po-
licja jako umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona została 
do ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego 108. Policja składała się z: policji kryminalnej, ru-
chu drogowego i prewencji, oddziałów prewencji i pododdziałów antyter-
rorystycznych, policji specjalistycznej (kolejowej, wodnej, lotniczej) oraz 

101  Zob. P. Majer, Trzy projekty — próby wprowadzenia Milicji Obywatelskiej 
na grunt prawa stanowionego w okresie wrzesień 1944–kwiecień 1945 [w:] R. Ła-
szewski, B. Sprengel (red.), Od straży obywatelskich do Policji. Służby porządko-
we na ziemiach polskich w XX wieku, Włocławek 2007, s. 171–185. 

102  A. Letkiewicz, P. Majer, Polska policja, Szczytno 2016, s. 111–138. 
103  Szerzej na ten temat: A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyk-

tatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 2014. 
104  Tamże, s. 406–407. 
105  Tamże, s. 408. 
106  P. Majer, Milicja Obywatelska w systemie…, wyd. cyt., s. 94. 
107  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 1990 r., nr 30, poz. 179).
108  Tamże, art. 1. 
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policji lokalnej 109. Utworzona formacja nawiązała do przedwojennych ko-
rzeni i weszła do struktur międzynarodowych, otwierając kolejną kartę 
w historii polskiej Policji. Nowo powołana instytucja oprócz hołdowania 
tradycji Policji Państwowej, podkreślała swoją apolityczność i służbę spo-
łeczeństwu. 

Policja — uwagi językowe 

Nazwanie powołanej 6 kwietnia 1990 r. formacji Policją było symbolicz-
nym odwołaniem się do przedwojennych tradycji Policji Państwowej 110. Nie-
trudno jednak zauważyć, że w dziejach polskich służb policyjnych formacja 
powstała w 1990 r. była tą, która jako pierwsza w nazwie własnej została 
opisana jednowyrazowo. Przymiotniki używane w nazwach własnych zwykle 
dookreślały poszczególne formacje. Policja była „państwowa”, „granatowa”, 
czy „polska” a Milicja — „obywatelska”, tymczasem „Policja” pozostaje bez 
określenia. W literaturze przedmiotu wspomina się o pewnym braku sta-
nowczości w określaniu ustrojowej pozycji nowej formacji 111. Być może prze-
łożył się on na pewną ostrożność w formułowaniu nazwy własnej omawianej 
formacji, a to z kolei — na użytkowników języka kłopoty z „policją”. 

Słowo bowiem, rozumiane jako: „1. organ państwowy powołany 
do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, zorganizowany 
na wzór wojskowy; 2. funkcjonariusze tego organu, policjanci; 3. budy-
nek, w którym mieści się urząd tego organu” 112 zyskało nowy element 
znaczeniowy — stało się nazwą własną charakteryzowanej formacji. Zgod-
nie zaś z zasadami pisowni „indywidualne (jednostkowe) nazwy urzędów, 
władz, instytucji, szkół, organizacji […], przedsiębiorstw, lokali, zakładów 
i spółdzielni” 113 pisze się wielką literą. Dotyczy to również „Policji”.

 Chociaż, jak wspomniano wyżej, w Słowniku nazw własnych Jana Grzeni 
wydanym w roku 2003 nie ma hasła „Policja” — podobnie jak hasła „Milicja 
Obywatelska” czy „Policja Państwowa” 114, w Praktycznym słowniku współ-
czesnej polszczyzny przy haśle „policja” umieszczono wzmiankę: „w nazwach 
własnych pisać wielką literą” 115. W myśl powyższego, co zrozumiałe, należy 
więc napisać: Komenda Główna Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Ko-
menda Wojewódzka Policji w Rzeszowie czy Posterunek Policji w Korczynie. 

Poprawnościowe wątpliwości mogą jednak budzić się wówczas, gdy trze-
ba posłużyć się samą „policją”. Konieczne jest bowiem wówczas rozstrzyg-
nięcie, czy piszemy o policji jako: budynku? funkcjonariuszach? instytucji 
w znaczeniu ogólnym, pospolitym? czy też o indywidualnej, ofi cjalnej jej 

109  Tamże, art. 4. 
110  B. Sprengel, Ustrój organów…, wyd. cyt., s. 52. 
111  P. Majer, Od Policji Państwowej do Policji…, wyd. cyt., s. 57. 
112  M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1992, hasło: po-

licja, s. 782. 
113  E. Polański (red.), Nowy słownik ortografi czny, Warszawa 1998, s. 43. 
114  J. Grzenia, Słownik…, wyd. cyt. 
115  H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań 

2001, t. 30, s. 194. 
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nazwie? Zgodnie ze wspomnianą wyżej zasadą ortografi i, w trzech pierw-
szych sytuacjach słowo „policja” winno się napisać małą literą, w ostatniej 
— wielką. Ilekroć więc chodzi np. o działania olsztyńskiej policji czy pro-
wadzone przez policję czynności operacyjno-rozpoznawcze, czy o skutecz-
ność lokalnej policji, rzeczownik „policja” piszemy małą literą. Gdy jednak 
mówimy o powołanej do ochrony porządku i bezpieczeństwa instytucji, 
używając jej pełnej nazwy własnej, trzeba użyć litery dużej, np. ustawa 
o Policji, struktura organizacyjna Policji w Polsce, ustawowe zadania Policji, 
kadra kierownicza Policji, komendant główny Policji 116, współpraca Policji 
ze Strażą Graniczną, ofi cer Policji czy służba w Policji. 

Niestety, nie zawsze można brać przykład z tego, jak zapisywane jest 
słowo „policja” w samej ustawie o Policji, kodeksie karnym czy kodeksie 
postępowania karnego, nie zawsze bowiem zapisywane jest ono refl eksyj-
nie, zgodnie ze wspomnianymi wyżej zasadami. Dokładniej mówiąc, może 
dla ułatwienia, słowo to zapisuje się zawsze dużymi literami, np.: 

Art. 14. 1. W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyj-
no-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe 117. 

Art. 41a. (32) § 1. (33). Sąd może orzec zakaz przebywania w określonych 
środowiskach lub miejscach (…). Zakaz lub nakaz może być połączony z obowiąz-
kiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych od-
stępach czasu (…) 118.

Art. 275. § 1. Tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego 
pod dozór Policji, a oskarżonego żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego teryto-
rialną służbę wojskową dyspozycyjnie — pod dozór przełożonego wojskowego 119.

Tymczasem należy pamiętać, że stosowanie małych liter nie skazuje 
na infamię ani nadawcy, ani odbiorcy komunikatu, przeciwnie: świadczy 
o znajomości zasad pisowni i umiejętności ich stosowania 120. 

Podsumowanie

Powierzchownie rzecz ujmując, w nazwach własnych kluczowych formacji 
policyjnych w odrodzonej Polsce pojawiają się (wymiennie) rzeczowniki „poli-
cja” i „milicja” opatrywane przymiotnikami „państwowa”, „polska”, „obywatel-
ska” lub (w przypadku jednej z nazw) pozostawione bez określenia 121. 

116  Na temat pisowni nazw urzędów jednoosobowych zob. G. Ojcewicz, Co po-
cząć z komendantem (z serii: Poradnik językowy), „Policyjny Biuletyn Szkolenio-
wy” 1993, nr 1, s. 14–15. 

117  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 1990 r., nr 30, poz. 179).
118  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (DzU nr 88, poz. 553). 
119  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (DzU nr 89, 

poz. 555).
120  Zob. M. Przetak, Jak traktować „policję” — uwagi o pisowni nazw włas-

nych polskich służb policyjnych [w:] G. Kędzierska, 85 lat polskiej policji…, 
wyd. cyt., s. 31–33.

121  Niezwykle interesująca wydaje się propozycja przedstawiona w uwagach 
do recenzji wydawniczej niniejszego artykułu, by porównać omówione nazwy 
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Drążąc nieco temat, nie sposób nie zauważyć, że tworzenie nazwy włas-
nej każdej z omówionych w artykule formacji było wpisane w określony 
kontekst historyczny (euforia z odzyskanej niepodległości w 1919 r.; dra-
matyzm służby policyjnej w okupowanej przez Niemcy Polsce; wprowa-
dzanie konkurencyjnej do przedwojennej koncepcji ustrojowej państwa 
w 1945 r.; odzyskanie suwerenności w 1990 r.) i było koherentne z powin-
nościami, jakich państwo oczekiwało od swojej policji czy milicji a zarazem 
i jej funkcjonariuszy w określonym czasie. 

Jako że, z kolei, ideały i fi lozofi a działania to ważne kwestie dla każdej 
instytucji, nie dziwi fakt, że powstawaniu, tworzeniu się tytułowych nazw 
omawianych formacji policyjnych niejednokrotnie towarzyszyły dyskusje — 
niepozbawione emocji i rozbieżności poglądów 122. 

Z perspektywy czasu okazało się, że przyjęte nazwy własne nie zawsze 
uosabiały sposób funkcjonowania formacji czy jej odbiór przez społeczeń-
stwo danego okresu. Wyraźnie widać to, jak zaakcentowano w poświęco-
nych im podrozdziałach artykułu, na przykładzie Policji Polskiej i Milicji 
Obywatelskiej. 

Niezależnie jednak od swej trafności i symbolicznej adekwatności, na-
zwy własne, będąc nazwami indywidualnymi, jednostkowymi danych in-
stytucji, sprawiły, że instytucje te i osoby je tworzące konkretniej, mocniej 
zapisały się na kartach historii. Ma to ten plus, że ich czyny i działania 
pozostają niezapomniane i ten ewentualny minus, że ich czyny i działania 
pozostają niezapomniane. Historia pamięta — możemy powiedzieć, two-
rząc analogię do słów noblisty 123. 
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Streszczenie: Tekst dotyczy nazw własnych polskich formacji policyjnych, 
ich symboliki, semantyki, etymologii i sposobu zapisywania tych nazw (or-
tografi i). Artykuł zawiera zatem treści historyczne i językoznawcze. 

Odbudowa polskiej państwowości w roku 1918 pozwoliła na powołanie 
policji jako typowej organizacji. Sejm przyjął ustawę powołującą nową, jed-
nolitą formację policyjną (Policję Państwową) 24 lipca 1919 r. Była to pierw-
sza polska formacja policyjna, przetrwała ona formalnie aż do 1944 r.  

W powojennej Polsce tradycyjne funkcje (zadania) policji przejęła (wyko-
nywała) Milicja Obywatelska. Wbrew nazwie własnej formacja ta nie uosa-
biała idei aktywności obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego, le cz była 
organem państwowym, scentralizowanym, zhierarchizowanym, negującym 
zasadę apolityczności i powiązanym z aparatem bezpieczeństwa. 

Współczesna Policja jest spadkobierczynią nie tylko Policji Państwowej, 
lecz także wszystkich wcześniejszych polskich formacji policyjnych. 

Podsumowując, artykuł przybliża i upamiętnia ważne momenty naszej 
historii, dając wyobrażenie o zmieniających się realiach codziennej służby 
a także o roli policji w różnych formach ustrojowych.
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Introduction

Having the honourable opportunity to join the initiatives undertaken 
by the Police Academy in Szczytno to commemorate the 100th anniversary 
of Polish independence, and the related 100th anniversary of the State Po-
lice, the authors – a historian and a linguist – present a text on the names 
of the most important police forces in the newly reborn Poland, providing 

1  Mjr. dr Marcin Płotek — employee of the Police Academy in Szczytno, until 
2014 an offi cer of the Central Investigation Bureau, and a graduate of the Fac-
ulty of History at Nicolaus Copernicus University in Toruń, and the A. Gieysztor 
Academy of the Humanities in Pułtusk. In 2007, he was awarded a PhD in the 
fi eld of history for his work entitled Warmia and Mazury w latach 1945-1946. 
Kształtowanie się nowej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej. 
(Warmia and Mazury in 1945-46. The force of a new social, political and eco-
nomic reality). His main scientifi c focus is the most recent history of Poland, 
including the history of internal security.

   Correspondence address: <m.plotek@wspol.edu.pl>.
2  Lt.Col. dr Marzena Przetak — Assistant Professor at the Institute of Le-

gal Science at the Faculty of Security and Legal Science of the Police Academy 
in Szczytno, Doctor of Philosophy in linguistics. She was awarded her scientifi c 
degree in 2014 for the thesis entitled: Struktura tekstu prawnego na przykładzie 
kodeksu karnego (Structure of legal texts on the example of the Penal Code) – 
prepared and defended at the University of Gdansk. Combining the knowledge 
and methodology of linguistics with legal science, she examines the language 
of law in its various aspects and manifestations, perceiving it, among others, 
as a tool for communication between the legislator and citizens.

   Correspondence address: <m.przetak@wspol.edu.pl>.



138 Marcin Płotek, Marzena Przetak Nr 3(135)

each name with historical commentary and linguistic remarks, including 
comments on semantics and orthography.

Proper names in language and public life — general remarks 

The need to create proper names appears every time we want or have 
to distinguish certain people or objects from similar ones, because even 
when their number is limited, demonstrative pronouns (this, that) are not 
suffi cient, and it becomes necessary to use individual designations. The 
establishment of a state organisation also involves the necessity to assign 
specifi c permanent terms, not only to people, but also to various manifes-
tations of their social activity.

The difference between common names (nomina appellativa) and proper 
names (nomina propria) can be explained by taking into account the func-
tional point of view. 

The fi rst of the most basic functions of proper names is to point to spe-
cifi c elements (persons, objects, entities, etc.), while common names have 
meanings which include sets of elements. Thus, proper names, by indicat-
ing individual elements, have a different scope of application from com-
mon names – which, let us repeat, refer to whole groups of objects. This 
means that nomina propria have a narrow scope of reference, while their 
content is rich 3. 

Of no lesser importance is the identifying function of proper names. 
Their use guarantees that we will not make a mistake about a person, 
an institution or a place, for there is no doubt that Władysław Henszel 
is a better description of a person than ‘the commander-in-chief’, ‘the pre-
war national police chief’, or ‘the commander-in-chief of the State Police’, 
as it can be seen by every reader of e.g. the anniversary police picture 
album, which mentions many commanders-in-chief, but only one called 
Władysław Henszel 4. Without the possibility of individual distinction, 
it is diffi cult to imagine the functioning of a society. 

In everyday communication, a very important role is also played by the 
vocative function of proper names, which consists in such nouns be-
ing used to attract somebody’s attention, summon them, or call them 
out. This mainly applies to persons, hence the famous form of address: 
Honourable Colonel Wołodyjowski! We will not really address a police of-
fi cer by: Police! like the poet did: Lithuania! My homeland! Theoretically, 
however, there is such a possibility. Parenthetically, common words can 

3  J. Grzenia, Słownik nazw własnych, Warsaw 2003, p. 19.
4  G. Kędzierska (ed.), 85 lat policji, Szczytno 2004, pp. 77–87. See also: Poli-

cja Państwowa, Komendanci Główni Policji Państwowej, <http://panstwowa.po-
licja.pl/pp/komendanci-glowni/1,Komendanci-Glowni-Policji-Panstwowej.html>, 
15 April 2019. 
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also be used in the vocative function, as confi rmed, in the police context, 
by phrases such as: Offi cer! or its contemptuous version: Pig! 5.

The presence of proper names in the language corresponds to the their 
‘owners’ in public life or in human consciousness. Since the so-called 
public activity of some people or institutions, although signifi cant, may 
be temporary, one classifi cation of proper names distinguishes timeless 
and ephemeral ones, i.e. names whose ‘owners’ quickly cease to partici-
pate in public life and are forgotten.

By other classifi cation criteria, there have been distinguished: 
 — personal names, 
 — geographical names,
 — brand names (names of companies, institutions, product brands), 
 — others (e.g. names of sports clubs, monuments, cultural facilities) 6. 
As can be seen, the names of police forces in the reborn Poland dis-

cussed in this article represent a group of trade names. As for the cri-
terion of time or existence in public life, we hope that by writing about 
them, we make every effort to ensure that they are not ephemeral, be-
cause it is worth noting that in Jan Grzeni’s Dictionary of Proper Names 
published in 2003 there is none of the following entries: ‘Police’, ‘Citizens’ 
Militia’ or ‘State Police’ 7. 

According to Jan Grzenia, a signifi cant part of proper nouns have been 
derived from common nouns 8. This observation refers, among others, 
to the names analysed in this article. The reason for this is that their 
lexemes are nouns referring to widely understood security and public or-
der, e.g.: police, militia, guard – preceded by adjectives, such as: civic, 
municipal, state, or blue. 

The individualising function of proper nouns is connected with the fact 
that, unlike common nouns, they are capitalised 9. The same applies to ad-
jectives that are part of the individual name of a given linguistic entity. 
Therefore, one will say the (what?) Paris Basin (speaking of a lowland re-
gion in France), but also the Police Academy in Szczytno, the (whose?) Citi-
zens’ Militia, or the (what?) State Police. From a formal point of view, this 
has a certain advantage because in a situation where the common and 
proper names are built and sound identical, we can discover that when 
saying ‘a Mexican’, the user means a citizen of the city, and not of the 
Mexican state. 

Proper names are the basis for creating derivative words, most of-
ten adjectives and nouns. In case of the analysed names, these will be, 

5  P. Palka, M. Przetak, Forma apelatywna “ty” w komunikacji formalnej po-
licjant – obywatel [in:] E. Pływaczewski, J. Bryk (Edp.), Meandry prawa. Teoria 
i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela, Szczyt-
no 2017. 

 6  J. Grzenia, Słownik…, op. cit., pp. 8–9. 
 7  Ibid.
 8  Ibid., p. 19.
 9  In order to fi nd out about certain problems related to the spelling of proper 

nouns see: ibid., pp. 21–27. 
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e.g. police or militia. Derived from proper nouns, common nouns which 
designate people (e.g. names of followers of certain ideas, members of so-
cial organisations or political groups) are spelt – just like adjectives 10 – 
in lower case, e.g. piłsudczyk (a follower of Piłsudski), sybirak (a Siberian), 
peeselowiec (a member of the Polish Peasants’ Party), and thus also a mi-
litiaman or a policeman.

The State Police — historical comments

The outbreak of World War I caused an increase in the sentiment for 
independence among the Polish population. Activists of the Polish po-
litical parties strived to achieve autonomy or to rebuild the Polish state. 
As a result of that situation, institutions were established which repre-
sented the Polish population in relations with the partitioning authorities, 
alongside organisations whose task was to ensure public order and safety. 
The latter included, among others, the Vigilante Groups, which were cre-
ated, e.g. in 1914 in Zagłębie-Dąbrowskie 11. In the same year, work began 
on the force of the Guard in Warsaw, which ended in 1915 12. Vigilante 
Groups and other security organisations then started to be set up in other 
towns of the Congress Kingdom and Galicia 13. In 1918. The Polish Liq-
uidation Commission began to establish its own security bodies 14. Also 
in Wielkopolska, the Polish population established urban and rural public 
order services. In November 1918, a Vigilante Group was formed which 
in Poznań was headed by Julian Lange. It was thereafter renamed the 
People’s Guard. After the outbreak of the Wielkopolska Uprising, the Peo-
ple’s Guard actively participated in the fi ghting 15.

In the early days of the Polish state’s existence, one of the problems 
was the subordination of the existing law enforcement agencies into the 
new authorities. The fi rst to be recognised was the People’s Militia of the 
Polish Socialist Party. Its branches functioned in the Radomsko, Kielce 
and Lublin regions and in Zagłębie Dąbrowskie. On the basis of Józef 
Piłsudski’s decree, the People’s Militia was ‘nationalised’ on 5 Decem-
ber 1918. In the Ministry of Internal Affairs (MIA), a People’s Militia 

10  The exception is adjectives derived from persons’ names of a possessive na-
ture, i.e. answering the question: whose? or used in the meaning: being the work 
of/produced by X, e.g. Achilles’ bravery, i.e. bravery demonstrated by Achilles. 

11  M. Mączyński, Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej, Krakow 1997, 
p. 14.

12  Ibid., p. 14. Vigilante Groups were thereafter transformed into Municipal 
Militia forces. In Łódź, in 1914, the Citizens’ Militia was established, followed 
by the Municipal Guard. See also: P. K. Marszałek, Prawo Policji Państwowej 
w II Rzeczypospolitej. Wybór źródeł, Toruń 2009, pp. 10-11.

13  A. Pepłoński, Policja Państwowa w systemie organów bezpieczeństwa Dru-
giej Rzeczypospolitej, Szczytno 1991, p. 12. 

14  M. Mączyński, Policja Państwowa…, op. cit., p. 17.
15  P. K. Marszałek, Prawo Policji Państwowej…, op. cit., pp. 14–15.
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Department was established to supervise this force. On 13 December 
1918, Cpt. Ignacy Boerner was appointed as the commander-in-chief 
of the People’s Militia 16. 

Soon afterwards, the Municipal Militia was replaced by the self-gov-
erned Municipal Police. The decree on the organisation of the Munici-
pal Police was published on 9 January 1919. According to the decree, 
the Municipal Police was made up of management boards of municipal 
authorities and district self-government bodies. This service was super-
vised by the Police Department of the Ministry of Internal Affairs, which 
on 20 January 1919 was transformed into the General Inspectorate of the 
Municipal Police 17. The process of establishing the Municipal Police last-
ed until April 1919. On 4 April 1919, some district headquarters of the 
Municipal Police, which were not adjusted to the administrative division, 
were abolished. At the same time, Municipal Militia offi cers were allowed 
to move to the Municipal Police. Concurrently, a decision was made 
to subordinate the People’s Militia and the Municipal Police to a single 
leadership. On 8 April 1919, Cpt. Kazimierz Młodzianowski took up the 
post of the commander-in-chief 18. 

The restoration of Polish statehood after 1918 naturally led, among other 
things, to the establishment of a uniform police-like institution for all Polish 
territories. The Ministry decided to create a new service called the Security 
Guard. On 7 May, a draft law on the Security Guard was adopted. Then 
the work continued in the Administrative Commission. In the course of the 
work, it was decided to change the name of the new force to the State Po-
lice. The Commission’s rapporteur, deputy Leopold Skulski, argued in fa-
vour of this change referring to the need to distinguish the new organisation 
from the previous forces, which were often called guards. Finally, on July 
24, 1919, Ustawa o Policji Państwowej (the State Police Act ) was passed 19. 
According to the Act, the State Police was the ‘state organisation of security 
service’ 20, which was responsible for protecting public order and safety. Pur-
suant to Article 2 of the Act, the Police was the state organisation of secu-
rity service and an executive body of the state and local authorities 21. It was 
to be organised and trained according to the military model and to be sub-
ordinated to the Minister of Internal Affairs 22. At the top of the chain of com-
mand was the Commander-in-Chief of the Police, who had authority in the 

16  For more information on the People’s Militia see: G. Winnicki, Milicja Ludo-
wa czyli trudne początki państwowej służby bezpieczeństwa w II rzeczypospolitej 
Polskiej ‘Kwartalnik Policyjny CSP’ 2015, Vol. 4, pp. 103–110.

17  Ibid., p. 20.
18  B. Sprengel, Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce 

ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918–1939, Toruń 
2011, p. 43.

19  P. K. Marszałek, Prawo Policji Państwowej…, op. cit., pp. 21–25.
20  Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej (DPPP z 1919 r., Nr 61, 

poz. 363), Article 1. 
21  Ibid., Article 2. 
22  Ibid., Article 4. 
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fi eld of police organisation, administration, armament and training 23. The 
police were an executive body of government authorities – starosts, voivodes 
and self-government. Moreover, they followed orders of the prosecution ser-
vice and courts. A candidate for the Police had to meet certain conditions: 
1) to have Polish citizenship, 2) to have an impeccable past, 3) to be 23-
45 years old, 4) to have a healthy and strong body and adequate height, 5) 
to have a good knowledge of the written and spoken Polish language and 
to be able to count. 

The police organisation was based on the administrative division of the 
country. At the voivodeship level, regional headquarters were established, 
and at the level of the county, county headquarters. In addition, at the 
lower level, police stations were formed. The area of their operation could 
be a town or its districts. Further down, there were police posts, function-
ing in the area of a commune 24. The organisational units of the State Po-
lice (regional or county headquarters) were headed by police chiefs, while 
police posts by police lieutenants 25. Under the Act, police offi cers were 
divided into a higher and lower corps. The higher one included: a com-
mander-in-chief, a deputy commander-in-chief, the regional police chiefs, 
deputy regional police chiefs, county police chiefs, deputy county police 
chiefs, lieutenants, deputy lieutenants, and heads of investigation offi ces. 
The lower corps included: the senior sergeants, sergeants, senior consta-
bles, and constables 26. 

Until the state authorities subjugated all of the Polish territories form-
ing the Second Polish Republic, local units of the State Police were estab-
lished primarily on the territories of the former Russian partition 27. On the 
basis of the 20 August 1919 order by the Commander-in-Chief, six region-
al headquarters were created: City of Warsaw HQ, Warsaw HQ, Łódź HQ, 
Białystok HQ, Kielce HQ and Lublin HQ. In the following years, further 
security institutions were unifi ed with the Polish Police. The last stage 
included the establishment of the 16th Regional State Police HQ with its 
seat in Vilnius 28. Finally, 16 regional police headquarters and the Main 
Police Headquarters of the Silesian Voivodeship were established. These 
were the following districts: 1st in Warsaw, 2nd in Łódź, 3rd in Kielce, 
4th in Lublin, 5th in Białystok, 6th in the City of Warsaw, 7th in Krakow, 
8th in Lviv, 9th in Tarnopol, 10th in Stanisławowo, 11th in Poznań, 12th 
in Pomerania, 13th in Volhynia, 14th in Polesie, 15th in Novgorod and 
16th in Vilnius 29. 

In the years 1919-1939, the State Police underwent several reorganisa-
tions. Finally, it was divided into three main branches: the general police 

23  Ibid., Article 6. 
24  Ibid., Article 5.
25  Ibid., Article 7.
26  Ibid., Article 10. 
27  M. Mączyński, Policja Państwowa…, op. cit., p. 22.
28  Ibid., p. 30.
29  A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dzie-

jów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2012, p. 219.
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– uniformed branch, the criminal police – Investigation Service, and the 
political police, which was later incorporated into the Investigation Ser-
vice 30. During the Polish-Soviet War in 1920, the public life was milita-
rised, which also applied to the State Police. Offi cers were forbidden to re-
sign from service under the penalty of law. The State Police units were 
subordinated to the military authorities and served as military police 31. 
In 1923, school units of the police reserve were established as a mobile 
reserve of the State Police, the aim of which was to restore public order 
disturbed by riots or protests 32.

The State Police was based on three basic principles: uniformity (all 
offi cers were bound by the same regulations regarding rights and obliga-
tions), apolitical character, and exclusiveness (the State Police was the 
only executive body responsible for maintaining public order and safety 
in the country) 33. 

By virtue of Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z 27 grudnia 
1924 r. o reorganizacji okręgowych komend Policji Państwowej (Order 
by the President of the Republic of Poland on the reorganisation of the 
State Police district headquarters), the regional headquarters of the State 
Police were abolished and replaced by voivodeship headquarters 34. In the 
voivodeship, the head of the State Police was a voivodeship police chief, 
who reported to the commander-in-chief in the following areas: provisions, 
training, recruitment, armament, discipline and offi cial control 35. 

During the May Coup in 1926, only a few police forces took direct part 
in the fi ghting on the government’s side. The majority of police offi cers 
in the country took a wait-and-see stance, not taking action against the 
forces supporting the coup 36. The new political situation did not lead 
to a massive change in the staffi ng levels within the police force, either. 
The decruitment involved fi rst of all managerial positions in the National 
Police Headquarters and local offi ces. There was also an infl ux of new 
military personnel joining the State Police 37. The takeover of power by the 
Piłsudski camp led to a change in the manner in which the state was 
governed. The role of fi eld managers of state administration authorities 
increased. Voivodes and starosts were responsible for the control of socio-
political relations in their territorial jurisdiction. In the years 1926-1939, 

30  A. Pepłoński, Policja Państwowa …, op. cit., p. 71.
31  A. Misiuk, Policja Państwowa 1919–1939. Powstanie, organizacja, kierunki 

działania, Warsaw 1996, p. 58.
32  Ibid., pp. 204–205. As of 1936, following the introduction of the law 

on the preparatory service for candidates to the State Police, the establishment 
of a large-scale police reserve unit was started. See also: Ibid., pp. 206–207.

33  A. Pepłoński, Policja Państwowa…, op. cit., pp. 71–72.
34  Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z 27 grudnia 1924 r. o reor-

ganizacji okręgowych komend Policji Państwowej) (DzU, Nr 114, poz. 1014). 
35  Ibid., Article 2.
36  A. Pepłoński, Policja Państwowa…, op. cit., p. 67.
37  See more: A. Misiuk, Policja Państwowa…, op. cit., pp. 75–76.
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the police authorities became an executive body at the disposal of the 
voivodes and starosts 38. 

In connection with the change in the political situation after the May 
coup, on 8 March 1928, the President of the Republic of Poland signed 
a new ordinance. The State Police, as a corps organised according to the 
military model, was tasked with ensuring public order and safety 39. As re-
gards public order and safety, it was to be subordinated to the public 
administration authorities 40. 

The territorial organisation of the State Police was adapted to the ad-
ministrative division of the state into voivodeships and counties 41. Police 
offi cers were divided into commissioned and rank-and-fi le offi cers of the 
State Police. The corps of commissioned offi cers included: major general, 
brigadier general, colonel, lieutenant-colonel, major, captain, lieutenant 
and 2nd lieutenant. In the corps of non-commissioned offi cers, there was: 
senior sergeant, sergeant, corporal and constable 42. 

In 1924, the number of police offi cers and other employees was at its 
highest level, and amounted to 49,526 43. After 1929, as a result of the 
economic crisis, the staffi ng level decreased, and in 1935 it amounted 
to about 29,000 offi cers 44, and in 1939, about 33,000 policemen 45. 

State Police — linguistic commentary 

The second word of the analysed proper name (the State Police) seems 
to symbolically refer to the Polish pre-partition institutions of this type, and 
more precisely to the Police Department established as part of the Permanent 
Council as an executive body supporting the monarch Stanisław August Ponia-
towski or to the Police Commission of Both Nations established by the 24 June 
1791 Act passed by the Great Sejm, also known as the Four-Year Sejm.

What is the meaning of the word ‘police’? 
Xenophon and Aristotle used this term to describe the system existing 

in ancient Athens. In the eighteenth century, the police began to be iden-
tifi ed with administrative activities of the state, hence the terms: con-
struction police or sanitary police. In the following century, the meaning 
of the word in question was limited to the activities of the administration 
of internal affairs and the justice system 46. An example of the use of this 

38  Ibid., pp. 123 and 125. 
39  Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej o Policji Państwowej 

of 6 March 1928 (DzU, Nr 28, poz. 257), Article 1.
40  Ibid., Article 3.
41  Ibid., Article 16.
42  Ibid., Article 32.
43  A. Misiuk, Policja Państwowa…, op. cit., p. 71.
44  A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa…, op. cit., p. 222. 
45  A. Pepłoński, Policja Państwowa …, op. cit., p. 84.
46  See: B. Sprengel, Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, Włocławek 2004, p. 49. 
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lexeme (in the nineteenth-century understanding) can be found in Pan Ta-
deusz, or the Last Foray in Lithuania: A History of the Nobility in the Years 
1811 and 1812 in Twelve Books of Verse. Its meaning will be explained 
to some extent by the word context. 

Too bad you younger men can not recall
just how it was among our turbulent
sovereign nobles. Though arms were held by all,
when true faith fl ourished, we ruled by consent.
Laws were respected and no need for police;
liberty grew with order, and glory
from abundance--for those were our decrees.
In other lands, I‘ve heard a different story:
the government maintains soldier and gendarme,
constable and police; but it takes the sword
to guarantee one from another’s harm;
there is no liberty; please take my word. 47

In Samuel Bogumił Linde’s dictionary (1858), published in the same cen-
tury, the entry for ‘policya’ reads that the word comes from the Greek lan-
guage, and it means ‘the internal disposition of security, peace, quiet, and 
convenience of towns or countries, the craftsmanship of good economic gov-
ernance’ 48. The dictionary also mentions the ‘komisyia policyi (police commis-
sion) established by the Grodno Sejm to maintain the universal order in the 
country, in terms of safety, order and public convenience” 49. There is also 
an entry for ‘policyant’ (policeman), i.e. ‘urzędnik policyi (police offi cial)’ 50.

Apparently, the word became well-established in our language, because 
a lexicographic publication from 1908, which is slightly newer than the one 
mentioned before, contains a few meanings of the noun ‘police’. The fi rst 
of them is the one which has already been mentioned, i.e. ‘managing a town 
or a state, the artistry of good governance’, while the second is: ‘politicality, 
morality, courtesy, good manners’ 51. The third one is close to the contem-
porary meaning of police, hence it is understood as ‘the name of an urban 
or rural institution which watches over public order, comfort and safety, and 
the exercise of rights (municipal, rural, water, river and medical police)’ 52. 

A defi nition of ‘police’ can also be found in Podręczny słownik do użytku 
posłów, urzędników państwowych, członków ciał samorządowych i wyborców 

47  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Transl. by Leonard Kress, Harrow Gate Press, 
Book 12, p. 236, lines 143-154.

48  P.B. Linde, Słownik języka polskiego, Vol. 4, Lviv 1858, entry: policya, 
p. 304. 

49  Ibid.
50  Ibid.
51  J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, Vol. 

4, Warsaw 1908, entry: policja, p. 532. 
52  Ibid. As an example of its use, the dictionary quotes the historian Tadeusz 

Korzon: ‘In order to guard the king’s person, the Great Marshal had at his dis-
posal not only the police, but also his Marshal’s courts’. 
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by Joachim Bartoszewicz, published in 1925 53. In the dictionary, readers 
learn that the term originally meant politics as opposed to religion, but also 
that in ‘today’s understanding’ (i.e. in the understanding from the days when 
the dictionary was published), the police is an ‘executive authority estab-
lished to provide direct assistance to administrative, political and judicial 
authorities’ 54, hence its internal diversity of tasks. 

Understood in this manner, the ‘police’ became a part of the name 
of the newly created force – the fi rst one in the reborn Poland. 

The word police was preceded by the adjective state because, as Article 
1 of the Act which had established it indicated, it was a ‘state organisa-
tion of the security service’ 55, and – as clarifi ed in Article 2 – ‘an executive 
body of the state authorities’ 56. The State Police was also bound to the 
State by the fact that, according to Article 3, its maintenance costs were 
incurred directly by the State Treasury 57. 

This was also in line with the dictionary understanding of the police, 
which ‘is a state force providing that it is subordinated to the highest state 
authorities’ 58. 

It is worth noting that in the text of the Act establishing the State Police 
(see Fig. 1), or more precisely, in the title of the aforementioned legal act, 
the words ‘police’ and ‘state’ were both written in small letters. 

Fig. 1
First page of ‘Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej’ (the original spelling has 

been preserved)

Source: Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1919 r., Nr 61, poz. 363

53  J. Bartoszewicz, Podręczny słownik polityczny do użytku posłów, urzęd-
ników państwowych, członków ciał samorządowych i wyborców, Warsaw 1925, 
pp. 613–614. 

54  Ibid., p. 613.
55  Ustawa z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej (DPPP z 1919 r., Nr 61, 

poz. 363). 
56  Ibid. 
57  Ibid. 
58  J. Bartoszewicz, Podręczny słownik…, op. cit., p. 613. 
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What can that mean? Maybe that at the beginning, this combina-
tion of a noun and an adjective was not treated as a proper name, but 
as a nomina appellativa. For, according to the ‘Główne zasady pisowni 
polskiej ze słowniczkiem według uchwał Walnego administracyjnego Zgro-
madzenia członków Akademji Umiejętności w Krakowie z dnia 9 lutego 
1918 r’, accepted for school use by the Ministry of Religious Faiths and 
Public Enlightenment, ‘the names of offi ces, authorities, establishments, 
institutions and associations’ were written in capital letters 59. ‘On the oth-
er hand, common nouns and adjectives derived from proper nouns [...] are 
written in small letters’ 60.

In the Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 
1928 r. o Policji Państwowej, which was published less than 10 years lat-
er, there is a different spelling – in accordance with the aforementioned 
principles (see Fig. 2), which is used not only in the title itself, but also 
in the content of the regulation. In addition, the fact that the word combi-
nation is a name is performatively indicated in Article 2 of Chapter I.

Article 2. The name ‘Police’ applies exclusively to the State Police […] and 
its members.

Fig. 2
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej — the fi rst page of ‘Rozporządzenie z dnia 

6 marca 1928 r. o Policji Państwowej’ (the original spelling has been preserved) 

Source: DzU z 1928 r., Nr 28, poz. 257

To sum up, the name ‘State Police’ – instead of the originally pro-
posed ‘Security Guard’ – points to the dependence of law enforcement 
bodies on state authorities. It can therefore be assumed that it also has 

59  L. Rygier, Główne zasady pisowni polskiej ze słowniczkiem według uchwał 
Walnego administracyjnego Zgromadzenia członków Akademji Umiejętności 
w Krakowie dnia 9 lutego 1918 r., Warsaw 1919, pp. 3–4.

60  Ibid., p. 4. 
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a political dimension, determining the character of the Polish police au-
thorities of that time, in accordance with the idea of the cult of a central-
ised state and omnipotent state authority (statolatry). 

Polish Police and security institutions of the Polish Underground 
State

Polish Police — historical considerations

The outbreak of war in 1939 and the rapid pace of the German ar-
my’s attack caused confusion among the Polish authorities. Initially, the 
authorities ordered the policemen to remain on duty. Only the reserve 
units started evacuating to the east. On the basis of Felicjan Sławoj-
Składkowski’s decision, offi cers from the north- and south-western areas 
were evacuated to the east 61. In addition, Warsaw police offi cers and of-
fi cers from parts of the Pomorskie Voivodeship remained where they were 
stationed. The former took part in the defence of the capital city 62. 

The entry of the Soviet army on 17 September caught the Polish au-
thorities off guard. Some offi cers of the Border Protection Corps and the 
Police attempted to put up a fi ght 63. The latter took part, among others, 
in the defence of Grodno, Lviv, Kowel and Lutsk 64. The number of police-
men killed during the war is estimated at about 2,500 to 3,000. The same 
number may have left Poland. About 10,000 remained in the territories 
occupied by the Germans an about 12,000 policemen were taken prisoner 
by the Soviets 65. The State Police offi cers were imprisoned in the POW 
camp near Ostashkov, in the former monastery of Nilov Hermitage, which 
was located on Stolobny island on Lake Seliger 66. In April 1940, about 
6,364 prisoners of war were imprisoned there (including 240 commis-
sioned offi cers of police and gendarmerie and 4,924 fi le-and-rank police-
men and gendarmes) 67. 

From April 4, 1940, Ostashkov prisoners began to be transported 
to Kalinin, now Tver, where a special NKVD (the People’s Commissariat 
for Internal Affairs) group murdered Polish policemen in the prison. Their 

61  M. Fałdowski, Zagłada polskich policjantów więzionych w obozie specjal-
nym NKWD w Ostaszkowie (wrzesień 1939–maj 1940), Szczytno 2016, p. 49.

62  A. Misiuk, Historia Policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warsaw 
2012, p. 149. 

63  M. Fałdowski, Zagłada polskich policjantów…, op. cit., p. 56. 
64  A. Misiuk, Historia Policji w Polsce od X wieku…, op. cit., pp. 151–152.
65  M. Fałdowski, Zagłada polskich policjantów…, op. cit., p. 62. A. Misiuk, Hi-

storia Policji w Polsce od X wieku…, op. cit., p. 153. 
66  M. Fałdowski, Zagłada polskich policjantów…, op. cit., pp. 143–144. 
67  Ibid., p. 201. 
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bodies were then transported to Miednoje, where they were thrown into 
a pit 68. 

The Polish lands occupied by the Germans in September 1939 were 
divided into two parts. A part of the area was annexed by the Third Re-
ich, while the remaining lands were annexed by the General Governor-
ate. In this area, some Polish institutions functioned, supervised by the 
occupant. Among others, the General Governor Hans Frank, by decree 
of 17 December 1939, appointed the Polish Police. This force was com-
monly called the navy blue police for their navy blue uniforms. Under 
threat of the death penalty, pre-war police offi cers were appointed to the 
service. The institution was subordinated to the German military police 
and the public order forces. In addition, an investigative division, sepa-
rated from the Polish Police and the Polish Criminal Police 69, was estab-
lished. Some of the navy blue offi cers took active part in the activities 
of the Polish Underground State 70. Offi cers were actively involved in the 
resistance movement. In the structures of offi cial institutions, conspir-
atorial organisations were created. One of them was the State Security 
Corps, established in 1940 on the initiative of Lieutenant Colonel Marian 
Kozielewski 71. 

Another institution of a police nature was the Police Section, code-
named 993/P, which was established in the spring of 1941. It included, 
among others, the offi cers of the so-called navy blue police and the Crim-
inal Police, which dealt with, among others, exposing persons suspected 
of collaboration by conducting intelligence in German institutions 72. 

Another organisation was the Guard of Uprising Protection, also known 
as the Military Guard of Uprising Protection, established in 1941. Its task 
was to ensure order and safety during the outbreak of the uprising 73. 

State Police offi cers were among the Silent Unseen who had undergone 
training in Great Britain and were dropped into Poland. They were: Col-
onel Jan Piwnik a.k.a.‘Ponury’, Major Zygmunt Milewicz a.k.a. ‘Róg’, Ma-
jor Bolesław Kontrym a.k.a. ‘Żmudzin’, Major Piotr Szewczyk a.k.a. ‘Czer’, 
Cavalry Captain Józef Zabielski a.k.a. ‘Żbik’, Captain Tadeusz Starzyński, 

68  See more: M. Fałdowski, Zagłada polskich policjantów…, op. cit., pp. 273–
291. On March 5, 1940, the Political Bureau of the Central Committee of the All-
Union Communist Party (Bolsheviks) decided to murder Polish prisoners of war 
detained in the camps in: Starobelsk, Kozielsk and Ostashkov. See: A. Misiuk, 
Historia Policji w Polsce od X wieku…, op. cit., p. 155.

69  A. Hempel, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji “granatowej” w Generalnym 
Gubernatorstwie 1939–1945, Warsawa 1990, p. 31. 

70  M. Getter, Policja Polska w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, “Prze-
gląd Policyjny” 1999, Vol. 1–2, pp. 83-85. A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa…, 
op.cit., pp. 253–254. 

71  A. Hempel, Pogrobowcy klęski…, op. cit., p. 228.
72  Ibid., pp. 231–232. 
73  P. Majer, Policja Polskiego Państwa Podziemnego – uwagi uzupełniające [in:] 

P. Majer, M. Seroka (Eds), 225 lat policji w Polsce. Geneza i ewolucja policji, Ol-
sztyn 2017, p. 254. 
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Infantry Captain (Ret.) Franciszek Cieplik a.k.a. ‘Hatrak’, 2nd Lieutenant 
Tadeusz Kobyliński a.k.a. ‘Hiena’, and Staff Sergeant Michał Parada 
a.k.a. ‘Mapa’ 74. 

The end of World War II was followed by a period of repressions against 
the State Police offi cers. They were forced to undergo a rehabilitation pro-
cess 75. 

Polish Police — linguistic refl ections

As has been mentioned above, superfi cially, the Polish Police were the 
continuator of the pre-war State Police – the same offi ces and buildings, 
rules and offi cial regulations were preserved. The offi cers also used the 
same uniforms, but deprived of elements of Polish statehood (the eagle 
on the cap was replaced by the coat of arms of the town or commune). 
Superfi cially, the adjective (which one?) ‘Polish’ is also preserved in the 
proper name. In reality, however, the offi cial name of this force – the Pol-
ish Police – was a denial of what this service personifi ed. They remained 
a division of the German police (Ordnungspolizei-Orpo), fulfi lling their duty 
to protect security and public order for Germany under the threat of the 
most severe penalty.

No wonder, then, that Polish society – without entering into moral di-
lemmas of the pre-war State Police offi cers who were conscripted into the 
Polish police – was extremely critical of the fi rst-mentioned force. Treating 
the service as a form of collaboration with the occupant, the society did 
not use the name of the Polish Police, but an unoffi cial term – the ‘navy 
blue police’, from the colour of the uniforms worn by its offi cers. 

From a linguistic point of view, this could be an example of the fact that 
if a proper name is not adopted, it will be considered inappropriate, not 
matching the designation, and language users, independent of the state 
administration, will create an alternative name, more suitable for them.

Citizens’ Militia

Citizens’ Militia — historical remarks

After World War II, Poland was under the infl uence of the Soviet Union. 
During the war, the communists were still in the process of preparing for 
the liquidation of the pre-war state apparatus, including the State Police. 
State Police offi cers were accused of cooperation with the occupier. The 
name People’s Militia appeared in the declaration of the Polish Workers’ 
Party ‘What we fi ght for’ of March 1, 1943. The communists in the Soviet 

74  See more: J. Tucholski, Cichociemni, Warsaw, 1988. 
75  A. Misiuk, Historia Policji w Polsce od X wieku…, op. cit., pp. 157–158. 
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Union also intended to dismantle the structures of the pre-war state ap-
paratus. In 1943, Alfred Lampe wrote in his draft programme declaration 
of the Polish National Committee that public security should be ensured 
by the Citizens’ Militia 76. 

From the very beginning of the construction of the new system, the 
communists sought to control the entirety of socio-political life. In order 
to take over power, they needed appropriate institutions that would en-
sure their control over the Polish nation. The armed branch of the com-
munists was the security authorities, including the Citizens’ Militia (Polish 
acronym – MO). 

On the basis of the decree of the Polish Committee for National Libera-
tion (PCNL) of October 7, 1944, the Citizens’ Militia was established. This 
institution was originally established within the structures of the Ministry 
of Public Security. The Chief Commander of the Citizens’ Militia was sub-
ordinate to the head of this department. He was appointed and dismissed 
by the PCNL 77. 

The scope of activity of the Citizens’ Militia included: a) protection 
of safety, peace and civil order; b) investigation and prosecution of crimes; 
c) performance of orders of administrative authorities, courts and prose-
cutor’s offi ces within the scope of the law 78. 

The organisational structure of local units was based on the territorial 
division of the state: voivodeship headquarters, district headquarters, low-
er ranked stations and Citizens’ Militia posts. In 1945, the organisational 
structure of the voivodeship headquarters was determined 79. In 1945, the 
employment level in the Citizens’ Militia was about 56,000 offi cers 80. 

In the years 1944–1949, the main task of the militia was to fi ght the 
anti-communist opposition and support the communist authorities. From 
March 1949, the Citizens’ Militia was closely connected with the work 
of the public security apparatus. Voivodeship and county commanders 
of the Citizens’ Militia were subordinated to the heads of public security 
offi ces. From then, they held the position of deputy heads of public secu-
rity offi ces for militia matters 81. 

On 7 December 1954, following the liquidation of the Ministry of Public 
Security, the Ministry of the Interior and the Public Security Committee 

76  See more: P. Majer, Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, organizacja, 
działalność, miejsce w aparacie władzy, Olsztyn 2004, pp. 23–25.

77  P. Majer, Milicja Obywatelska i Policja w latach 1944–1994. Geneza i podsta-
wowe przeobrażenia, “Przegląd Policyjny”, Vol. 4(36), Szczytno 1994, pp. 61–64. 

78  Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 7 października 
1944 r. o Milicji Obywatelskiej (DzU z 1944 r., nr 7, poz. 33), Article 2. 

79  Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, sygn. 342/647, k. 10. Materiały 
dotyczące wydarzeń historycznych związanych z wyzwalaniem miast woj. 
olsztyńskiego i tworzenia się organów MO.

80  P. Majer, Milicja Obywatelska 1944–1957…, op. cit., pp. 122–123.
81  Rozkaz nr 13 ministra bezpieczeństwa publicznego z 18 marca 1949 r. dotyczący 

zespolenia aparatu bezpieczeństwa publicznego i Milicji Obywatelskiej. 
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of the Council of Ministers were established. The Citizens’ Militia found 
itself in the structures of the Ministry of the Interior 82.

In November 1956, the Committee for Public Security at the Council 
of Ministers was abolished. At the same time, security issues were in-
cluded in the competence of the Ministry of the Interior and thus in the 
voivodeship and county headquarters of the Citizens’ Militia. Again, the 
organs of the Citizens’ Militia and the political police were merged under 
the name Security Service 83. 

During the period of the existence of the People’s Republic of Poland, 
the Citizens’ Militia was used by the communists to pacify social speeches 
addressed against the rulers. After the events in Poznań in 1956, a new 
force was established – the Motorised Citizen’s Militia Reserves (Polish ac-
ronym ZOMO). ZOMO units took part in suppressing the speeches of the 
society dissatisfi ed with the political and economic situation in Poland. 
They were used to suppress student protests in March 1968, to pacify 
workers’ speeches in 1970 in Pomerania, and in June 1976 in Radom. 
In the 1980s, ZOMO troops were used to disperse demonstrations of op-
position circles 84. 

The use of force against the ‘Solidarity’ trade union faced reluctance 
among the offi cers, and even hostility. Solidarity was presented by the 
communist authorities as a dangerous element towards the state, addi-
tionally inspired by the so-called capitalist bloc 85. Nevertheless, the slo-
gans calling for reforms were also heard by part of the militia, which also 
saw a need for change 86. Among the Citizens’ Militia offi cers, there were 
grassroots initiatives calling for the improvement of working conditions, 
observance of the rule of law, transparency of information concerning so-
cio-political life and current events, and the fi ght against bureaucracy 87. 

Frustration and the feeling that militia offi cers were often ‘scapegoats’ 
in the struggle between the authorities and the opposition grew in the 
militia 88. In the hall of the Patrol Battalion of the Metropolitan Headquar-
ters on June 1, 1981, a project of establishing the National Founding 
Committee of Trade Unions of Citizens’ Militia Offi cers was initiated 89. De-
spite the diffi culties encountered, an application for registration of a trade 
union was fi led with the court on 10 June 1981. This application and 

82  P. Majer, Milicja Obywatelska i Policja…, op. cit., p. 65. 
83  Ibid., pp. 66–67. P. Majer, Milicja Obywatelska w systemie organów władz 

PRL (zarys problematyki i źródła), Toruń 2003, p. 69. 
84  A. Misiuk, Historia Policji w Polsce od X wieku…, op. cit., p. 181. 
85  W. Mikusiński, Ruch związkowy funkcjonariuszy MO w 1981 r. Zarys histo-

rii, Warszawa 2015, p. 17.
86  Ibid., p. 19.
87  Ibid., pp. 19–20. 
88  Ibid., p. 18.
89  Ibid., pp. 53–58. Lieutenant Wiktor Mikusiński from Warsaw was elected 

as the chairman.
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subsequent applications were returned under the pretext of formal errors, 
and it was not until 25 July that the application was accepted 90.

Militia offi cers took part in the following martial law operations: ‘Tra-
peze’, which aimed to occupy key buildings in the country; ‘Fir’, which 
aimed to intercept members of the opposition, and ‘Clone’, during which 
warning talks were held with persons associated with the opposition 91. 
During the period of martial law, the strikes were liquidated with the use 
of militia-military forces. On 16 December 1981, nine miners died as a re-
sult of the use of weapons by militia offi cers. Many were also injured 92.

Citizens’ Militia — linguistic remarks

The new, in comparison with the pre-war, political concept of the state 
and its individual bodies also concerned the institution that was to per-
form the functions of order. By abandoning the traditional concept of ‘po-
lice’, the intention was to signal that the new force, when fulfi lling its 
orderly functions, would draw on different patterns than those referred 
to by the State Police. The noun ‘militia’ is used in the new force’s proper 
name. Although the words ‘police’ and ‘militia’ remain in a close mean-
ingful relationship, this distinction was certainly not accidental. ‘Milicja’ 
(from Latin ‘militia’) is a 16th-century borrowing from a Latin mīles ‘sol-
dier’; historically: corporate army, e.g. municipal, clergyman’s army, also 
the ‘personal guard of kings and magnates’; ‘voluntary guard’ 93, ‘territorial 
troops formed from citizens undergoing military training during peace-
time, possessing weapons, and being called up only during war’ 94.

By the way: according to the already-mentioned political dictionary, 
in the 15th and 16th centuries, the militia system was widespread and 
existed in many European countries, including the former Republic of Po-
land (it was levy en masse) 95. Militia, as the only and main system of de-
fence of the country, can suit, according to J. Bartoszewicz, ‘only such 
countries which have perfectly secured natural borders (Switzerland via 
mountains, England via the sea). Poland cannot build its security on the 
militia system, but must have a permanent army, well trained and ready 
to repel an enemy invasion’ 96.

Regardless of the above, in the proper name of the new force, the 
word ‘militia’ was used, describing it with the adjective ‘citizens’, with 
– paradoxically – one of its meanings being: ‘organised from private 

90  Ibid., pp. 72–74. In September, the court suspended the union registration 
procedure until a response was received from the Supreme Court as to whether 
a militia offi cer is an employee within the meaning of the Trade Union Act.

91  P. Majer, Milicja Obywatelska w systemie…, op. cit., p. 85. 
92  Ibid., pp. 86–87. 
93  K. Długosz-Kurczabowa, Policja i milicja, <https://sjp.pwn.pl/poradnia/

haslo/policja-i-milicja;9036.html>, 25 April 2019.
94  <https://sjp.pwn.pl/slowniki/milicja.html>, 25 April 2019.
95  J. Bartoszewicz, Podręczny słownik polityczny…, op. cit., pp. 486–487.
96  Ibid., p. 487. 
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individuals, volunteers, non-professionals, to help the authorities tempo-
rarily as a short-term institution’ 97. 

Paradoxically, let us repeat, because the Citizens’ Militia was not an in-
stitution ‘unstable, not ready, formed from inhabitants of the country for 
the duration of war and afterwards dissolved’ 98, in turn, it was the longest 
operating (in a continuous manner) police force in the reborn Poland. 

Paradoxically, also because it was not composed of non-professionals, 
volunteers, etc., but was instead a professional force. 

Paradoxically, after all, because it was not characterised by dictionary 
citizenship, i.e. ‘taking into account the welfare of the country and the 
duties incumbent on its citizens’ 99, which is confi rmed by the fact that 
a signifi cant number of citizens distanced themselves from it. 

The term Citizens’ Militia, according to the literature on the subject, 
which describes the future force ensuring security and public order, was 
used for the fi rst time in the program declaration of the so-called Polish 
National Committee, and therefore rightly, according to P. Majer, the au-
thorship of this name is attributed to the communist left wing residing 
in the USSR 100. Polish communists, forming the Polish Workers’ Party, 
envisaged the name of the future police authority: People’s Militia. The 
literature on the subject also mentions the normative project: Security 
Service in the Republic of Poland 101. 

Apart from the indicated above, metaphorically speaking, semantic 
distortion, the language problems of the Citizens’ Militia and the militia 
were not troublesome, because the spelling was simple. It was not diffi cult 
for language users to determine which of the terms represents the class 
of common nouns (appellativa), e.g. road militia, militia’s work, militia liq-
uidated a den; and which is the proper name (nomina propria) of a uni-
formed state force of a police nature used to maintain peace and order, 
fi ght crime and ensure public safety, operating in the years 1944-1990 102, 
such as: the image of the Citizens’ Militia, service ranks of the Citizens’ 
Militia.

97  P. Dubisz (Ed.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Warsaw 2006, 
Vol. K-Ó, entry: obywatelski, p. 1099.

98  J. Bartoszewicz, Podręczny słownik polityczny…, op. cit., p. 486.
99  P. Dubisz (Ed.), Uniwersalny słownik…, op. cit., entry: obywatelskość, 

p. 1100. 
100  P. Majer, Od Policji Państwowej do Policji – o nazwach własnych polskich 

formacji policyjnych i ich symbolice [in:] G. Kędzierska (Ed.), 85 lat polskiej poli-
cji…, op. cit., p. 54. 

101  See: P. Majer, Trzy projekty – próby wprowadzenia Milicji Obywatelskiej 
na grunt prawa stanowionego w okresie wrzesień 1944-kwiecień 1945 [in:] R. Ła-
szewski, B. Sprengel (Eds), Od straży obywatelskich do Policji. Służby porządko-
we na ziemiach polskich w XX wieku, Włocławek 2007, pp. 171–185. 

102  A. Letkiewicz, P. Majer, Polska policja, Szczytno 2016, pp. 111–138. 
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Police

Police — historical remarks

As a result of the political transformation in the second half of the 
1980s, the social and political life of individual Eastern Bloc countries 
became more democratic. As a result of an agreement between the com-
munist authorities and a part of the opposition, elections were held in two 
rounds on 4th and 18th June, 1989 103. In August of that year, the gov-
ernment of Tadeusz Mazowiecki was formed. It consisted of communist 
notables and people associated with the opposition 104. On 7th September, 
ZOMO was transformed into a Riot Squad of the Citizens’ Militia 105. The 
Board for Protection of Offi cers and the political and educational division 
were also liquidated 106.

The Parliament adopted the Act on the Police, and the Act on the State 
Protection Offi ce and the Offi ce of the Minister of Internal Affairs on 6th 
April 1990 107. The Police, as a uniformed and armed force, was designed 
to protect the safety of citizens and maintain security and public order 108. 
The police consisted of: criminal police, road traffi c and uniformed police, 
riot squad and anti-terrorist units, specialised police (railway, water, air) 
and local police 109. The created force referred to its pre-war roots and en-
tered the international structures, opening another page in the history 
of the Polish Police. The newly established institution, apart from respect-
ing the tradition of the State Police, emphasised its apolitical character 
and its service to the society. 

Police — linguistic remarks

The name of the Police force established on 6 April 1990 was a symbol-
ic reference to the pre-war traditions of the State Police 110. It is not diffi cult 
to notice, however, that in the history of Polish police services, the force 
established in 1990 was the fi rst one to be described in a single word. The 
adjectives used in the proper names usually defi ned the individual forces. 
The police were “state”, “navy blue” or “Polish”, while the militia were “citi-
zens’”, whereas the “police” remained without a description. The literature 
on the subject mentions a certain lack of decisiveness in determining the 

103  See more: A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury ko-
munistycznej w Polsce 1988–1990, Krakow 2014. 

104  Ibid., pp. 406–407. 
105  Ibid., p. 408. 
106  P. Majer, Milicja Obywatelska w systemie…, op. cit., p. 94. 
107  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 1990 r, nr 30, poz. 179).
108  Ibid., Art. 1. 
109  Ibid., Art. 4. 
110  B. Sprengel, Ustrój organów…, op. cit., p. 52. 
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political position of the new force 111. Perhaps it translated into some cau-
tion in the formulation of the name of the force discussed, which in turn 
resulted in language users having problems with ‘police’. 

The word, understood as: “1. a state body established to protect public 
order and security, organised according to the military model; 2. offi cers 
of this body, police offi cers; 3. the building in which the offi ce of this body 
is located” 112 gained a new meaningful element – it became the proper 
name of the characterised force. According to the spelling rules, “individ-
ual (unitary) names of offi ces, authorities, institutions, schools, organisa-
tions [...], enterprises, premises, plants and cooperatives” 113 are written 
in capital letters. This also applies to the ‘Police’”.

Although, as mentioned above, in Jan Grzenia’s Proper Names Dictio-
nary, published in 2003, there is no ‘Police’ entry – nor for entries such 
as ‘Citizens’ Militia’ or ‘State Police’ 114 – in Praktyczny słownik współcze-
snej polszczyzny, a note is placed under the ‘police’ entry: “in prop-
er names, write with a capital letter” 115. In accordance with the above, 
it is understandable that it should be written: Police Headquarters, Police 
Academy in Szczytno, Regional Police Headquarters in Rzeszów, or Police 
Station in Korczyna.

However, doubts regarding correctness may be raised as to when 
it is necessary to use the word ‘police’ itself. It is then required to decide 
whether we write about the police as: a building? offi cers? of an institu-
tion in the general, common sense? or of an individual, offi cial name? 
According to the above-mentioned principle of spelling, in the fi rst three 
situations, the word ‘police’ should be written in lower case, in the last 
one, in upper case. Therefore, whenever it concerns, for example, the ac-
tivities of the Olsztyn police, operational and investigative activities carried 
out by the police, or the effectiveness of the local police, the noun ‘police’ 
is written in lower case. However, when we talk about an institution es-
tablished to protect order and safety, using its full name, we should use 
a capital letter, e.g. the Act on the Police, organisational structure of the Po-
lice in Poland, the statutory tasks of the Police, the management staff of the 
Police, the Police Commander in Chief 116, the cooperation of the Police with 
the Border Guard, a Police commissioned offi cer, or service in the Police. 

Unfortunately, it is not always possible to follow the example of how the 
word ‘police’ is written in the Act on the Police itself, in the Criminal Code, 
or in the Code of Criminal Procedure, because it is not always written 

111  P. Majer, Od Policji Państwowej do Policji…, op. cit., p. 57. 
112  M. Szymczak (Ed.), Słownik języka polskiego, Warsaw 1992, entry; policja, 

p. 782. 
113  E. Polański (Ed.), Nowy słownik ortografi czny, Warsaw 1998, p. 43. 
114  J. Grzenia, Słownik nazw…, op. cit. 
115  H. Zgółkowa (Ed.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań 

2001, Vol. 30, p. 194. 
116  For the spelling of names of single-person offi ces, see: G. Ojcewicz, Co po-

cząć z komendantem (z serii: Poradnik językowy), “Policyjny Biuletyn Szkolenio-
wy” 1993, Vol. 1, pp. 14–15. 
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in a refl ective way in accordance with the above-mentioned principles. 
More precisely, perhaps for the sake of simplicity, the word is always writ-
ten in capital letters, e.g.: 

Art. 14. 1. Within the scope of their duties, the Police shall carry out the 
following activities: preliminary investigation, criminal investigation and adminis-
tration and order-keeping activities 117. 

Art. 41a. (32) § 1. (33). A court may order a ban on presence in certain envi-
ronments or places (...). The prohibition or order may be combined with an obligation 
to report to the Police or other designated authority at specifi ed intervals (...). 118

Art. 275. § 1. As a preventive measure, the accused may be committed 
to the surveillance of the Police and, if the accused is a soldier, to the surveillance 
of the soldier’s commanding offi cer 119. 

However, it should be remembered that the use of lower case letters 
does not condemn either the sender or the recipient of the message to in-
famy; on the contrary, it proves that they know how to spell and how 
to use them 120. 

Summary

In general, in the proper names of the key Police forces in the reborn 
Poland appear (interchangeably) the nouns ‘police’, and ‘militia’ together 
with the adjectives ‘state’, ‘Polish’, “citizens’” or (in the case of one of the 
names) left unspecifi ed 121. 

While exploring the topic, one cannot help but notice that the creation 
of the name of each of the forces discussed in the article was embedded 
in a particular historical context (euphoria from regained independence 
in 1919; the dramatic nature of the police service in occupied Poland; the 
introduction of a competitive political concept of the state in 1945; resto-
ration of sovereignty in 1990) and was also consistent with the obligations 
the state expected from its police or militia and their offi cers in the specifi c 
time. 

Since, in turn, ideals and philosophy of action are important issues for 
any institution, it is not surprising that the emergence and creation of the 

117  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 1990 r., nr 30, poz. 179).
118  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DzU nr 88, poz. 553). 
119  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (DzU nr 89, 

poz. 555).
120  See: M. Przetak, Jak traktować “policję” – uwagi o pisowni nazw włas-

nych polskich służb policyjnych [in:] G. Kędzierska (Ed.), 85 lat polskiej policji…, 
op. cit., pp. 31–33.

121  The proposal made in the comments to the editorial review of this arti-
cle to compare the discussed names with those of the security forces operat-
ing in other countries at the time seems very interesting. However, due to the 
substantial complexity and breadth of the issues involved in this proposal, let 
it be an inspiration to write another article.
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title names of the discussed police forces was often accompanied by dis-
cussions – not devoid of emotions and differences of views 122. 

From the perspective of time, it turned out that the adopted proper 
names did not always embody the way the force functioned or its recep-
tion by the society of the given period. This is clearly visible, as the arti-
cle’s subchapters emphasised, in the examples of the Polish Police and 
the Citizens’ Militia.

However, regardless of their accuracy and symbolic adequacy, the 
proper names, being individual names, and names of institutions, en-
sured that these institutions and the people who created them strongly 
went down in history. The advantage is that their deeds and actions re-
main unforgettable, and the possible disadvantage is that their deeds and 
actions remain unforgettable. History remembers, we can say, by creating 
an analogy of the words of the Nobel Prize winner 123. 
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Summary: The text concerns the names of Polish police forces, their sym-
bols, semantics, etymology and the way they are written down (spelling). The 
article contains historical and linguistic content.

The reconstruction of the Polish state in 1918 made it possible to estab-
lish the police as a typical organisation. The Seym passed an act establish-
ing a new, uniform police force (the State Police) on 24 July 1919. It was the 
fi rst Polish police organisation to survive formally until 1944. 
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In post-war Poland, the traditional functions (tasks) of the police were 
taken over (performed) by the Citizens’ Militia. Contrary to its own name, the 
militia did not have the status of civic activism for the common good, but 
was a state body, centralised, hierarchical, rejecting the principle of non-
politicality and linked to the security apparatus. 

The modern police are the heir not only of the State Police, but also of all 
previous Polish police forces. 

To sum up, the article brings closer and commemorates the important 
moments of our history, giving an idea of the changing reality of everyday 
service and the role of police in the various forms of the political system. 



162 Rafał Płocki Nr 3(135)

RAFAŁ PŁOCKI 1

ORCID: 0000-0002-3010-5474

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ POLICJĘ W ŚWIETLE POSTĘPOWAŃ 

ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORGAN 
NADZORCZY

Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych od kilku lat nabierają coraz 
większego znaczenia. Wynika to z jednej strony z postępującej cyfryzacji, 
która zmusza do poświęcania  coraz większej uwagi zabezpieczeniu danych 
osobowych. Dynamika zmian technologicznych w obszarze przetwarzania 
danych powoduje, że obecnie nie ma możliwości wpisania bezpośrednich 
wymogów dotyczących technicznych i organizacyjnych aspektów zabezpie-
czania danych osobowych w przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 
tak jak miało to miejsce przed wejściem w życie tzw. RODO 2. Z tego powodu 
szczegółowe regulacje mające charakter swoistej instrukcji, skonkretyzowa-
ne w rozporządzeniu  ministra spraw wewnętrznych i administracji 3, zostały 
zastąpione przez ogólne i dające duże pole do interpretacji wytyczne, według 
których  należy wdrożyć środki adekwatne do zidentyfi kowanego ryzyka na-
ruszenia praw lub wolności osób fi zycznych przy jednoczesnym uwzględnie-

1  Dr Rafał Płocki — absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W 2016 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecz-
nych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Autor i współautor publikacji z za-
kresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa żywności i kryminologii oraz 
współorganizator i uczestnik konferencji poświęconych tej tematyce. Od 2011 r. za-
trudniony jako nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie 
Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

     Adres do korespondencji: <r.plocki@wspol.edu.pl>.
2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1; 
dalej jako: RODO).

3  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz wa-
runków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządze-
nia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DzU 
nr 100, poz. 1024).
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niu charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania 4. Z drugiej strony 
poszerza się katalog przysługujących podmiotowi danych praw dotyczących 
dostępu do własnych danych i możliwości ograniczenia ich przetwarzania. 
Wraz z tymi zmianami wzrasta odpowiedzialność administratorów tych da-
nych i zwiększa się zakres obowiązków, którym muszą sprostać, natomiast 
rosnąca świadomość społeczeństwa w tym zakresie sprawia, że obywatele 
coraz chętniej korzystają z przysługujących im praw.

Policja, realizując swoje ustawowe zadania, przetwarza bardzo dużo 
istotnych informacji, wśród których znaczną część stanowią dane osobo-
we. Z powodu wielu niejasności, związanych chociażby z samym pojęciem 
danych osobowych czy procedurą ich udostępniania, niezwykle ważne sta-
je się orzecznictwo sądów powszechnych i innych organów pozwalające 
na dokładniejsze odniesienie przepisów prawnych do rzeczywistych sytu-
acji. Dlatego warto przyjrzeć się decyzjom wydawanym przez generalnego 
inspektora ochrony danych osobowych (dalej jako: GIODO) w kontekście 
przetwarzania danych osobowych przez Policję. Na początku należy za-
znaczyć, że w momencie wejścia w życie RODO organ ten zmienił nazwę 
na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej jako: PUODO). 
Z tego powodu w artykule wykorzystane zostały obie nazwy, w zależno-
ści od okresu, do którego się odnosi dana treść. Mimo że obowiązującą 
przed 25 maja 2018 r. ustawę o ochronie danych osobowych 5 zastąpiła 
nowa ustawa o takiej samej nazwie 6, wynikająca z RODO, oraz ustawa  
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobiega-
niem i zwalczaniem przestępczości 7 wdrażająca unijną dyrektywę, tzw. 
DODO 8, podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych 
oraz prawa osób, których dane dotyczą nie zmieniły się znacząco. Z tego 
też powodu decyzje wydane przed zmianą uwarunkowań prawnych w du-
żej mierze pozostają aktualne i z pewnością należy je traktować jako istot-
ne źródło informacji dotyczące praktyki stosowania przepisów związanych 
z ochroną danych osobowych. Do opracowania artykułu posłużyła analiza 
wszystkich decyzji administracyjnych opublikowanych na stronach inter-
netowych GIODO oraz PUODO związanych z działalnością Policji. Z uwagi 

4  RODO, art. 24 ust. 1.
5  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, 

poz. 883).
6  Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU 

z 2019 r., poz. 1781).
7  Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarza-

nych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (DzU z 2019 r., 
poz. 125).

8  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowa-
dzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronio-
nych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 
2016 r., s. 89).
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na ograniczoną objętość opracowania skoncentrowano się na przykładach 
związanych z problematyką będącą najczęstszym przedmiotem postępo-
wania administracyjnego, tj. udostępnianiu danych osobowych osobie, 
do której dane należą oraz przetwarzaniu danych w Krajowym Systemie 
Informacyjnym Policji (dalej jako: KSIP). Decyzje administracyjne związane 
z tymi obszarami stanowią 62% wszystkich decyzji wydanych przez or-
gan nadzorczy.  Pozostałe 38% dotyczy przede wszystkim indywidualnych 
i bardzo zróżnicowanych spraw, co do których nie ma możliwości usyste-
matyzowania. Z tego powodu, w celu ukazania różnorodności problema-
tyki ochrony danych osobowych w Policji, w opracowaniu skupiono się 
na przykładowym zagadnieniu o mniejszym znaczeniu, tj. legitymowaniu.

Udostępnianie informacji z zasobów Policji

Jak już wspomniano, Policja w ramach wykonywania swoich ustawowych 
zadań ma prawo i obowiązek przetwarzania olbrzymiej liczby informacji 
o obywatelach. Można się spodziewać, że wraz ze wzrostem zainteresowania 
i świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz 
praw osób, których dane dotyczą, liczba wniosków dotyczących udzielenia 
informacji będzie sukcesywnie rosła. Podstawowym problemem w tej kwe-
stii jest określenie zakresu danych, które można udostępnić oraz informa-
cji o przetwarzaniu danych, które można przekazać. Orzecznictwo GIODO 
ujawnia duży problem w tej dziedzinie — świadczy o tym sam fakt koniecz-
ności rozstrzygania o sprawie dostępu do danych osobowych przez ten or-
gan. W jednej z pierwszych decyzji administracyjnych GIODO odnoszących 
się do przetwarzania danych osobowych przez Policję  nakazano komendan-
towi głównemu Policji usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych 
osobowych przez wykonanie wobec skarżącego obowiązku informacyjnego 
w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w zbiorze dotyczącym wy-
dawania pozwoleń na broń oraz ewidencji kierowców naruszających przepisy 
ruchu drogowego 9. Skarżący w powyższej sprawie wnioskował o udostępnie-
nie wszelkich danych dotyczących jego osoby przetwarzanych przez Policję 
w systemach informatycznych (wymieniając ich nazwy i zbiory danych). Or-
gan nadzorczy, uwzględniając nieaktualną w chwili obecnej ustawę o ochro-
nie informacji niejawnych 10, stwierdził, że systemy teleinformatyczne, w któ-
rych są przetwarzane informacje o zainteresowaniu operacyjnym dopusz-
czone są do użytkowania na podstawie przepisów dotyczących informacji 
niejawnych 11. Z tego powodu możliwe i konieczne w świetle obowiązującego 
prawa było udzielenie informacji z zasobów dotyczących wydawania pozwo-
leń na broń oraz ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogo-
wego. W pozostałym zakresie dane Policji uznano za niejawne.

 9  Decyzja GIODO z 20 września 2004 r., nr GI-DEC-DS-198/04.
10  Ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU z 1999 r., 

nr 11, poz. 95).
11  Decyzja GIODO z 20 września 2004 r., nr GI-DEC-DS-198/04.
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Na kształt decyzji administracyjnych wydawanych przez GIODO w póź-
niejszym czasie duży wpływ miały zmiany prawne. Przede wszystkim zmie-
nił się sam przedmiot ustawy o ochronie informacji niejawnych, tj. za-
wężono defi nicję informacji niejawnych — określono je jako informacje, 
których „nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowo-
dować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widze-
nia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz 
niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania” 12. W związku z powyższym 
duża część danych osobowych nie może zostać uznana za informacje nie-
jawne. Takie stanowisko sformułował GIODO w decyzji administracyjnej 
z 24 stycznia 2013 r. będącej odpowiedzią na skargę, w której skarżący 
domagał się udzielenia informacji w zakresie przetwarzania jego danych 
w systemie KSIP. Organ nadzorczy stwierdził, że „brak jest wątpliwości, 
że odmowa udostępnienia osobie informacji o przetwarzaniu jej danych oso-
bowych, powinna mieć charakter wyjątkowy. W niniejszej sprawie Komen-
dant Główny Policji jako administrator danych, zarówno w wyjaśnieniach 
złożonych przed Generalnym Inspektorem, jak i w odpowiedzi na wniosek 
Skarżącego, nie wskazał żadnych konkretnych powodów przemawiających 
za nieudostępnianiem Skarżącemu żądanych przez niego informacji, wo-
bec czego brak jest podstaw, określonych w art. 34 ustawy, do pozbawie-
nia Skarżącego prawa do ich pozyskania” 13. Generalny inspektor ochrony 
danych osobowych po ponownym rozpatrzeniu sprawy nie zmienił zdania 
i utrzymał w mocy zaskarżoną przez komendanta głównego Policji decyzję 14.

W obecnych uwarunkowaniach prawnych wskazany powyżej 
art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. do-
tyczący sytuacji, w których organ może odmówić spełnienia obowiązku 
informacyjnego został zastąpiony przez analogiczny, chociaż nieco rozsze-
rzony, zapis w art. 26 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 
przestępczości. Zgodnie ze wskazanym przepisem, administrator danych 
nie realizuje praw podmiotu danych (zawartych w art. 22–25, tj. np. prawo 
do informacji, prawo dostępu do własnych danych), jeśli działanie to mo-
głoby powodować 15:

 — ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-
-rozpoznawczych; 
 — utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, wykrywania lub zwal-
czania czynów zabronionych oraz zapobiegania im;
 — utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonaw-
czego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykro-
czenia skarbowe; 

12  Ustawa z 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych (DzU z 2010 r., 
nr 182, poz. 1228 ze zm.), art. 1.

13  Decyzja GIODO z 24 stycznia 2013 r., nr DOLiS/DEC-71/13.
14  Decyzja GIODO z 14 czerwca 2013 r., nr DOLiS/DEC-625/13/37430,37431.
15  Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarza-

nych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (DzU z 2019 r., 
poz. 125).
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 — zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku 
publicznego; 
 — zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpie-
czeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa; 
 — istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.
Biorąc pod uwagę powyższe regulacje oraz przywołane wcześniej decy-

zje organu nadzorczego, należy stwierdzić, że ocena zasadności spełnie-
nia obowiązku informacyjnego wobec osób, które wnioskują o udzielenie 
informacji o własnych danych osobowych, powinna być przeprowadzana 
dla każdego przypadku z osobna. Nie sprawdzi się stosowanie uogólnień 
polegających na przyjęciu, że dane z jednego zbioru czy systemu informa-
tycznego podlegają udostępnieniu, a inne nie. Analizując konkretny przy-
padek administrator danych musi wziąć pod uwagę cały szereg czynników 
mogących mieć wpływ na ewentualne zaistnienie przesłanek wyłączają-
cych możliwość udzielenia informacji (np. zakres żądań ujętych we wnio-
sku podmiotu danych, aktualnie prowadzone czynności operacyjno-rozpo-
znawcze, pochodzenie danych, o które wnioskuje podmiot, czas w którym 
zostały one pozyskane itd.).

Usuwanie danych z KSIP

Kolejną kwestią będącą często przedmiotem postępowania administra-
cyjnego prowadzonego przez organ nadzorczy jest problematyka usuwa-
nia danych z KSIP. Najczęstszą przyczyną inicjującą postępowanie GIO-
DO była skarga osoby, której dane dotyczą. Przykładowo decyzja GIODO 
z 25 maja 2012 r. 16 była reakcją na skargę, w której podniesiono, że od-
mowa usunięcia danych w KSIP (odnoszących się do informacji o zastoso-
waniu przez sąd rodzinny środka wychowawczego w postaci upomnienia) 
uniemożliwia skarżącemu podjęcie pracy w Policji. W toku postępowa-
nia administracyjnego przeprowadzonego w powyższej sprawie ustalono, 
że postanowieniem z 2003 r. sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich 
zastosował wobec skarżącego środek wychowawczy w postaci upomnienia 
za popełnienie przez niego przestępstwa określonego w ustawie z 29 lip-
ca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii polegającego na posiadaniu 
środka odurzającego. W chwili orzekania, z uwagi na upływ czasu od mo-
mentu popełnienia tego czynu, na podstawie przepisów ustawy z  24 maja 
2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym 17, dane osobowe skarżącego jako 
nieletniego, wobec którego prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, 
zostały usunięte z Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto skarżący wskazał, 
że od momentu popełnienia czynu zabronionego nie miał konfl iktu z pra-
wem i obecnie jest niekarany oraz że jako osoba dorosła posiada ustabili-
zowaną sytuację życiową i satysfakcjonującą pracę. Mimo to komendant 

16  Decyzja GIODO z 25 maja 2012 r., nr DOLiS/DEC-488/12/33501, 33504.
17  Ustawa z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (DzU z 2000 r., 

nr 50, poz. 580 ze zm.), art. 14 ust. 2.
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główny Policji wskazał skarżącemu szczegółowo podstawy prawne przetwa-
rzania jego danych w KSIP oraz poinformował, że po dokonaniu weryfi ka-
cji jego danych przetwarzanych w tym zbiorze, nie znalazł podstaw do ich 
usunięcia. Jednocześnie w postępowaniu przed organem nadzorczym 
wskazał, że skarżący popełnił przestępstwo umyślne w niedalekiej prze-
szłości (9 lat temu), będąc sprawcą nieletnim, co zdecydowanie wpływa 
na konieczność dalszego przetwarzania jego danych, z uwagi na ewentual-
ne zagrożenie popełnienia kolejnego czynu zabronionego. Powyższe stano-
wi zatem negatywną przesłankę do usunięcia danych skarżącego z KSIP. 
Podkreślono również, że KSIP nie jest rejestrem powszechnie dostępnym, 
tak jak np. Krajowy Rejestr Karny, a dostęp do niego jest ściśle reglamen-
towany, stąd nie ma podstaw do wzruszenia zasadności posiadania przez 
Policję tak ważnego narzędzia w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

W przedmiotowej sprawie GIODO nie przychylił się do argumenta-
cji komendanta głównego Policji twierdząc, że „dla realizacji celu, jakim 
jest stanie przez Policję na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego 
zbędne jest przetwarzanie danych tych osób, co do których od popełnie-
nia  przez nie przestępstwa upłynął długi okres czasu pozwalający nawet   
na usunięcie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a jednocześnie nie 
ma na temat osoby, której dane dotyczą, żadnych innych informacji wska-
zujących na to, że ponownie weszła w konfl ikt z prawem. Wskazać zatem 
należy, że ustalenie celu, w jakim dane są przetwarzane, kształtuje okres, 
od którego nie powinny być przetwarzane” 18. Ponadto, organ nadzorczy 
odniósł się do instytucji zatarcia skazania, która ma swoje źródło w wy-
znawanej przez prawo karne zasadzie, że ukaranie człowieka nie może 
stanowić faktu, który obciążałby go na zawsze. 

W analogicznych sytuacjach, w których zaskarżono decyzję komendan-
ta głównego Policji o odmowie usunięcia danych z KSIP, a których podsta-
wą zaskarżenia było wcześniejsze umorzenie postępowania karnego lub 
warunkowe umorzenie postępowania karnego 19 sprawy również kończyły 
się pomyślnie dla podmiotu danych. 

Przedstawione powyżej przykłady miały miejsce w latach 2008–2013. 
Jak wynika z zamieszczonych na stronie GIODO decyzji administracyj-
nych 20, w kolejnych latach nie rozpatrywano spraw związanych z przetwa-
rzaniem danych w KSIP. Natomiast w latach 2018–2019 PUODO orzekał 
na niekorzyść podmiotu danych 21.

Za przykład może posłużyć najnowsza decyzja PUODO, będąca re-
zultatem skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobo-
wych przez komendanta głównego Policji, polegające na przetwarzaniu 

18 Decyzja GIODO z 25 maja 2012 r., nr DOLiS/DEC-488/12/33501, 33504.
19  Np. decyzja GIODO z 28 maja 2012 r., nr DOLiS/DEC-472/12/32978, 

32981; decyzja GIODO z 24 stycznia 2013 r., nr DOLiS/DEC-69/13.
20  GIODO, wydane decyzje, <https://archiwum.giodo.gov.pl/p/decyzje>, 

20 sierpnia 2019 r.
21  UODO, wybrane decyzje, <https://uodo.gov.pl/pl/p/decyzje>, 20 sierpnia 

2019 r.
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danych osobowych skarżącego w KSIP 22. U podstaw skargi leżał zarzut 
bezprawnego przetwarzania danych osobowych w sytuacji zatarcia ska-
zania. Sprawa rozpatrywana była na podstawie aktualnie obowiązują-
cych regulacji prawnych. Organ nadzorczy zwrócił uwagę, że zgodnie 
z treścią art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie da-
nych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalcza-
niem przestępczości osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wnio-
skiem do administratora o niezwłoczne usunięcie danych osobowych, 
w przypadku gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naru-
szeniem przepisów ustawy. Dlatego kluczowa staje się konieczność usta-
lenia, czy owe naruszenie występuje. W omawianym przypadku pod-
stawą prawną legitymizującą przetwarzanie danych w KSIP jest art. 
20 ustawy o Policji. Istotny jest również art. 16 wspomnianej ustawy, 
który nakłada na administratora danych obowiązek weryfi kacji danych 
osobowych w terminach określonych przez przepisy szczególne, regulu-
jące działania właściwego organu, a jeżeli przepisy te nie określają ter-
minu — nie rzadziej niż co 10 lat od dnia zebrania, uzyskania, pobra-
nia lub aktualizacji danych. Weryfi kacja dokonywana jest w celu usta-
lenia, czy istnieją dane, których dalsze przechowywanie jest zbędne.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administra-
cji z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję, 
oceniając dane zgromadzone w celu wykrywania przestępstw pod kątem 
ich przydatności, uwzględnia się m.in.:

 — rodzaj i charakter popełnionego czynu wyczerpującego znamiona prze-
stępstwa;
 — rodzaj i charakter dobra chronionego prawem naruszonego popeł-
nionym przestępstwem;
 — formy sprawstwa i umyślności popełnienia przestępstwa;
 — postaci zamiaru i skutki czynu, w tym rodzaj i rozmiar wyrządzonej 
lub grożącej szkody;
 — zagrożenie sankcją karną za popełnione przestępstwo;
 — liczbę popełnionych przestępstw;
 — czas, który upłynął od momentu wprowadzenia danych do zbioru da-
nych do momentu dokonywania oceny;
 — inne zgromadzone informacje o osobie.
W przedmiotowej sprawie organ nadzorczy ustalił, że stosownej wery-

fi kacji zgromadzonych danych osoby skarżącej organy Policji dokonały 
w 2004 r., tj. po zakończeniu sprawy, a następnie w związku ze złożonym 
wnioskiem o usunięcie danych z KSIP, a także w związku ze złożoną skar-
gą do PUODO w przedmiocie usunięcia danych z KSIP. Z wyjaśnień zło-
żonych przez komendanta głównego Policji wynikało, że przeprowadzona 
weryfi kacja nie wykazała, aby zaszły ustawowe przesłanki do usunięcia 
danych. Organ nadzorczy w całości poparł wskazane argumenty.

Należy podkreślić, że przedstawione powyżej stanowisko PUODO po-
wtarza się w decyzjach wydanych w latach 2018–2019. W rezultacie tej 

22  Decyzja prezesa UODO z 25 lipca 2019 r., nr ZSOŚS.440.71.2019.
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konsekwencji wszystkie 20 postępowań w sprawach dotyczących prze-
twarzania danych w KSIP zakończyło się odmową uwzględnienia wniosku 
skarżącego lub umorzeniem postępowania. Warto dodać, że sprawy te sta-
nowiły blisko 70% wszystkich spraw dotyczących przetwarzania danych 
osobowych przez Policję rozpatrywanych przez PUODO.

W świetle wątpliwości dotyczących usuwania danych z systemów Poli-
cji, których wyrazem były liczne skargi kierowane do organu nadzorcze-
go, należy pozytywnie ocenić rozwój regulacji prawnych w tym zakresie. 
Uszczegółowienie zasad usuwania danych osobowych pozwala na zacho-
wanie większej przejrzystości procesu przetwarzania danych przez Policję. 
Ponadto obecny stan prawny i przyjęte stanowisko PUODO wspiera sku-
teczność Policji poprzez uniemożliwienie usuwania danych, które mogą 
okazać się pomocne w realizacji jej ustawowych zadań.

Legitymowanie

Legitymowanie jest jednym z podstawowych uprawnień policjanta re-
alizującego czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze 
czy administracyjno-porządkowe w celu rozpoznawania i wykrywania 
przestępstw oraz wykroczeń, a także zapobiegania im, poszukiwania osób 
ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości, 
poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwia-
jącego ustalenie miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia 
ochrony ich życia, zdrowia lub wolności 23.  Czynność ta wiąże się z koniecz-
nością pozyskania danych osobowych i z tego powodu może być zaskarżana 
do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych.

Przykładem może być skarga na fakt, że legitymujący funkcjonariusz Po-
licji głośno odczytał dane osobowe skarżącej z dowodu osobistego w obec-
ności osób postronnych. Zakres danych obejmował imię i nazwisko, imię 
ojca, numer PESEL oraz adres zameldowania. Dane były odczytywane, 
mimo zwrócenia uwagi przez skarżącą. Powyższa sytuacja stała się przed-
miotem postępowania GIODO 24, który ustalił następujące okoliczności:

 — funkcjonariusze podejmowali interwencję publiczną, w trakcie której 
zaszła konieczność wylegitymowania skarżącej;
 — funkcjonariusz, realizując uprawnienia wynikające z art. 15 ust. 
1 pkt 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, poprosił skarżącą o oka-
zanie dokumentu tożsamości;
 — zgodnie z wyjaśnieniami komendy miejskiej Policji „Legitymowana wy-
jęła dokument, a następnie trzymając go w dłoni wykonywała ruchy, 
które uniemożliwiały policjantowi odczytanie treści zapisanych w do-
wodzie osobistym. Policjant upewniając się, czy właściwie odczytuje 
dane legitymowanej, wymówił na głos imię, dwuczłonowe nazwisko 

23  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 1990 r., nr 30, poz. 179 ze zm.), 
art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1.

24  Decyzja GIODO z 26 lutego 2016 r., nr DOLiS/DEC-159/16/12456,12465.
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[...] [skarżącej] oraz pozostałe dane identyfi kacyjne, oczekując potwier-
dzenia, czy odczytał dane w sposób prawidłowy. W czasie czynności 
legitymowania w bezpośrednim sąsiedztwie legitymującego znajdowała 
się tylko legitymowana, drugi policjant i konkubent legitymowanej”. Po-
nadto zgodnie z wyjaśnieniami  „Do odczytania danych nie doszłoby, 
gdyby legitymowana przekazała Policjantowi swój dowód osobisty” 25.
W przedmiotowej sprawie GIODO, ustalając stan faktyczny, stwierdził, 

że policjanci mają prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsa-
mości, zatem działanie funkcjonariuszy nie stało w sprzeczności z ustawą 
o ochronie danych osobowych. Ponadto organ nadzorczy uznał, że brak 
jest dowodów potwierdzających stawiane przez skarżącą zarzuty i odmówił 
uwzględnienia wniosku. Można przypuszczać, że kluczowe w tej sprawie 
było wyjaśnienie złożone przez komendanta miejskiego Policji przedsta-
wiające powód, dla którego dane musiały zostać odczytane. Gdyby w taki 
sam sposób dokonano legitymowania osoby, która bez oporu poddałaby 
się tej czynności oraz gdyby krąg osób postronnych był szerszy niż tylko 
konkubent skarżącej, sprawa bez wątpienia zakończyłaby się decyzją ad-
ministracyjną uznającą winę funkcjonariuszy.

Przedstawione powyżej przykłady sytuacji i ich interpretacji dokonanej 
przez organ nadzorczy pokazują, jak duża odpowiedzialność ciąży na sze-
roko rozumianych organach ścigania w zakresie pozyskiwania i później-
szego przetwarzania danych osobowych. Spektrum kategorii tych danych 
jest w zasadzie nieograniczone, ponieważ za dane osobowe można uznać 
nie tylko takie oczywiste informacje jak adres zamieszkania, czy numer 
PESEL, ale również informacje o zwyczajach, odwiedzonych miejscach czy 
więziach rodzinnych osób pozostających w kręgu zainteresowania Policji. 
Te na pozór mało istotne informacje w połączeniu z innymi bazami danych 
pozwalającymi identyfi kować osobę fi zyczną stają się danymi osobowy-
mi podlegającymi ścisłej ochronie. Z powodu coraz większej świadomości 
obywateli w omawianym zakresie, przejawiającej się na przykład skargami 
do organu nadzorczego (często bezpodstawnymi), wszystkie organy pań-
stwowe, w szczególności organy ścigania, powinny wykazać się dbałością 
o poziom zabezpieczenia przetwarzanych danych oraz starannością przy 
tworzeniu procedur i standardów mających na celu realizację praw oby-
wateli, których dane są przetwarzane. 
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Streszczenie: Policja przetwarza olbrzymie ilości danych osobowych, bez 
których nie mogłaby realizować swoich podstawowych zadań. Przetwarza-
ne przez Policję dane mają bardzo różny charakter i zakres. Z przetwa-
rzaniem danych w tak dużej liczbie i w tam szerokim zakresie wiąże się 
duża odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Natomiast utrzymanie wy-
sokiego poziomu bezpieczeństwa staje się wyzwaniem, gdy jednocześnie 
trzeba dbać o realizację praw osób, których dane dotyczą. Artykuł zawiera 
przegląd decyzji administracyjnych wydanych przez generalnego inspek-
tora ochrony danych osobowych (obecnie: prezes urzędu ochrony danych 
osobowych) odnoszących się do działalności Policji. Problematykę realizacji 
praw osób, których dane dotyczą omówiono w trzech obszarach, tj.: udo-
stępnianie informacji z zasobów Policji, usuwanie danych z Krajowego Sy-
stemu Informacyjnego Policji oraz legitymowanie.
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PROCESSING OF PERSONAL DATA BY THE POLICE 
IN THE LIGHT OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 

CONDUCTED BY THE SUPERVISORY AUTHORITY

Issues related to the protection of personal data have become increasingly 
important over the last few years. This is due, on the one hand, to increas-
ing digitalisation, which is forcing us to pay more and more attention to the 
protection of personal data. The dynamics of technological changes in the 
area of data processing makes it impossible at present to include direct 
requirements concerning technical and organisational aspects of personal 
data security in the provisions of universally applicable law, as was the 
case before the entry into force of the so-called RODO (GDPR) 2. For this 
reason, detailed regulations having the character of a kind of instruction, 
specifi ed in the regulation of the Minister of the Interior and Administra-
tion 3 are replaced by general and open-to-interpretation guidelines accord-
ing to which there is a need to implement measures appropriate to the 
identifi ed risk of violation of the rights or freedoms of natural persons, 
while taking into account the nature, scope, context and purpose of the 

1  Dr (PhD) Rafał Płocki — a graduate of the Police Academy in Szczytno and 
the University of Warsaw. In 2016, he was awarded the degree of Doctor of Social 
Sciences in the discipline of security science. Author and co-author of publica-
tions in the fi eld of personal data protection, food safety and criminology, as well 
as co-organiser and participant of conferences devoted to this subject. Since 2011, 
he has been employed as an academic teacher at the Institute of Security Sci-
ences, Department of Security and Legal Sciences, Police Academy in Szczytno.

   Correspondence address: <r.plocki@wspol.edu.pl>. 
2  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 

of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the pro-
cessing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA rele-
vance), (OJ EU L 119, p. 1).

3  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz wa-
runków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządze-
nia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DzU 
nr 100, poz. 1024).
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processing 4. On the other hand, the catalogue of data subjects’ rights 
of the access to their own data and the possibility to limit the processing 
of their data is being extended. With these developments, the responsibility 
of data controllers increases and the obligations they have to meet while 
increasing public awareness of these issues makes citizens increasingly 
willing to use their rights.

In the course of fulfi lling their statutory tasks, the police process a lot 
of important information, among which personal data represents a sig-
nifi cant part. Due to many uncertainties connected with the very concept 
of personal data and the procedure of its sharing, the common courts’ and 
other authorities’ decisions become extremely signifi cant as they allow for 
more accurate application of legal regulations to real situations. Therefore, 
it is worth looking at the decisions issued by the General Inspector for 
Personal Data Protection (hereinafter referred to as the GPEN (GIODO)) 
in the context of personal data processing by the police. At the beginning, 
it should be noted that at the time of the entry into force of GDPR, this au-
thority changed its name to the President of the Personal Data Protection 
Offi ce (hereinafter referred to as the PDPO (PUODO). For this reason, both 
names are used in the article, depending on the period to which the con-
tent refers. Although the Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (the Act on Personal Data Protection) in force before 25 May 
2018 5 was replaced by the new law with the same name 6, resulting from 
GDPR, and the Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobo-
wych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestęp-
czości (The Act on the protection of personal data processed in connection 
with the prevention and combating of crime) 7 implementing the EU Di-
rective, the so-called DODO 8, the basic principles related to the process-
ing of personal data and the rights of data subjects have not changed 
signifi cantly. For this reason, decisions taken before the change of legal 
conditions largely remain valid and should certainly be treated as an im-
portant source of information concerning the practice of applying regula-
tions related to personal data protection. The analysis of all administrative 
decisions published on the websites of the GPEN and PDPO related to the 
activity of the police was used to prepare the article. Due to the limited 

4  Article 24(1) o GDPR.
5  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, 

poz. 883).
6  Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU 

z 2019 r., poz. 1781).
7  Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych 

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (DzU z 2019 r., poz. 125).
8  Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council 

of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the process-
ing of personal data by competent authorities for the purposes of the preven-
tion, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution 
of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing 
Council Framework Decision 2008/977/JHA (OJ EL L 119 of 4 May 2016, p. 89).
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volume of the study, it is focused on the examples related to the issues 
being the most frequent subject of administrative proceedings, i.e. mak-
ing personal data available to the person to whom the data belongs and 
processing of data in the National Police Information System (hereinafter 
referred to as the the KSIP database). Administrative decisions related 
to these areas constitute 62% of all decisions issued by the supervisory 
authority. The remaining 38% concern mainly individual and very diverse 
cases, which cannot be systematised. For this reason, in order to show 
the diversity of personal data protection issues for the police, the study 
focuses on an exemplary issue of lesser importance, i.e. ID checking.

Sharing information from police resources

As has already been mentioned, the police have the right and obli-
gation to process huge amounts of information about invividuals within 
the framework of their statutory tasks. It can be expected that with the 
growing interest and awareness of the society in the fi eld of personal data 
protection and the rights of data subjects, the number of requests for in-
formation will gradually increase. The main problem in this area is to de-
termine the scope of the data that can be made available and the informa-
tion on the processing of the data that can be transferred. The case law 
of the GPEN reveals a major problem in this area, as evidenced by the very 
fact that it is necessary to decide on the matter of access to personal data 
by this authority. In one of the fi rst administrative decisions of the GPEN 
related to the processing of personal data by the police, the National Police 
Chief was ordered to remedy the defi ciencies in the process of personal 
data processing by performing an information obligation towards the com-
plainant with respect to the processing of his personal data in the fi ling 
system concerning the issue of weapons permits and the records of driv-
ers violating road traffi c regulations 9. The complainant in the above case 
requested access to all of his data processed by the police in information 
systems (listing their names and data sets). The supervisory authority, 
taking into account the currently outdated Act on the Protection of Clas-
sifi ed Information 10, stated that the IT systems in which information of op-
erational interest is processed can be used on the basis of the regulations 
on classifi ed information 11. For this reason, it was possible and necessary 
in light of the law in force to provide information from the resources con-
cerning the issuance of weapons permits and the register of drivers violat-
ing road traffi c regulations. In the remaining scope, the data of the police 
were considered confi dential.

The shape of the administrative decisions issued by the GPEN at a later 
date was strongly infl uenced by legal changes. First of all, the subject 

 9  Decyzja GIODO z 20 września 2004 r., nr GI-DEC-DS-198/04.
10  Ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU 

z 1999 r., nr 11, poz. 95).
11  Decyzja GIODO z 20 września 2004 r., nr GI-DEC-DS-198/04.
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of the Act on the Protection of Classifi ed Information itself has changed, 
i.e. the defi nition of classifi ed information has been narrowed - it has been 
defi ned as information for which ‘unauthorised disclosure would or might 
cause damage to the Republic of Poland or would be unfavourable from 
the point of view of its interests, also during its preparation and regardless 
of the form and manner of its expression 12. Therefore, a large part of per-
sonal data cannot be considered as classifi ed information. This position 
was formulated by the GPEN in an administrative decision of 24 January 
2013 in response to a complaint by which the complainant requested 
information regarding the processing of heir data in the KSIP database. 
The supervisory authority stated that ‘there is no doubt that the refusal 
to provide a person with information about the processing of their per-
sonal data should be of an exceptional nature. In the case in question, the 
National Police Chief, as the data controller, both in his explanations pre-
sented to the Inspector General and in response to the complainant’s re-
quest, did not indicate any specifi c reasons for not making the requested 
information available to the complainant, therefore there are no grounds, 
specifi ed in Article 34 of the Act, for depriving the complainant of the right 
to obtain it’ 13. The GPEN did not change the decision after the case was re-
considered, and sustained the decision which was appealed against by the 
National Police Chief 14.

Under the current legal conditions, the aforementioned Article 34 of the 
Act on Personal Data Protection of 29 August 1997 concerning situations 
in which an authority may refuse to fulfi l an information obligation, has 
been replaced by an analogous, although slightly extended, provision 
in Article 26 of the Act of 14 December 2018 on the protection of personal 
data processed in connection with the prevention and combatting crime. 
According to this provision, the data controller does not exercise the rights 
of the data subject (contained in Articles 22-25, e.g. the right to informa-
tion, the right of access to one’s own data), if this could result in the fol-
lowing 15:

 — disclosure of information obtained as a result of covert intelligence ac-
tivities; 
 — obstructing or preventing the recognition, detection or prosecution 
of criminal offences, as well as their prevention;
 — impeding criminal, penal executive or penal fi scal proceedings, or in-
vestigations in cases of misdemeanors or fi scal offences; 
 — a threat to human life, health or safety, or to public order; 
 — threats to national security, including defence or security, and to the 
economic viability of the state; 
 — a serious infringement of personal rights of other individuals.
12  Ustawa z 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych (DzU z 2010 r., 

nr 182, poz. 1228 ze zm.), Article 1.
13  Decyzja GIODO z 24 stycznia 2013 r., nr DOLiS/DEC-71/13.
14  Decyzja GIODO z 14 czerwca 2013 r., nr DOLiS/DEC-625/13/37430,37431.
15  Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych 

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (DzU z 2019 r., poz. 125).
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Taking into account the above regulations and the previously men-
tioned decisions of the supervisory authority, it should be stated that the 
assessment of the legitimacy of meeting the information obligation for the 
persons who request information about their personal data should be car-
ried out for each case separately. The use of generalisations consisting 
in the assumption that data from one fi ling system or computer system 
is made available and other data is not, will not be effective. When ana-
lysing a specifi c case, the data controller must take into account a whole 
range of factors that may infl uence the possible existence of grounds ex-
cluding the possibility of providing the information (e.g. the scope of re-
quests included in the data subject’s request, current covert intelligence 
activities, the origin of the data requested, the time at which it was ob-
tained, etc.). 

Deleting data from the Police National Information System 
(KSIP database)

Another issue, which is often subject to administrative proceedings 
conducted by the supervisory authority, is deletion of data from the KSIP 
database. The most frequent reason for launching the GPEN proceedings 
was a complaint of the person concerned. For example, the decision of the 
GPEN of 25 May 2012 16 was a reaction to a complaint in which it was 
claimed that the refusal to delete the data from the KSIP database (the 
information on applying an educational measure in the form of a remind-
er by the family court) prevents the complainant from being employed 
in the police. In the course of the administrative proceedings conducted 
in the abovementioned case, it was established that with the decision 
of 2003, the district court (the family and juvenile division) applied to the 
complainant an educational measure in the form of a reminder of com-
mitting an offence specifi ed in the Act of 29 July 2005 on counteracting 
drug addiction consisting in the possession of an intoxicant. At the time 
of adjudication, due to the passage of time from the moment when the 
act was committed, pursuant to the provisions of the Act of 24 May 2000 
on the National Criminal Record 17, the personal data of the complainant 
as a minor, towards whom the educational measures were applied, was 
removed from the National Criminal Record. In addition, the applicant 
pointed out that, since the commission of the offence, he had had no con-
fl ict with the law and at that time he had a clean criminal record, adding 
that, as an adult, he had a stable life situation and a satisfactory job. 
Nevertheless, the National Police Chief indicated to the complainant in de-
tail the legal grounds for processing her data in the KSIP database and 
informed her that, after verifying her data processed in that fi le, he did 

16  Decyzja GIODO z 25 maja 2012 r., nr DOLiS/DEC-488/12/33501, 33504.
17  Ustawa z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (DzU z 2000 r., 

nr 50, poz. 580 ze zm.), Article 14(2). 



178 Rafał Płocki Nr 3(135)

not fi nd grounds for deleting the data. At the same time, in proceedings 
conducted by the supervisory authority, he pointed out that the complain-
ant committed an intentional crime in the recent past (9 years ago), being 
a minor offender, which defi nitely affects the necessity of further process-
ing of his data, because of the possible threat of another criminal offence 
being committed. This constitutes a negative ground for the deletion of the 
complainant’s data from the KSIP database. It was also emphasised that 
the KSIP database is not a universally accessible register, such as the Na-
tional Criminal Register, and access to it is strictly controlled, hence ‘there 
are no grounds for questioning the legitimacy of such an important police 
tool used for preventing and combating crime’.

In the case in question, the GPEN did not accept the arguments of the 
National Police Chief, claiming that ‘in order to achieve the objective of the 
police to maintain security and public order, it is unnecessary to pro-
cess the data of those persons whose crimes have been committed a long 
time ago, even allowing for the removal of information from the National 
Criminal Register, and at the same time there is no other information 
concerning the person indicating that they have violated the law again. 
Therefore, it should be pointed out that the purpose for which the data 
is processed determines the period since which it should no longer be pro-
cessed’. Moreover, the supervisory authority referred to the erasure of the 
conviction, which has its origins in the principle of criminal law that the 
punishment of a human being cannot burden them forever.

In similar situations, in which the decision of the National Police Chief 
refusing to delete data from the KSIP database was appealed against, and 
in which the basis for the appeal was an early decision to discontinue 
criminal proceedings or conditional discontinuance of criminal proceed-
ings 18, the cases also ended favourably for the data subject.

The above cases took place in the years 2008-2013. As can be seen from 
the administrative decisions published on the GPEN website 19, in subse-
quent years, there were no cases related to data processing in the KSIP data-
base. However, in 2018-2019, PUODO resolved against the data subject 20.

An example is the most recent decision of the PDPO, resulting from 
a complaint about irregularities in the processing of personal data by the 
National Police Chief, involving the processing of the complainant’s per-
sonal data in the KSIP database 21. The complaint was based on an al-
legation of unlawful processing of personal data in the case of an ex-
pungement. The case was considered on the basis of current legal reg-
ulations. The supervisory authority pointed out that in accordance with 
Article 24(1)(2) of the Act of 14 December 2018 on the protection of per-
sonal data processed in connection with the prevention and combating 

18  Decyzja GIODO z 28 maja 2012 r., nr DOLiS/DEC-472/12/32978, 32981; 
decyzja GIODO z 24 stycznia 2013 r., nr DOLiS/DEC-69/13.

19  GIODO, wydane decyzje, <https://archiwum.giodo.gov.pl/p/decyzje>, 
20 August, 2019.

20  UODO, wybrane decyzje, <https://uodo.gov.pl/pl/p/decyzje>, 20 August 2019.
21  Decyzja prezesa UODO z 25 lipca 2019 r., nr ZSOŚS.440.71.2019.
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of crime, the person may apply to the controller for immediate removal 
of their personal data if the data has been collected or is processed 
in breach of the provisions of the Act. Therefore, it becomes crucial to de-
termine whether such a breach has occurred. In the case in question, 
the legal basis justifying the processing of data in the KSIP database was 
Article 20 of the Police Act. Article 16 of the aforementioned Act impos-
es on the data controller the obligation to verify personal data within the 
time limits specifi ed by specifi c provisions regulating the activities of the 
competent authority, and if these provisions do not specify the time limit 
- not less frequently than every 10 years from the date of collecting, ob-
taining, or updating the data. Verifi cation is carried out in order to de-
termine whether there is any data whose further storage is unnecessary.

Pursuant to the Regulation of the Minister of the Interior and Adminis-
tration of 23 August 2018 on the processing of information by the police, 
when assessing data collected for the purpose of detecting crimes from the 
point of view of its usefulness, the following are taken into account:

 — type and nature of the committed act which constitutes a crime;
 — type and nature of goods protected by law violated by the committed crime;
 — forms of perpetration and intentionality of committing a crime;
 — form of intent and effects of the act, including the type and extent 
of damage caused or its imminent threat;
 — threat of a criminal sanction for the committed offence;
 — number of offences committed;
 — the time elapsed between the time when the data was entered in the 
fi ling system and the time of the assessment;
 — other information collected on the person.
In the present case, the supervisory authority found that the police 

authorities carried out an appropriate verifi cation of the data collected 
by the complainant in 2004, i.e. after closing the case and then in connec-
tion with the request for the deletion of the data from the KSIP database, 
as well as in connection with the complaint submitted to the PDPO con-
cerning deletion of the data from the database. It appeared from the expla-
nations provided by the National Police Chief that the verifi cation carried 
out did not show that there were any statutory conditions for erasure 
of the data. The supervisory authority fully supported these arguments.

It should be highlighted that the position of the PDPO outlined above 
is repeated in the decisions issued between 2018 and 2019. As a result, 
all 20 proceedings in data processing cases within the  discussed data-
base ended up either refusing to grant the complainant’s request or dis-
continuing the proceedings. It is worth noting that these cases constituted 
almost 70% of all cases concerning the processing of personal data by the 
police, which were considered by the PDPO.

In the context of doubts concerning the removal of data from police sys-
tems, which were refl ected in numerous complaints addressed to the super-
visory authority, the development of legal regulations in this respect should 
be positively assessed. More detailed rules of removing personal data al-
low it to maintain greater transparency of the data processing process 
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by the police. Moreover, the current legal situation and the approach of the 
PDPO supports the effectiveness of the police by preventing the removal 
of data that may prove useful in the performance of their statutory tasks.

Checking identity

Checking people’s identities is one of fundamental powers in the hands 
of police offi cers while performing their covert, investigative and admin-
istrative activities in order to recognise, prevent and investigate crimes 
and minor offences, as well as to search for persons trying to escape jus-
tice or law enforcement agencies and persons whose whereabouts cannot 
be located and who must be found to have their life, health or freedom 
protected 22. The activity involves the need to obtain personal data, and 
therefore can be appealed to the supervisory authority competent in the 
fi eld of personal data protection.

An example of such a situation was a complaint about the fact that 
a particular police offi cer who was checking the identity loudly read out 
the complainant’s personal data from the ID card in the presence of third 
parties. The scope of data included the name and surname, father’s name, 
personal identifi cation number and address of permanent residence. The 
data was read out despite the complainant’s objection. The abovemen-
tioned situation became the subject of proceedings by the GPEN 23, which, 
referring to that case, established the following circumstances: 

 — responding police offi cers encountered the need to check the appli-
cant’s identity;
 — police offi cers exercising their powers under Article 15(1)(1)(1) of the 
Police Act of 6 April 1990, asked the applicant to produce their identity 
document; 
 — according to the explanations provided by the municipal police head-
quarters, “The person being identifi ed took out their ID card and then, 
holding it in her hand, made some movements that made it impossible 
for the police offi cer to read the contents of the ID card. The offi cer, 
making sure that he correctly read the woman’s data, pronounced 
her name, double-barrelled surname [...] and other identifi cation data, 
waiting for confi rmation that he had read the data correctly. At the 
time of checking the identifi cation of the woman, the offi cer was accom-
panied by another police offi cer and the woman’s partner”. Moreover, 
according to the statements, “the data would not have been read out 
if the woman had handed her identity card in to the police offi cer” 24.
While establishing the facts of the case in question, the GPEN con-

fi rmed that the police offi cers had the right to check the person’s identity, 

22  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 1990 r., nr 30, poz. 179 ze zm.), 
Article 14 (1) and Article 15 (1). 

23  Decyzja GIODO z 26 lutego 2016 r., nr DOLiS/DEC-159/16/12456,12465.
24  Ibid.
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so their action was performed in compliance with the Personal Data Pro-
tection Act. Furthermore, the supervisory authority stated that there was 
no evidence to support the allegations made by the complainant, and they 
refused to grant the request. It can be assumed that the key in this case 
was the statement given by the municipal police chief presenting the rea-
son why the data had to be read out. If it were a person who did not resist 
checking his or her identity and if the person was accompanied by more 
third parties than only the applicant’s partner, the case would undoubt-
edly end with an administrative decision fi nding the offi cers guilty.

The aforementioned example situations and their interpretations by the 
supervisory authority show how much responsibility lies with the broadly 
understood law enforcement authorities in the scope of collection and pro-
cessing of personal data. The spectrum of categories of such data is ba-
sically unlimited, because personal data include not only such obvious 
information as the address of residence or personal identifi cation num-
ber, but also information about habits, visited places, and the family ties 
of persons of the interest to the police. This seemingly insignifi cant infor-
mation, connected with other databases which allow it to identify a natu-
ral person, become personal data subject to strict protection. Due to grow-
ing public awareness, manifested for example by complaints to the super-
visory authority (often unfounded), all state authorities, in particular law 
enforcement agencies, should care more about the level of security of the 
processed data, and create procedures and standards aimed at implement-
ing the rights of members of the public whose personal data is processed.
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Summary: The police process huge amounts of personal data without which 
they would not be able to carry out their basic tasks. The data processed by the 
police have a very different nature and scope. Data processing in such large 
quantities and in such a wide range is associated with great responsibility 
for its safety. Maintaining a high level of security becomes a challenge when, 
at the same time, it is necessary to take care of the rights of data subjects. 
The article contains an overview of administrative decisions issued by the 
Inspector General for Personal Data Protection (currently: the President of the 
Personal Data Protection Offi ce) relating to police activities. The issues of the 
implementation of the rights of data subjects are discussed in three areas, 
i.e.: sharing information from police resources, deleting data from the National 
Police Information System, and verifi cation of identity documents.
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REGLAMENTACJA DOSTĘPU DO BRONI
W ASPEKCIE SYSTEMOWYM

Wstęp

Umundurowana i uzbrojona formacja Policji służy społeczeństwu, wy-
konując w granicach swoich zadań czynności operacyjno-rozpoznawcze, 
dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Cele wymienionych 
czynności zostały określone w art. 14 ust. 1 ustawy o Policji 2. Formacja 
wypełnia również liczne funkcje, szczegółowo określone w innych aktach 
prawnych. Wiele zadań organu koncentruje się wokół zapewniania oraz 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie zostały one skupione 
jedynie w ustawie statuującej organ, lecz są rozproszone w wielu przepi-
sach obowiązującego prawa, m.in. w Kodeksie postępowania karnego, Ko-
deksie postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawach — Prawo o ru-
chu drogowym, o bezpieczeństwie imprez masowych, o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej, o broni i amunicji oraz w licznych rozporzą-
dzeniach. Zakres zadań Policji wykracza jednak daleko poza podstawową 
ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rola służebna wobec 
społeczeństwa świadczy o tym, że zmieniające się warunki życia, wymaga-
nia, oczekiwania i stosunki społeczne mają wpływ na zakres zadań orga-
nu. Katalog funkcji nie powinien być zatem ograniczony, lecz pozostawać 
otwarty oraz elastyczny na ciągle zachodzące w społeczeństwie zmiany.

Ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji 3 określa zasady wydawania 
oraz cofania przez Policję decyzji w przedmiocie pozwolenia na broń w ra-
mach wykonywanych przez organ czynności administracyjnych. Przepisy 

1  Martyna Kaczmarczyk — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie — kierunek prawo. Obecnie pra-
cuje nad rozprawą doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa policyj-
nego na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

   Adres do korespondencji: <martyna_lawrynowicz@wp.pl>.
2  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 161, 

125, 1091), art. 14 ust. 1
3  Ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst. jedn. DzU z 2019 r., 

poz. 284, 1214; dalej jako: ustawa o broni i amunicji).
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regulują również kwestie związane z następującymi sprawami: nabywa-
niem, rejestracją, przechowywaniem, zbywaniem, deponowaniem, prze-
wozem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozem i wywozem 
za granicę broni i amunicji, a także posiadaniem broni przez cudzoziem-
ców oraz określają zasady funkcjonowania strzelnic 4.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy pod pojęciem broni rozumie się następu-
jące jej rodzaje 5:

 — broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alar-
mową i sygnałową;
 — broń pneumatyczną;
 — miotacze gazu obezwładniającego;
 — narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub 
zdrowiu:
 — broń białą w postaci:
• ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,
• kastetów i nunczaków,
• pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału 

lub zawierających wkładki z takiego materiału,
• pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego mate-

riału (imitujących kij bejsbolowy),
 — broń cięciwową w postaci kusz;
 — przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii 
elektrycznej.
Zagadnienia związane z wydawaniem pozwoleń na broń w sposób 

szczegółowy określają akty wykonawcze — rozporządzenie ministra spraw 
wewnętrznych z 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiada-
cza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji 
osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty 
rejestracyjnej broni 6, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji z 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości prze-
pisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się 
bronią 7 oraz ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących 
warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów 8, która nowelizuje 
rozporządzenie ministra zdrowia z 7 września 2000 r. w sprawie badań 
lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających 

4  Tamże, art. 1.
5  Tamże, art. 4 ust. 1.
6  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 21 marca 2013 r. w spra-

wie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do na-
bycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa 
broni oraz karty rejestracyjnej broni (DzU z 2017 r., poz. 1612).

7  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 mar-
ca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiada-
nia broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (tekst jedn. DzU z 2017 r., 
poz. 1756).

8   DzU z 2015 r., poz. 1505.
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pozwolenie na broń 9, która wprowadziła do ustawy o broni i amunicji re-
gulacje związane z orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi, stwier-
dzającymi możliwość dysponowania bronią 10.

Legalną, ustawową defi nicję broni palnej ustawodawca zawarł w art. 7 
ust. 1 ustawy o broni i amunicji określając, że „bronią palną jest każda 
przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub 
może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby poci-
sków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego” 11. W ro-
zumieniu przepisów ustawy amunicję stanowi amunicja do broni palnej 
w postaci nabojów przeznaczonych do strzelania z tejże broni 12. Ustawo-
dawca podał również istotne techniczne części broni palnej, którymi są: 
szkielet broni, baskila, lufa wraz z komorą nabojową, zamek, komora za-
mkowa oraz bęben nabojowy 13. Za istotne elementy amunicji uznaje się 
„pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami 
obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których 
działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materia-
łu miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego” 14. Wy-
mienione elementy w zestawieniu pozwalają określić, czy dany przedmiot 
jest bronią palną lub amunicją, czy też stanowi inne niebezpieczne narzę-
dzie. Należy podkreślić, że istotne części broni lub amunicji, niezależnie 
od tego, czy są gotowe lub obrobione, uważa się za broń lub amunicję 15. 

Jednocześnie ustawowo zabrania się dokonywania przeróbek broni pal-
nej, które zmieniałyby jej rodzaj, kaliber albo przeznaczenie, a wszelkie prze-
róbki broni uważa się za wyrób broni 16. Natomiast ustawodawca dopuszcza 
pozbawienie broni palnej użytkowych cech w sposób trwały, lecz jedynie 
przez uprawnionego do tego przedsiębiorcę 17. Zabranie cech użytkowych 
oznacza „pozbawienie cech użytkowych wszystkich istotnych części broni 
palnej w taki sposób, by mimo działania sprężonych gazów, powstających 
na skutek spalania materiału miotającego, nie była zdolna do wystrzelenia 
pocisku lub substancji z lufy albo elementu ją zastępującego oraz do wy-
wołania efektu wizualnego lub akustycznego, a przywrócenie broni cech 
użytkowych bez podjęcia czynności specjalistycznych nie było możliwe” 18. 
Dodatkowo broń palna pozbawiona cech użytkowych musi zostać oznako-
wana w sposób wskazujący na pozbawienie tychże cech 19.

 9  Rozporządzenie ministra zdrowia z 7 września 2000 r. w sprawie badań le-
karskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie 
na broń (DzU z 2000 r., nr 79 poz. 898).

10  Ustawa o broni i amunicji,, art. 15a–15l.
11  Tamże, art. 7 ust. 1.
12  Tamże, art. 4 ust. 2 i 3. 
13  Tamże, art. 5 ust. 2.
14  Tamże, art. 5 ust. 3. 
15  Tamże, art. 5 ust. 1. 
16  Tamże, art. 6 ust. 1 i 2. 
17  Tamże, art. 6a ust. 1. 
18  Tamże, art. 6a ust. 2.
19  Tamże, art. 6a ust. 5.
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Nowelizacją ustawy o broni i amunicji z 2011 r. zmieniono akceptowaną 
do tej pory przez kryminalistykę ustawową defi nicję broni palnej na nową, 
krytykowaną przez środowisko naukowe 20. Obecna legalna defi nicja nie 
jest zbieżna z ustaleniami poczynionymi przez kryminalistyków. Poprzed-
nia materia ustawowa zawierała w defi nicji istotne elementy, które były 
zgodne z poglądami wypracowanymi przez przedstawicieli doktryny i okre-
ślała, że „bronią palną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, 
które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spa-
lania materiału miotającego jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub sub-
stancji z lufy albo elementu zastępującego lufę, a przez to do rażenia celów 
na odległość” 21. Prof. Jerzy Kasprzak uważa, że obowiązująca, legalna kon-
strukcja defi nicji broni palnej (pod względem logicznym i merytorycznym) 
jest wadliwa i pozwala na dużą dowolność w interpretacji. Kwestią proble-
matyczną jest wskazanie przez pracodawcę właściwości broni palnej, która 
stanowi narzędzie przenośne, lufowe, a następnie określenie jej łatwego 
przystosowania oraz przerobienia broni. Postuluje on zmiany oraz przy-
wrócenie poprzednio obowiązującej defi nicji. Aktualne brzmienie formuły 
nie uwzględnia przede wszystkim istotnej cechy broni palnej, jaką jest 
związane z jej posiadaniem niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowie-
ka. Jako podstawową przyczynę takiego stanu wskazuje się nieuwzględ-
nienie wiedzy i defi nicji wypracowanej przez naukę kryminalistyki 22.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z 21 maja 
2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontro-
li nabywania i posiadania broni określa, że „broń palna oznacza każdą 
przenośną broń lufową, która miota, jest przeznaczona do miotania lub 
może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby poci-
sków w wyniku działania materiału wybuchowego” 23. Zmiana ustawowej 
defi nicji broni palnej stanowi więc konsekwencję dostosowywania polskie-
go porządku prawnego do prawa unijnego. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, 
że „ustawa ta w art. 4 ust. 1 pkt. 1 zawiera niepełną zakresowo defi nicję 
broni palnej, zaliczając do broni palnej, między innymi, broń gazową. Jest 
to defi nicja niepełna, ponieważ nie wymienia wszystkich elementów zbioru 
urządzeń określanych jako broń palna, zaliczając do nich jedynie przykła-
dowo (o czym rozstrzyga zwrot >>w tym<<) m.in. broń gazową. Inaczej mó-
wiąc do broni palnej zaliczyć będzie można także inne jeszcze urządzenia, 

20  J. Kasprzak, W trosce o poprawną defi nicję broni palnej, „Przegląd Policyj-
ny” 2013, nr 2, s. 63.

21  L. Stępka, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Istota broni palnej [w:] V. Kwiat-
kowska-Wójcikiewicz (red.), L. Stępka, Broń, problematyka prawna i kryminali-
styczna, Toruń 2013, s. 42.

22  J. Kasprzak, W trosce…, wyd. cyt., s. 66; J. Kasprzak, W. Brywczyński, 
Nielegalne posiadanie broni i amunicji, Białystok 2013, s. 107 i nast.

23  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z 21 maja 
2008 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania 
i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 179 z 2008 r., s. 5); A. Babiński, Konsekwencje 
ratyfi kacji Europejskiej Konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej 
przez osoby fi zyczne, „Przegląd Policyjny” 2005, nr 4, s. 119 i nast.
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niż tylko broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygna-
łową. Mogą to być nietypowe urządzenia, które pojawią się, co oczywi-
ste, wraz z coraz szybszym rozwojem technicznym typów i rodzajów broni, 
a które, nie będąc bronią bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową 
i sygnałową, będą wypełniały kryteria ustalone w defi nicji treściowej za-
wartej w art. 7 cytowanej ustawy. Jasne jest zatem, że art. 7 tejże ustawy 
zawiera treściową defi nicję pojęcia broni palnej, wskazując na te wszyst-
kie cechy charakterystyczne, którym odpowiadać muszą wszystkie ele-
menty zbioru urządzeń określanych jako broń palna, a nie tylko te, które 
zostały przykładowo wymienione w defi nicji zakresowej przyjętej w art. 4 
ust. 1 pkt. 1. Inaczej mówiąc, bronią palną są te wszystkie urządzenia, 
które do niej zostały zaliczone w art. 4 ust. 1 pkt. 1, oraz te nienazwane, 
które mogą pojawić się w przyszłości. Interpretując zatem art. 4 ust. 1 
pkt. 1 i art. 7 omawianej ustawy, dla ustalenia, czy jakieś urządzenie na-
leży zaliczyć do broni palnej, trzeba sprawdzić, czy jest ono objęte niepełną 
defi nicją zakresową (jeżeli tak, to bez wątpienia jest ono bronią palną) a je-
żeli nie, to trzeba, posługując się defi nicją treściową zawartą w art. 7 usta-
wy, ustalić, czy odpowiada ono wymienionym tam kryteriom” 24. 

Następnie ustawodawca zdefi niował inne rodzaje broni, o których trak-
tuje ustawa o broni i amunicji. Zgodnie z art. 7 ust. 2 „bronią palną syg-
nałową jest urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania 
sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotają-
cego, jest zdolne do wystrzelenia z lufy o kalibrze nie mniejszym niż 25mm 
substancji w postaci ładunku pirotechnicznego celem wywołania efektu 
wizualnego lub akustycznego” 25. Broń palną alarmową stanowi „urządze-
nie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów, 
powstających na skutek spalania materiału miotającego, wywołuje efekt 
akustyczny, a wystrzelona z lufy lub elementu ją zastępującego substan-
cja razi cel na odległość nie większą niż 1 metr” 26. W art. 8 wskazano, 
że „w rozumieniu ustawy bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla ży-
cia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu 
jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego 
i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna poci-
sku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17J”.

Uzyskanie pozwolenia jest konieczne dla legalnego, zgodnego z prze-
pisami prawa do posiadania broni. Pozwolenie na broń palną oraz amu-
nicję do tej broni wydaje właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu 
zainteresowanej osoby (lub siedzibę zainteresowanego podmiotu) komen-
dant wojewódzki Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych — jest ona 
przekazana na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komen-
danta oddziału Żandarmerii Wojskowej 27. Broń palną, pozbawioną cech 
użytkowych, można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni 

24  Postanowienie SN IK z 22 stycznia 2003 r., sygn. akt I KZP 40/02, OSNKW 
2003, nr 1–2, poz. 11.

25  Ustawa o broni i amunicji, art. 7 ust. 2.
26  Tamże, art. 7 ust. 3.
27  Tamże, art. 9 ust. 1. 
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pozbawionej cech użytkowych, którą wydaje właściwy ze względu na miej-
sce stałego pobytu zainteresowanej osoby (lub siedzibę zainteresowanego 
podmiotu) komendant wojewódzki Policji, a w przypadku żołnierzy za-
wodowych — właściwy komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej 28. 
Miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia określo-
ne w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4 można posiadać na podstawie pozwolenia 
na broń, które wydaje właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu za-
interesowanej osoby (lub siedzibę zainteresowanego podmiotu) komendant 
powiatowy Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych — na podstawie 
pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarme-
rii Wojskowej 29. Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty 
rejestracyjnej broni pneumatycznej wydawanej przez właściwego ze wzglę-
du na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainte-
resowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku 
żołnierzy zawodowych — właściwego komendanta oddziału Żandarmerii 
Wojskowej 30. W większości przypadków posiadacz broni jednocześnie jest 
jej właścicielem 31.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji warunkami wyda-
nia pozwolenia na broń są przesłanki braku zagrożenia wnioskodawcy 
dla samego siebie, porządku, bezpieczeństwa publicznego, jak również 
przedstawienie ważnej przyczyny dla posiadania broni 32. Katalog celów 
wydania pozwolenia na broń wymienia przykładowe powody wnioskowa-
nia o pozwolenie, jednakże z uwagi na posłużenie się przez ustawodawcę 
sformułowaniem „w szczególności w celach” nie jest to katalog zamknięty. 
Wobec tego jedną z przyczyn ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń 
może być:

 — ochrona osobista z powodu występowania stałego, realnego lub ponad-
przeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia;
 — ochrona osób i mienia na podstawie posiadanych uprawnień;
 — łowiectwo i posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania po-
lowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
 — sport oraz posiadanie kwalifi kacji sportowych, które potwierdzono udo-
kumentowanym członkostwem w stowarzyszeniu o charakterze strze-
leckim, posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego;
 — rekonstrukcja historyczna na podstawie udokumentowanego członko-
stwa, które zajmuje się organizowaniem rekonstrukcji historycznych 
i zaświadczenia potwierdzającego czynny udział wnioskodawcy w dzia-
łalności;
 — kolekcjonerstwo i udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu 
mającym charakter kolekcjonerski;
 — pamiątka nabyta na podstawie spadku, darowizny, wyróżnienia;

28  Tamże, art. 9 ust. 2.
29  Tamże, art. 9 ust. 3.
30  Tamże, art. 9 ust. 4. 
31  S. Maj, Ustawa o broni i amunicji. Komentarz, Warszawa 2010, s. 94. 
32  Ustawa o broni i amunicji, art. 10 ust. 1. 
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 — szkolenia, które są organizowane przez uprawnione podmioty z zareje-
strowaną działalnością gospodarczą w zakresie szkoleń strzeleckich 33.
Pozwolenie na broń jest wydawane w drodze decyzji administracyj-

nej określającej cel wydania, rodzaj oraz liczbę egzemplarzy broni 34. 
W art. 11 przewidziane zostały enumeratywnie wyliczone przypadki, w któ-
rych pozwolenie na broń nie jest wymagane i dotyczy to np. gromadzenia 
broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów, używa-
nia broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzel-
nicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu, posiadania 
przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii 
elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10mA 
oraz posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego 35. Na wniosek 
osoby, która posiada pozwolenie na broń, może zostać wydane zaświad-
czenie uprawniające do nabycia rodzaju oraz liczby broni określonej w po-
zwoleniu oraz amunicji do tejże broni 36. Generalną zasadą jest obowiązek 
nabywcy broni do jej zarejestrowania w ciągu 5 dni od dnia jej nabycia 37. 
Rejestracji dokonuje organ właściwy do wydania pozwolenia na broń i po-
twierdza to w legitymacji posiadacza broni albo w świadectwie broni 38. Póź-
niej amunicja może zostać nabyta na podstawie legitymacji posiadacza bro-
ni lub świadectwa broni, jednak wyłącznie dla tej broni, która jest podana 
w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni, a także na podstawie 
pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji 39. 
Osoba posiadająca pozwolenie na broń może wnioskować o wydanie Eu-
ropejskiej karty broni palnej, która jest wydawana przez właściwy organ 
Policji na okres do 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres 40. Eu-
ropejska karta broni palnej umożliwia w sposób legalny posiadanie oraz 
używanie broni palnej w innym państwie członkowskim Unii Europej-
skiej 41. Na posiadaczu ciąży jednak obowiązek jej zwrotu organowi, przez 
który została wydana, w sytuacji cofnięcia pozwolenia na broń lub cofnięcia 
dopuszczalności posiadania określonego rodzaju broni 42. Europejska kar-
ta nie jest władczym rozstrzygnięciem, a jest swego rodzaju zaświadcze-
niem wydawanym na podstawie ustawy o broni i amunicji przez Policję 43.

W art. 15 ust. 1 ustawy zostały określone enumeratywnie negatywne prze-
słanki, które uniemożliwiają uzyskanie pozwolenia na broń. Przede wszystkim 
ustawodawca ustanowił kryterium wiekowe ukończenia 21 lat przez wniosko-
dawcę, by ten mógł ubiegać się o wydanie pozwolenia na broń. Pozwolenie nie 

33  Tamże, art. 10 ust. 2 i 3.
34  Tamże, art. 12 ust. 1.
35  Tamże, art. 11.
36  Tamże, art. 12 ust. 2. 
37  Tamże, art. 13 ust. 1. 
38  Tamże, art. 13 ust. 3 i 4. 
39  Tamże, art. 14.
40  Tamże, art. 10a ust. 1, 2 i 3. 
41  Tamże, art. 7a.
42  Tamże, art. 10a ust. 4.
43  S. Maj, Ustawa..., wyd. cyt., s. 142.
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może być wydane osobie z zaburzeniami psychicznymi, wykazującej istotne 
zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależnionej od alkoholu lub 
substancji psychoaktywnych, nieposiadającej miejsca stałego pobytu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej zagrożenie dla siebie, porządku 
lub bezpieczeństwa publicznego, w tym skazanej prawomocnym orzeczeniem 
sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo 
nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu lub przeciwko bezpie-
czeństwu w komunikacji popełnione wstanie nietrzeźwości lub pod wpływem 
środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia 44. Wyjątek 
od kryterium wiekowego stanowi możliwość wydania pozwolenia na broń oso-
bie mającej ukończone 18 lat na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Pol-
skiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego, jednak z ogranicze-
niem co do broni służącej do celów sportowych lub łowieckich 45.

Osoby ubiegające się o wydanie pozwolenia na broń są zobowiązane 
poddać się badaniom lekarskim oraz psychologicznym 46. Wspomniana 
wcześniej nowelizacja wprowadziła do ustawy w art. 15a–15l szczegółowe 
regulacje dotyczące badań wnioskodawców, upoważnień lekarzy i psycho-
logów, orzeczeń lekarskich, dokumentacji oraz kontroli wykonywania i do-
kumentowania badań lekarskich. Wnioskodawcy są obowiązani również 
zdać egzamin przed komisją, którą powołuje właściwy organ Policji i wy-
kazać się znajomością przepisów dotyczących posiadania oraz używania 
broni, a także umiejętnościami posługiwania się bronią 47. 

Pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech 
użytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej zostają wydane 
na wniosek osoby zainteresowanej przez właściwy organ Policji na czas 
nieokreślony 48. W ustawie przewidziano możliwość wydania pozwolenia 
terminowego dla cudzoziemców albo obywateli polskich, którzy posiadają 
miejsce stałego pobytu za granicą 49. W pozwoleniu możliwość noszenia 
broni może zostać ograniczona lub wykluczona, co zostaje potwierdzone 
w legitymacji posiadacza 50. Na posiadaczu pozwolenia na broń ciąży obo-
wiązek przedstawiania organowi Policji aktualnych orzeczeń lekarskich 
oraz psychologicznych raz na 5 lat w celu ochrony osobistej albo ochrony 
bezpieczeństwa innych osób i mienia 51. 

W przypadku niezdania obowiązkowego egzaminu lub nieprzedstawie-
nia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, organ Policji odmawia oso-
bie wydania pozwolenia 52. Odmowa wydania pozwolenia na broń może na-
stąpić również w przypadkach: naruszenia warunków określonych w po-
zwoleniu, obowiązku rejestracji broni, obowiązku zawiadomienia o utracie 

44  Ustawa o broni i amunicji, art. 15 ust. 1.
45  Tamże, art. 15 ust. 2
46  Tamże, art. 15a ust. 1.
47  Tamże, art. 16 ust. 1.
48  Tamże, art. 9 ust. 6.
49  Tamże, art. 39 ust. 2, art. 42 ust. 8, art. 43 ust. 14.
50  Tamże, art. 10 ust. 7.
51  Tamże, art. 15 ust. 4.
52  Tamże, art. 17 ust. 3 i 4.
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broni, obowiązku zawiadomienia o zmianie miejsca pobytu stałego, na-
ruszenia zasad przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amuni-
cji oraz ich noszenia, a także w razie uprzedniego cofnięcia pozwolenia 
na broń 53. Obligatoryjnie organ cofa pozwolenie w drodze decyzji admini-
stracyjnej, w przypadku, jeśli: osoba nie przestrzega warunków określo-
nych w pozwoleniu na broń, pojawią się przesłanki związane z niezdol-
nością do posiadania broni np. choroba psychiczna, naruszy obowiązek 
zawiadomienia o utracie broni lub przemieszcza się z bronią będąc pod 
wpływem alkoholu albo innych środków odurzających 54. Fakultatywnie 
cofnięcie pozwolenia może mieć miejsce w przypadku naruszenia obowiąz-
ku rejestracji broni, poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym, 
zawiadomienia organu o zmianie miejsca stałego pobytu, reguł przecho-
wywania i ewidencjonowania broni, wymogu uzyskania zgody na wywóz 
broni poza granice kraju, zakazu używania broni w celach szkolenio-
wych i sportowych poza strzelnicami lub użyczenia broni nieupoważnio-
nej osobie 55. Osoba, której cofnięto pozwolenie w terminie 7 dni od otrzy-
mania decyzji ostatecznej jest zobowiązana zwrócić dokumenty potwier-
dzające legalizację posiadania broni oraz amunicji do organu Policji 56.

Ustawa dopuszcza zbywanie broni i amunicji, lecz tylko między osoba-
mi posiadającymi pozwolenie na broń tego samego rodzaju. Zbywca jest 
obowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o sprzedaży 
właściwy organ Policji 57. W sytuacji utraty pozwolenia na broń zbycie jest 
obowiązkowe, a termin wynosi 30 dni. Po upływie terminu broń i amunicja 
powinny zostać złożone w depozycie właściwego organu Policji 58. Na posia-
daczu broni ciążą również inne obowiązki. Posiadacz broni w sytuacji jej 
utraty niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdze-
nia utraty, jest obowiązany poinformować Policję lub Żandarmerię Woj-
skową 59. Przy zmianie miejsca pobytu stałego na posiadaczu broni ciąży 
obowiązek pisemnego zawiadomienia w terminie 14 dni od dnia zmiany 
miejsca pobytu organu Policji właściwego ze względu na nowe miejsce po-
bytu stałego 60. Na posiadaczu broni spoczywa również ważny obowiązek 
przechowywania i noszenia broni oraz amunicji w sposób, który będzie 
uniemożliwiał dostęp do nich osobom nieuprawnionym 61.

Komendant główny Policji prowadzi rejestr, który zawiera dane osób po-
siadających pozwolenie na broń, dopuszczonych do posiadania broni, posia-
dających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni, ubiegających 
się o pozwolenie, posiadających kartę rejestracyjną broni, dane dotyczące 
podmiotów z wydanym świadectwem broni, urzędowe informacje oraz opinie 

53  Tamże, art. 17 ust. 1 i 2. 
54  Tamże, art. 18 ust. 1.
55  Tamże, art. 18 ust. 5.
56  Tamże, art. 18 ust. 8.
57  Tamże, art. 21 ust. 1 i 2.
58  Tamże, art. 22 ust. 1 i 3.
59  Tamże, art. 25.
60  Tamże, art. 26.
61  Tamże, art. 32 ust. 1.
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o osobach i podmiotach, które zostały sporządzone w związku ze sprawami 
pozwoleń na broń, a także informacje związane z rodzajem posiadanej bro-
ni, cechami identyfi kacyjnymi oraz ilości egzemplarzy 62. Polski Związek Ło-
wiecki oraz zarządy stowarzyszeń strzeleckich są zobowiązane do coroczne-
go składania właściwym organom Policji aktualnych wykazów dotyczących 
członków, którzy uprawiają łowiectwo lub strzelectwo z użyciem broni własne, 
a także do powiadamiania organów o wykluczeniu członków organizacji w ter-
minie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło wykluczenie 63. W opisany sposób 
sprawowana jest przez Policję kontrola nad osobami posiadającymi pozwole-
nie na broń, jak również egzekwowane są obowiązki, które z tego wynikają. 

Z danych statystycznych Policji prezentowanych na stronie interneto-
wej formacji wynika, że liczba wydanych pozwoleń na broń na przestrze-
ni lat wzrasta. W 2014 r. wydano ogółem pozwolenia 197 595 osobom, 
a w 2018 r. liczba posiadaczy broni wzrosła do 215 602. Zatem w ciągu 
czterech lat wydano pozwolenia 18 007 osobom 64. Oznacza to, że zain-
teresowanie bronią w Polsce wzrasta. W badanych latach najwięcej po-
zwoleń wydano w 2017 i 2018 r. 65 Największe zainteresowanie legalizacją 
posiadania broni palnej widoczne jest w pozwoleniach wydawanych w ce-
lach łowieckich (ogółem wydanych 127 768 pozwoleń na broń), następnie 
w celu ochrony osobistej (ogółem 36 499) oraz w celach sportowych (ogó-
łem 30 792) 66. Liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiada-
czy pozwolenia na broń również rokrocznie wzrasta. W 2014 r. wynosiła 
ona 381 588 egzemplarzy, a w 2018 r. już 505 429. Oznacza to, że w ciągu 
czterech lat przybyło 123 841 egzemplarzy zalegalizowanej broni 67. Jest 
to pozytywne zjawisko, gdyż wskazuje na zwiększoną świadomość społe-
czeństwa i dążenie do legalizowania niebezpiecznych przedmiotów, które 
stanowią różnego rodzaju broń. Omówione policyjne statystyki nie uwzględ-
niają jednak podziału na rodzaje broni czy organy, które wydały decyzję. 

Podsumowanie

Policja, jako organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów usta-
wy o broni i amunicji, zajmuje się całym spektrum zadań związanych 

62  Tamże, art. 27 ust. 2.
63  Tamże, art. 27 ust. 5.
64   Zob. <http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-

-pozwolenia>, 15 maja 2019. Zgodnie z adnotacją na stronie w statystykach nie 
uwzględniono osób, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 k.p.a. 
zmieniającą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni ani osób, które 
otrzymały pozwolenie na broń w tym samym celu, wydane po 2011 r. na podsta-
wie art. 10 ustawy o broni i amunicji.

65  Tamże.
66  <http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-pozwolenia

/170176,Bron-pozwolenia-2018.html>, 15 maja 2019 r.
67  Tamże; <http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-

-pozwolenia/50841,Bron-pozwolenia-2014.html>, 15 maja 2019 r.
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z pozwoleniami na broń jednocześnie będąc podmiotem postępowania ad-
ministracyjnego w przedmiocie wydawania pozwolenia na broń, a zatem 
sprawdza wnioskodawców, przyznaje pozwolenia na broń, cofa je obliga-
toryjnie lub fakultatywnie i rekwiruje nielegalną broń. Na Policji ciąży więc 
duża odpowiedzialność społeczna w kwestii wydawania pozwoleń. Ogólnie 
ujmując broń palna jest niebezpiecznym przedmiotem, który ze względu 
na budowę oraz specyfi czne właściwości może spowodować poważne obra-
żenia lub śmierć. Niewłaściwe wydanie pozwolenia może mieć tragiczne 
konsekwencje, bowiem broń palna, ale również inne niebezpieczne rodza-
je broni, może trafi ć w nieodpowiednie ręce i zostać niewłaściwie użyta. 
Obowiązująca regulacja w sposób dostateczny chroni przed przestępczością 
związaną z użyciem broni, mimo iż nie jest w szczególny sposób restrykcyjna 
na tle innych krajów europejskich. Upowszechnienie dostępu do broni dla 
obywateli mogłoby znacząco zwiększyć liczbę popełnianych przestępstw oraz 
godzić w ogólne poczucie bezpieczeństwa w szerokim znaczeniu. Statystyki 
wskazują, że mimo restrykcji co roku liczba wydawanych pozwoleń wzrasta, 
a największe zainteresowanie dotyczy broni używanej do celów łowieckich 68. 
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Streszczenie: Dostęp do niektórych rodzajów broni, w tym przede wszyst-
kim do broni palnej, jest objęty w Polsce reglamentacją, na którą składają 
się wymogi określone w ustawie o broni i amunicji oraz procedura. Poszcze-
gólne organy Policji, jako podmioty administracji publicznej, są uprawnio-
ne do wydawania (w ramach czynności administracyjno-porządkowych) 
decyzji administracyjnych, m.in. pozwolenia na broń. Działalność w tym 
zakresie ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa z uwagi na kontrolę 
nad użytkownikami broni oraz samą bronią używaną przez osoby fi zyczne 
w kraju. W ostatnich latach w Polsce rośnie zainteresowanie bronią, o czym 
świadczą policyjne statystyki. Dążenia oraz potrzeby jednostek są w tym 
zakresie zróżnicowane. Celem systemu reglamentacji dostępu do broni jest 
więc kontrola nad posiadaczami broni w ramach ogólnie pojętego bezpie-
czeństwa innych osób oraz porządku publicznego. 
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CONTROLLING ACCESS TO WEAPONS IN A SYSTEMIC 
ASPECT

Introduction

The uniformed and armed Police forces serve the public by gathering 
criminal intelligence, conducting criminal investigations, and performing 
administrative and public-order activities within the scope of their duties. 
The objectives of the above-stated responsibilities are defi ned in Article 
14 (1) of the Police Act 2. In addition, the police fulfi l many other functions, 
set out in detail in other legal acts. A number of police tasks involve ensur-
ing and maintaining public order and safety. These are not only defi ned 
in the Police Act, but are formulated in many regulations of the existing 
law, such as the Code of Criminal Procedure, Code of Procedure in Case 
of Minor Offences, Road Traffi c Law, Major Event Act, Law on Police Force, 
Law on Weapons and Ammunition, and numerous other regulations. How-
ever, the scope of police responsibilities goes far beyond the basic protec-
tion of public safety and order. The role of police offi cers as servants of the 
public means that the changing living conditions, requirements, expecta-
tions and social relations must have an impact on the scope of police du-
ties. Consequently, the catalogue of their functions should not be limited, 
but should remain open and fl exible to be adaptable to the ever-changing 
society.

The Ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Law on Weapons 
and Ammunition) 3 sets out the rules for rendering decisions relevant 
to issuing and withdrawing weapon permits by the Police as part of their 

1  Martyna Kaczmarczyk — graduate of the Faculty of Law and Administra-
tion at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, fi eld of study - law. She 
is currently working on her doctoral thesis on constitutional law and police law 
at the University of Humanities and Social Sciences in Warsaw.

   Correspondence address: martyna_lawrynowicz@wp.pl
2  Police Act of 6 April, 1990 (consolidated text, DzU of 2019, item 161, 125, 1091), 

Article 14 (1).
3  Ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst. jedn. DzU z 2019 r., 

poz. 284, 1214); further referred to as ustawa o broni i amunicji. 
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administrative prerogatives. Moreover, it regulates the following issues: 
purchase, registration, storage, disposal, deposition, transportation 
of weapons and ammunition on the territory of the Republic of Poland, 
the import and export of thereof, as well as the possession of weapons 
by foreign nationals. Besides the above, the Act also determines the 
principles for the operation of shooting ranges 4.

Pursuant to Article 4 (1) of the Act, weapons are understood as the fol-
lowing 5:

 — fi rearms, including combat, hunting, sporting, gas, alarm, and signal 
guns;
 — air rifl es;
 — incapacitating gas throwers;
 — tools and devices which may pose a threat to life or health;
 — edged weapons in the form of:
• blades hidden in objects which do not look like weapons,
• knuckle dusters and nunchakus,
• clubs with a heavy and hard material ending or containing inserted 

elements made of such a material,
• clubs made of wood or other heavy and hard material (imitating 

a baseball bat),
 — cross-bow weapons;
 — objects designed to incapacitate persons by means of electricity.
Matters relating to the issuing of weapon licences are set out in de-

tail in the implementing acts – the Rozporządzenie ministra spraw we-
wnętrznych z 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza 
broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby 
dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestra-
cyjnej broni (Regulation of the Minister of Internal Affairs of 21 March 
2013 on specimens of a weapon holder’s identity card, certifi cate of au-
thorisation for purchasing a weapon, identity card of a person autho-
rised to possess a weapon, weapon certifi cate and weapon registration 
card) 6, the Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczą-
cych posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Regula-
tion of the Minister of Internal Affairs of 20 March 2000 on the examina-
tion testing the knowledge of the law regulating the possession of weapons 
and the ability to handle weapons) 7, as well as the Ustawa z 5 sierpnia 

4  Ibid., Article 1.
5  Ibid., Article 4 (1).
6  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 21 marca 2013 r. w spra-

wie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do na-
bycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa 
broni oraz karty rejestracyjnej broni (DzU 2017 r., poz. 1612).

7  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 mar-
ca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiada-
nia broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (tekst jedn. DzU z 2017 r., 
poz. 1756).
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2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywa-
nia niektórych zawodów (Act of 5 August 2015 amending laws govern-
ing the conditions of access to certain professions), which amends the 
Rozporządzenie ministra zdrowia z 7 września 2000 r. w sprawie badań 
lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających 
pozwolenie na broń (Regulation of the Minister of Health of 7 September 
2000 on medical and psychological examinations of persons applying for 
or holding a weapons licence) 8, 9, which introduced into the Act on Weap-
ons and Ammunition, provisions related to medical and psychological cer-
tifi cates, stating if an individual is fi t to possess and use a weapon 10.

The legislator formulated the statutory defi nition of fi rearms in Arti-
cle 7(1) of the Act on Weapons and Ammunition, specifying that ‘a fi re-
arm is any portable barrelled weapon that expels, is designed to expel, 
or may be adapted to expel one or more projectiles or substances by the 
action of a propellant’ 11. Within the meaning of the Act, ammunition is un-
derstood as ammunition for fi rearms in the form of cartridges intended 
to be expelled from such weapons 12. The Legislator also listed the essen-
tial technical parts of fi rearms, i.e.: frame, receiver, barrel and cartridge 
chamber, lock, lock chamber and cartridge cylinder 13. The essential com-
ponents of ammunition are defi ned as ‘projectiles fi lled with explosives, 
chemical incapacitating or incendiary agents or other substances whose 
action endangers life or health, propellant primers and propellant in the 
form of gunpowder’ 14. The elements listed above make it possible to deter-
mine whether an item is a fi rearm or ammunition, or whether it is anoth-
er offensive weapon. It should be noted that essential parts of a weapon 
or ammunition, regardless of being manufactured or improvised, are con-
sidered to be weapons or ammunition 15.

At the same time, it is forbidden by law to make alterations to a fi re-
arm, which would change its type, calibre or purpose, and any alterations 
of a weapon are considered to be manufacturing of fi rearms 16. On the 
other hand, the legislator allows fi rearms to be permanently disabled, but 
only by an authorised professional 17. Removal of utility features is defi ned 
as “deactivation of utility characteristics of all essential parts of a fi rearm 
in such a way that, despite the action of compressed gases resulting from 

 8  Rozporządzenie ministra zdrowia z 7 września 2000 r. w sprawie badań le-
karskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie 
na broń (DzU z 2000 nr 79 poz. 898).

 9  Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostę-
pu do wykonywania niektórych zawodów (DzU z 2015 r., poz. 1505).

10  Ustawa o broni i amunicji, Article 15 (a–l).
11  Ibid., Article 7 (1).
12  Ibid., Article 4 (2 and 3). 
13  Ibid., Article 5 (2).
14  Ibid., Article 5 (3). 
15  Ibid., Article 5 (1). 
16  Ibid., Article 6 (1 and 2). 
17  Ibid., Article 6a (1). 
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the combustion of a propellant, it is incapable of expelling a projectile 
or substance from the barrel or its replacement, as well as of producing 
a visual or acoustic effect, and it is not possible to restore the functioning 
of the fi rearm without taking specialist action” 18. In addition, deactivated 
fi rearms must be marked in a manner which clearly indicates their deac-
tivation 19.

The amendment of the 2011 Act on Weapons and Ammunition changed 
the defi nition of fi rearms, so far accepted by forensic science, into the one 
criticised by the scientifi c community 20. The current legal defi nition is not 
consistent with the fi ndings of forensic scientists. The previous defi nition 
contained important defi ning elements, which were in line with the views 
developed by representatives of the doctrine, and it stated that “a fi re-
arm is a life- or health-threatening device which, as a result of the action 
of compressed gases produced by the combustion of propellant, is capable 
of fi ring a bullet or a chemical substance from a barrel, or its replace-
ment, thereby being capable of striking targets at a distance” 21. Prof. Jer-
zy Kasprzak believes that the binding legal construction of the defi nition 
of a fi rearm (in terms of logic and substance) is fl awed and allows for great 
freedom of interpretation. The problem consists in the legislator’s indica-
tion of the properties of a fi rearm as a portable, barrelled tool, and then 
in its easy adaptation and modifi cation. He calls for changes to and the 
reintroduction of the previous defi nition. The current wording of the for-
mula does not take into account the essential characteristic of a fi rearm 
- its life- or health-threatening nature. The main reason for this omission 
is considered to be the failure to take account of the knowledge and defi -
nition developed by forensic science 22.

Directive 2008/51/EC of the European Parliament and of the Coun-
cil of 21 May 2008 amending Council Directive 91/477/EEC on control 
of the acquisition and possession of weapons states that “fi rearm means 
any portable barrelled weapon that expels, is designed to expel or may 
be adapted to expel one or more projectiles by the action of an explosive” 23. 
The change of the statutory defi nition of fi rearms is therefore a conse-
quence of adjusting the Polish legal order to the EU law. The Supreme 

18  Ibid., Article 6a (2).
19  Ibid., Article 6a (5).
20  Kasprzak J, W trosce o poprawną defi nicję broni palnej. Przegląd Policyjny, 

2013, Vol. 2, p. 63.
21  Stępka L, Kwiatkowska-Wójcikiewicz V, Istota broni palnej, [in:] Stępka 

L, Kwiatkowska-Wójcikiewicz V (Eds), Broń, problematyka prawna i kryminali-
styczna. Toruń, 2013, p. 42.

22  Kasprzak J, W trosce…, op.cit..., p. 66. Kasprzak J, Brywczyński W, Niele-
galne posiadanie broni i amunicji. Białystok, 2013, pp. 107ff.

23  Directive 2008/51/EC of the European Parliament and of the Council 
of 21 May 2008 amending Council Directive 91/477/EEC on control of the ac-
quisition and possession of weapons (OJ UE L 179, 2008, p. 5). Babiński A, Kon-
sekwencje ratyfi kacji Europejskiej Konwencji o kontroli nabywania i posiadania 
broni palnej przez osoby fi zyczne. Przegląd Policyjny, 2005, Vol. 4, pp. 119ff.
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Court pointed out that “in Article 4(1)(a), this act contains an incomplete 
defi nition of fi rearms, including, inter alia, gas weapons. This is an incom-
plete defi nition, as it does not list all of the elements of the set of devic-
es defi ned as fi rearms, including only, for example (which is determined 
by the phrase >>including<<), inter alia, gas weapons. In other words, 
fi rearms will also include other devices than just combat, hunting, sports, 
gas, alarm, and signal weapons. These may be atypical devices which will 
appear, of course, along with the increasingly rapid technical development 
of types and kinds of weapons, and which, not being a combat, hunting, 
sporting, gas, alarm, or signal weapon, will meet the criteria set out in the 
defi nition contained in Article 7 of the cited Act. It is therefore clear that 
Article 7 of the same Act contains a substantive defi nition of the concept 
of fi rearms, indicating all those characteristics which must be met by all 
the elements of the set of devices referred to as fi rearms and not only 
those listed, for example, in the defi nition of the scope adopted in Article 
4(1)(a). In other words, fi rearms are all those devices which fall within the 
scope of Article 4(1)(a), and the unnamed ones that may appear in the fu-
ture. Therefore, on the interpretation of Article 4(1)(a) and Article 7 of the 
Act in question, in order to determine whether a device should be classi-
fi ed as a fi rearm, it must be verifi ed whether it is covered by the incom-
plete scope defi nition. If it is, a given device is undoubtedly a fi rearm, 
and if not, it has to be determined, using the defi nition contained in Ar-
ticle 7 of the Act, whether the device meets the criteria listed therein” 24. 

Subsequently, the legislator defi ned the other types of weapons which 
are covered by the Act on weapons and ammunition. According to Article 
7(2), “signal fi rearms are reusable devices which, as a result of the ac-
tion of compressed gases produced through the combustion of a propel-
lant, are capable of fi ring a substance in the form of a pyrotechnic charge 
from a barrel of not less than 25 mm calibre in order to produce a visual 
or acoustic effect” 25. An alarm fi rearm is a “reusable device which, as a re-
sult of the action of compressed gases resulting from the combustion 
of a propellant, produces an acoustic effect and, when fi red from a barrel 
or its replacement, a substance hits a target at a distance of not more 
than 1 metre” 26.

Article 8 states that “within the meaning of the Act, air weapons shall 
be understood as life- or health-threatening devices which, as a result 
of the action of compressed gas, are capable of fi ring a projectile from 
a barrel or its replacement, and thus are capable of hitting a target 
at a distance, when the kinetic energy of the projectile leaving the barrel 
or its replacement exceeds 17 joules”.

In order to legally possess a weapon, it is necessary to obtain a permit. 
The permit for fi rearms and ammunition is issued by the regional police 

24  Postanowienie Sądu Najwyższego Izba Karna z 22 stycznia 2003 r. (sygn. 
akt I KZP 40/02), OSNKW 2003, nr 1–2, poz. 11.

25  Ustawa o broni i amunicji, Article 7 (2).
26  Ibid., Article 7 (3).
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chief competent in terms of the place of permanent residence of the per-
son concerned (or the seat of the entity concerned), and in the case of pro-
fessional soldiers, the weapon is provided on the basis of a permit issued 
by the competent commander of a given Military Police unit 27. A deactivat-
ed fi rearm may be possessed on the basis of a deactivated fi rearm registra-
tion card, which is issued by the regional police chief competent in terms 
of the place of permanent residence of the person concerned (or the seat 
of the entity concerned), and in the case of professional soldiers, the com-
petent commander of the Military Police unit 28. Stun gas throwers and the 
tools and devices referred to in Article 4(1)(3) and (4) may be possessed 
on the basis of a weapons permit, which is issued by the county police 
chief competent in terms of the place of permanent residence of the per-
son concerned (or the seat of the entity concerned), and in the case of pro-
fessional soldiers, on the basis of a permit issued by the competent com-
mander of the Military Police unit 29. Air weapons may be possessed on the 
basis of an air weapon registration card issued by the county police chief 
competent in terms of the place of permanent residence of the interested 
person or the seat of the interested entity, and in the case of professional 
soldiers, the competent commander of the Military Police unit 30. In most 
cases, the possessor of the weapon is also its owner 31.

Pursuant to Article 10(1) of the Law on Weapons and Ammunition, 
a permit can only be issued if there are no grounds to believe that the 
weapon may pose a danger to the applicant’s personal safety or to the 
public order and safety, as well as when there is a good reason justifying 
the possession of the weapon 32. The list of objectives for issuing a weap-
ons licence gives examples of reasons why individuals apply for a licence, 
however, as the legislator used the phrase, “in particular for the following 
purposes”, it is not a comprehensive catalogue. Therefore, one of the rea-
sons for applying for a weapons licence can be:

 — personal protection due to the existence of a permanent, real or above-
average threat to life, health or property; 
 — protection of persons and property on the basis of their rights;
 — hunting and having a proper eligibility to hunt, provided under sepa-
rate regulations;
 — sport and possession of sports qualifi cations confi rmed by documented 
membership in an association of a shooting nature, possession of a li-
cence of a relevant Polish sports association;
 — historical reconstruction based on documented membership in an in-
stitution which organises historical reconstructions, and a certifi cate 
confi rming the applicant’s active participation in the activity;
 — collecting and documented membership in a collectors’ association;
27  Ibid., Article 9 (1). 
28  Ibid., Article 9 (2).
29  Ibid., Article 9 (3).
30  Ibid., Article 9 (4). 
31  Maj S, Ustawa o broni i amunicji. Komentarz. Warsaw, 2010, p. 94. 
32  Ustawa o broni i amunicji, Article 10 (1). 
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 — a souvenir acquired through inheritance, a donation, or as an award;
 — training which is organised by authorised entities with registered busi-
ness activity in the fi eld of shooting training 33.

A weapons licence is issued through an administrative decision spec-
ifying the purpose of issue, the type and number of weapons 34. Article 
11 contains an enumerated list of cases in which a weapons licence is not 
required, which applies, for example, to collecting weapons as part of mu-
seum collections under separate regulations, to the use of weapons for 
sports, training or recreational purposes at a shooting range operating 
on the basis of an authorisation granted by the competent authority, 
to the possession of objects designed to incapacitate persons by means 
of electricity whose average current in the circuit does not exceed 10mA, 
and finally to the possession of stun gas throwers 35. At the request 
of a person who possesses a weapons licence, a certifi cate may be issued 
allowing that person to acquire the type and number of weapons specifi ed 
in the licence, and ammunition for the weapon 36. As a general rule, the 
buyer of the weapon must register it within 5 days of its acquisition 37. The 
registration is made by the relevant licencing authority and confi rmed 
either on the holder’s identity card or on the weapon certifi cate 38. Ammu-
nition may subsequently be acquired on the basis of the holder’s iden-
tifi cation card or weapon certifi cate, but only for those weapons which 
are indicated on the identifi cation card, or on the basis of the weapon 
certifi cate or a written order from the person authorised to acquire the 
ammunition 39. The holder of a weapons licence may apply for a Europe-
an Firearms Pass, which is issued by the competent police authority for 
a period of up to 5 years, renewable for another period 40. The European 
Firearms Pass allows the legal possession and use of fi rearms in another 
Member State of the European Union 41. However, the holder is obliged 
to return it to the authority by which it was issued if the fi rearms licence 
is withdrawn or if the possession of a particular type of weapon becomes 
prohibited 42. The European pass is not an absolute decision, but is a kind 
of certifi cate issued by the Police under the Law on Weapons and Ammu-
nition 43.

Article 15 (1) of the Act sets out enumerated negative premises which 
make it impossible to obtain a weapons permit. First of all, the legisla-
tor has established the age criterion of 21 years of age for the applicant 

33  Ibid., Article 10 (2) and (3).
34  Ibid., Article 12 (1).
35  Ibid., Article 11.
36  Ibid., Article 12 (2). 
37  Ibid., Article 13 (1). 
38  Ibid., Article 13 (3) and (4).
39  Ibid., Article 14.
40  Ibid., Article 10a (1) and (2) and (3). 
41  Ibid., Article 7a.
42  Ibid., Article 10a (4).
43  Maj S, op. cit., p. 142.
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to be eligible to apply for a weapons permit. A permit may not be issued 
to a person with a mental disorder, demonstrating signifi cant disorder 
of psychological functioning, addicted to alcohol or psychoactive sub-
stances, without a permanent residence on the territory of the Republic 
of Poland, posing a threat to themselves, public order and/or safety, in-
cluding a person convicted of an intentional crime or intentional fi scal 
offence by a valid judgement of a court, or convicted of an unintentional 
crime against a person or against traffi c safety when under the infl uence 
of alcohol of drugs, or when the perpetrator has fl ed the scene of a crime 44. 
An exception to the age criterion is the possibility of issuing a weapons 
permit to a person over 18 at the request of a school, a sports organisa-
tion, the Polish Hunting Association, or a defence association, albeit with 
a restriction on the weapons used for sports or hunting purposes 45.

Applicants for weapons licences must submit to a medical and psy-
chological examination 46. The aforementioned amendment introduced into 
Articles 15a-15l of the Act detailed regulations concerning the examina-
tions of applicants, authorisations by doctors and psychologists, medical 
certifi cates and records, as well as provisions regarding the monitoring 
of the performance and the documentation of the medical examinations. 
Applicants are also obliged to pass an examination before a committee 
appointed by the competent police authority, and demonstrate knowledge 
of the regulations concerning the possession and use of weapons as well 
as the ability to handle thereof 47. 

A weapons licence, a deactivated fi rearm registration card and an air 
gun registration card are issued at the request of the person concerned 
by the competent police authority for an unlimited period of time 48. The 
Act provides for the possibility of issuing a temporary permit for foreigners 
or Polish nationals who have their permanent residence abroad 49.

The possibility of carrying a weapon may be restricted or excluded 
in the permit, which is confi rmed in the holder’s identity card 50. The hold-
er of a weapons license is obliged to present current medical and psycho-
logical certifi cates to the police authority once every 5 years to protect 
their personal safety, and the safety of other persons and property 51.

If a person fails a compulsory examination or fails to present a medical 
or psychological certifi cate, the police authority refuses to issue a per-
mit 52. The issue of a weapons licence may also be refused in the following 
cases: a violation of the conditions set out in the licence, a violation of the 
obligation to register the weapon, the obligation to report the loss of the 

44  Ustawa o broni i amunicji, Article 15 (1).
45  Ibid., Article 15 (2).
46  Ibid., Article 15a (1).
47  Ibid., Article 16 (1).
48  Ibid., Article 19 (6).
49  Ibid., Article 39 (2), Ibid., Article 42 (8), Ibid., Article 43 (14).
50  Ibid., Article 10 (7).
51  Ibid., Article 15 (4).
52  Ibid., Article 17 (3) and (4).
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weapon, the obligation to notify of a change of permanent residence, a vi-
olation of the principles of storing and keeping a record of the weapon and 
ammunition, and of carrying thereof, as well as in the case of a previous 
withdrawal of a weapons licence 53. The authority automatically withdraws 
a licence by administrative decision if: the person does not comply with 
the conditions set out in the weapons licence, there appear reasons for 
the lack of eligibility to possess the weapon, e.g. a mental illness, a breach 
of the obligation to report the loss of the weapon, or the carrying of the 
weapon while under the infl uence of alcohol or other intoxicants 54. Op-
tionally, a licence may be withdrawn if the obligation to register the weap-
on, to undergo a medical and psychological examination, to notify the 
authority of a change of residence, the rules for storing and keeping a re-
cord of the weapon, the requirement to obtain authorisation to export the 
weapon outside of the country, the ban on using the weapon for training 
and sporting purposes outside of shooting ranges, or the ban on lending 
the weapon to an unauthorised person have been infringed 55. The indi-
vidual whose authorisation has been withdrawn is obliged to return the 
documents confi rming the validation of the possession of the weapon and 
ammunition to the police authority within 7 days of receiving the fi nal 
decision 56.

The Act provides for the ability to transfer weapons and ammunition, 
but only between holders of permits for weapons of the same type. The 
seller is obliged to immediately inform the competent police authority 
of the sale in writing 57.

If the the weapons license is revoked, it is mandatory to dispose of the 
possessed weapon within 30 days of the date of revocation. After the dead-
line, the weapon and ammunition should be deposited with the compe-
tent police authority 58. The owner of the weapon also has other obliga-
tions. Should the weapon be lost, its owner is obliged to communicate the 
fact to the Police or Military Police immediately, i.e. not later than with-
in 24 hours from the moment the weapon is discovered to be missing 59. 
When changing his/her permanent residence, the owner is obliged to no-
tify in writing the relevant police authority competent in terms of the new 
permanent address within 14 days from the date of the change of the pre-
vious residence 60. In addition, the owner of the weapon is obliged to store 
and carry the weapon and ammunition in such a way as to prevent access 
to thereof by unauthorised persons 61. 

53  Ibid., Article 17 (1) and (2). 
54  Ibid., Article 18 (1).
55  Ibid., Article 18 (5).
56  Ibid., Article 18 (8).
57  Ibid., Article 21 (1) and (2).
58  Ibid., Article 22 (1) and (3).
59  Ibid., Article 25.
60  Ibid., Article 26.
61  Ibid., Article 31 (1).
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The National Police Chief keeps a register which contains the records 
on individuals possessing a weapons licence, individuals authorised 
to possess a weapon, holders of an identity card authorising the posses-
sion of a weapon, applicants for a licence, holders of a weapon registration 
card, records on entities issued with a weapon certifi cate, offi cial infor-
mation collected and opinions issued on individuals and entities in con-
nection with matters relevant to weapon licencing, as well as information 
regarding the type of weapons possessed, identifi cation characteristics 
and quantity of thereof 62. The Polish Hunting Association and the Boards 
of Shooting Associations are required to annually submit to the compe-
tent police authorities up-to-date lists of members who engage in hunting 
or shooting with their own weapons, and to notify the authorities of the 
exclusion of members of the organisations in question within 30 days 
of the date on which the exclusion took place 63. In this way, the Police 
control over holders of a weapons licenses is exercised, and the resulting 
obligations are enforced.

Police statistics presented on the force’s website show that the num-
ber of weapons permits issued has been increasing over the years. A to-
tal of 197,595 persons were granted a weapons license in 2014, and the 
number of weapon holders increased to 215,602 in 2018. 18,007 persons 
were therefore issued with a licensed in four years 64. This is a clear indi-
cation that there is growing interest in weapons in Poland. In the analysed 
years, most permits were issued in 2017 and 2018 65. The greatest interest 
in the possession of fi rearms being legalised can be seen using the num-
ber of permits issued for hunting purposes (a total of 127,768 weapons 
permits issued), for personal protection (a total of 36,499), and for sports 
purposes (a total of 30,792 licences) 66. The number of weapons registered 
by weapon licence holders is also increasing every year. In 2014, the fi g-
ure was 381,588, and in 2018, as many as 505,429. This means that the 
number of legalised weapons increased by 123,841 in four years 67. This 
is a positive phenomenon, as it indicates increased public awareness and 
desire to legalise dangerous objects, i.e. weapons of various kinds. It must 
be noted, however, that the above quoted police statistics do not include 

62  Ibid., Article 27 (2).
63  Ibid., Article 27 (5).
64  Electronic source: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/

bron-pozwolenia, accessed: 15 May 2019. According to the annotation on the 
page, the statistics do not cover either individuals to whom an authority has 
issued a decision under Article 155 of the Code of Administrative Procedure, 
amending the decision as regards the number of weapons or individuals who 
have received a weapons licence for the same purpose, issued after 2011 pursu-
ant to Article 10 of the Law on Weapons and Ammunition. 

65  Ibid.
66  <http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-pozwolenia

/170176,Bron-pozwolenia-2018.html>, 15 May 2019.
67  Ibid., <http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-pozw-

olenia/50841,Bron-pozwolenia-2014.html>, 15 May 2019.
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a breakdown by the type of weapon or the authorities who made the de-
cisions.

Conclusions

As the authority responsible for enforcing the Act on Weapons and 
Ammunition, the police deal with the entire spectrum of tasks related 
to weapon permits, being the administrative body in charge of weapons 
licensing. By extension, the police check applicants, grant weapons licenc-
es, revoke those automatically or optionally, and confi scate illegal weap-
ons. Consequently, the Police have a great social responsibility in terms 
of issuing permits. Generally speaking, fi rearms are dangerous objects 
which, due to their construction and specifi c properties, can cause serious 
injury or death. Improper licensing can thus have tragic consequences, 
as both fi rearms and other dangerous weapons can end up in the wrong 
hands, and be misused. The current regulations provide suffi cient pro-
tection against armed crime, although they are not particularly restrictive 
compared to other European countries. The ready availability of access 
to weapons could signifi cantly increase the number of crimes committed, 
and undermine the general sense of security in the broad sense. The sta-
tistics show that, despite the restrictions, the number of licences issued 
is increasing every year, with the greatest interest in weapons being for 
hunting purposes 68.
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Summary: In Poland, access to certain types of weapons, in particular 
to fi rearms, is subject to regulation, which involves requirements and pro-
cedures relevant to the weapons and ammunition specifi ed in the law. Indi-
vidual police authorities, as public administration bodies, are entitled to is-
sue (as part of administrative and law-enforcement activities) administrative 
decisions, including weapons permits. This activity is of great importance 
to society because of the control over the users of weapons and the weapons 
themselves possessed by individuals in the country. In recent years, there 
has been growing interest in weapons in Poland, as evidenced by police sta-
tistics. The aspirations and needs of individuals vary in this respect. The 
aim of the system of regulating access to weapons is therefore to control the 
holders of weapons within the framework of the generally understood public 
safety and order.
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ZAKAZ UŻYWANIA INSTALACJI 
I URZĄDZEŃ NAGŁAŚNIAJĄCYCH — ART. 156 PRAWA 

OCHRONY ŚRODOWISKA

Od lat 70. XX w. zwraca się uwagę na to, że istotny wpływ na zdrowie 
człowieka mają — obok stylu życia, czynników genetycznych czy organiza-
cji systemu opieki zdrowotnej — czynniki środowiskowe 2. Uwzględniająca 
tę kwestię koncepcja przedstawiona w 1974 r. przez Marca Lalonde’a była 
rozwijana w kolejnych latach i znalazła odzwierciedlenie m.in. w opraco-
wanej w latach 1977–79 przez Światową Organizację Zdrowia strategii 
„Zdrowie dla wszystkich do 2000 r.” Wskazano w niej główne kierunki 
działań państw członkowskich mających zapewnić zdrowie obywatelom, 
w tym propagowanie i upowszechnianie stylu życia i zachowań sprzyjają-
cych zdrowiu, zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej, która byłaby 
odpowiednia do potrzeb, dostępna i akceptowana przez wszystkich oraz 
zmniejszenie częstości występowania chorób i zaburzeń zdrowia poprzez 
obniżanie poziomu czynników ryzyka i ochronę środowiska 3. 

Obecnie w polskim systemie prawa kwestie dotyczące ochrony środo-
wiska są uregulowane w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony 
środowiska 4. Akt ten nie stanowi kompleksowej regulacji prawnej, ale za-
wiera zasady ogólne rządzące prawem ochrony środowiska, defi nicje i pod-
stawowe pojęcia wspólne dla wszystkich aktów prawnych z tego zakresu. 
Zgodnie z art. 3 pkt 13 wspomnianej ustawy przez ochronę środowiska 
należy rozumieć podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających za-
chowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, przy czym ochrona 
ta ma w szczególności polegać na racjonalnym kształtowaniu środowiska 
i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego 

1  Dorota Niewiarowska — magister prawa. Asystent Instytutu Kształcenia 
Kadr w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z za-
kresu prawa karnego i postępowania karnego oraz dyscyplin pokrewnych.

   Kontakt z autorką za pośrednictwem redakcji. 
2  M. Wysocki, M. Miller, Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdro-

wia i nowe zdrowie publiczne, „Przegląd Epidemiologiczny” 2003, nr 3, s. 506.
3  Tamże, s. 509.
4  Tekst. jedn. DzU z 2019 r., poz. 1396; dalej jako: prawo ochrony środowiska.
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oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom. Za zanieczyszczenia uważa się 
emisje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, 
mogą powodować szkodę w dobrach materialnych, mogą pogarszać walory 
estetyczne środowiska lub mogą kolidować z innymi, uzasadnionymi spo-
sobami korzystania ze środowiska 5. Z kolei przez emisje należy rozumieć 
wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowie-
ka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje i energie, takie jak 
ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne 6. W prawie ochrony 
środowiska dużą wagę przywiązuje się do problematyki emisji, co wynika 
z jego prewencyjnej roli i znaczenia, jakie ma w tej kwestii ochrona przed 
emisjami 7. Stosunkowo nowym polem zainteresowań w tym zakresie jest 
ochrona przed hałasem 8. Celem ustawodawcy jest jednak nie samo wy-
eliminowanie hałasu, gdyż jego emisja w granicach norm jest legalna, ale 
osiągnięcie właściwego stanu akustycznego 9. „Osiągnięcie wysokiego po-
ziomu zdrowia i ochrony środowiska jest częścią polityki wspólnotowej, 
a ochrona przed hałasem znajduje się wśród przyjętych celów. W zielo-
nej księdze w sprawie przyszłej polityki dotyczącej hałasu Komisja zajęła 
się hałasem w środowisku jako jednym z głównych problemów środowi-
skowych w Europie” — od takich słów zaczyna się dyrektywa 2002/49/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 czerwca 2002 r. odnosząca się 
do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku 10. 

Ustawodawca określił, że hałasem są dźwięki o częstotliwości 
od 16 do 16 000 Hz 11. W tym ujęciu są nim wszystkie dźwięki słyszalne 
przez człowieka, gdyż wyłączono tylko infradźwięki (poniżej 16 Hz) i ultra-
dźwięki (powyżej 16 000 Hz) 12. Odbiega to od potocznego znaczenia tego 
pojęcia, gdzie słowem tym określa się głośne dźwięki zakłócające spokój 13. 
Bliższą rozumieniu potocznemu defi nicję zawarto we wspomnianej wcześ-
niej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady. Zgodnie z nią „hałas 
w środowisku to niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez 
działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez 
środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy oraz 
hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej” 14.

Jedną z form ochrony przed hałasem jest zawarty w art. 156 pra-
wa ochrony środowiska zakaz używania instalacji lub urządzeń 

 5  Prawo ochrony środowiska, art. 3 pkt 49.
 6   Tamże, art. 3 pkt 4.
 7  B. Wierzbowski, R. Bartosz, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia pod-

stawowe, Warszawa 2010, s. 241.
 8  Tamże, s. 247.
 9  M. Górski i in., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011, s. 415.
10  Dz. Urz. UE L 189 z 18 lipca 2002 r., s. 12; dalej jako: dyrektywa 2002/49/

WE.
11  Prawo ochrony środowiska, art 3 pkt 5.
12  M. Górski i in., Prawo ochrony…, wyd. cyt., s. 415.
13  Słownik języka polskiego online, hasło: hałas, <https://sjp.pwn.pl/szukaj/

hałas.html>, 12 października 2017 r.
14  Dyrektywa 2002/49/WE, art. 3 pkt a.
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nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach za-
budowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe. Zakaz ten wynika bezpośrednio z mocy prawa i nie wyma-
ga indywidualizacji, np. w formie decyzji administracyjnej 15. Nie ma też 
możliwości uściślenia jego postanowień aktem niższego rzędu, gdyż brak 
jest do tego upoważnienia ustawowego. Ma on charakter bezwzględny 
i obowiązuje także w przypadku utrzymania hałasu w granicach dopusz-
czalnych norm 16. Na ocenę danego zachowania nie ma wpływu nawet to, 
że być może jest ono akceptowane przez zdecydowaną większość społecz-
ności lokalnej i przedstawicieli samorządu albo że inne podmioty podej-
mują podobne działania, gdyż ustawa nie uzależnia obowiązywania zakazu 
od konsultacji społecznych 17. 

Prawidłowa interpretacja przepisu może jednak powodować trudności, 
ponieważ występujące w nim pojęcia nie są w większości bezpośrednio de-
fi niowane na gruncie obowiązującego prawa. Również te, które zdefi niowa-
no, nie do końca są przejrzyste z punktu widzenia praktyki. Przyjrzymy się 
więc kolejno poszczególnym elementom składającym się na wyżej wymie-
niony zakaz. Obejmuje on używanie urządzeń i instalacji nagłaśniających. 
W prawie ochrony środowiska wyjaśniono, że instalacje to 18: 

 — stacjonarne urządzenie techniczne, 
 — zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technolo-
gicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i po-
łożonych na terenie jednego zakładu, 
 — budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, któ-
rych eksploatacja może spowodować emisję. 
Natomiast urządzenia to niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym 

środki transportu 19. Najszerszym pojęciem pojawiającym się w obu defi ni-
cjach jest „urządzenie”, jednak ustawa nie do końca wyjaśnia, co dokład-
nie należy przez nie rozumieć. W języku potocznym to pewien przedmiot, 
tj. narzędzie, mechanizm lub zespół mechanizmów czy osprzęt, mający 
spełniać określoną funkcję użytkową lub przewidziany do wykonania 
określonego działania lub przeprowadzenia danego procesu, którego kon-
strukcja i funkcjonowanie oparte są na wykorzystaniu procesów fi zycz-
nych czy chemicznych 20. Ustawodawca używa jednak tego słowa w nieco 
odmiennym od potocznego rozumieniu. W kontekście całej ustawy na-
leżałoby przyjąć, że urządzeniami technicznymi są urządzenia o charak-
terze „maszyn”, czyli zawierające pewne mechanizmy bądź ich zespoły, 
w tym „narzędzia” stanowiące wyposażenie maszyn, ale mogące być także 

15  Wyrok WSA w Szczecinie z 9 grudnia 2004 r., sygn. SA/Sz 697/03, <http://
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8F53A06A4A>, 9 lutego 2018 r.

16  Wyrok WSA w Szczecinie z 11 października 2006 r., sygn. SA/Sz 613/06, 
<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C5D2A5CC07>, 9 lutego 2018 r.

17  Wyrok WSA w Szczecinie z 9 grudnia 2004 r., sygn. SA/Sz 697/03, <http://
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8F53A06A4A>, 9 lutego 2018 r.

18  Prawo ochrony środowiska, art. 3 pkt 6.
19  Tamże, art. 3 pkt 42.
20  M. Górski i in., Prawo ochrony…, wyd. cyt., s. 57.
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bezpośrednio wykorzystywanymi przez człowieka, których funkcjonowa-
nie oparte jest na wykorzystaniu procesów fi zycznych lub chemicznych, 
przewidziane i skonstruowane dla prowadzenia określonej działalności 
służącej osiąganiu założonych celów 21. Natomiast urządzeniami nagłaś-
niającymi są takie, których „celem jest przekazywanie dźwięku z zamia-
rem dotarcia tym dźwiękiem do wszystkich podmiotów objętych zasięgiem 
rozprzestrzeniania dźwięku z danej instalacji czy urządzenia” 22. Na pod-
stawie przedstawionych defi nicji należy przyjąć, że urządzeniami, których 
używanie jest zakazane zgodnie z dyspozycją art. 156 prawa ochrony śro-
dowiska, są przykładowo zegar z kurantem zainstalowany na budynku 
emitujący dźwięk przez głośniki 23, zestawy nagłaśniające umieszczone 
w ogródkach przyrestauracyjnych, a także zamontowane na samochodzie 
głośniki, przez które przekazywana jest tzw. reklama mobilna. 

Używanie powyższych instalacji i urządzeń jest zabronione tylko 
w określonych miejscach, tj. na publicznie dostępnych terenach miast, 
terenach zabudowanych i terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe, jednak ustawodawca nie wyjaśnił, jakie są granice wska-
zanych obszarów. 

Publicznie dostępne tereny miast to sformułowanie zbliżone do pojawia-
jących się w innych aktach prawnych określeń, takich jak miejsce publicz-
ne 24, miejsce dostępne dla publiczności 25, tereny przeznaczone do użytku 
publicznego 26 czy obszar przestrzeni publicznej 27. Miejsce publiczne ozna-
cza miejsce ogólnodostępne. Jest nim pewna istniejąca realnie przestrzeń 
dostępna powszechnie dla większej liczby osób, do której dostęp nie jest 
w żaden sposób ograniczony, np. ulica, park, sklep 28 albo do której dostęp 
jest ograniczony poprzez wskazanie maksymalnej liczby osób, które mogą 
się tam znajdować i poprzez wprowadzenie wymogu posiadania uprawnie-
nia do przebywania w nim, np. w postaci biletu, jednak wciąż potencjalnie 
dostępna dla każdego, np. pociąg, kino czy stadion sportowy 29. Jeśli krąg 
osób uprawnionych do znajdowania się w  danej przestrzeni jest ściśle 
oznaczony, wówczas nie jest to miejsce publiczne 30.

21  Tamże.
22  Tamże, s. 662.
23  Wyrok NSA z 21 lutego 2006 r., sygn. II OSK 339/05, <http://orzeczenia.

nsa.gov.pl/doc/E7986966B9>, 9 lutego 2018 r.
24   Ustawa z 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń (tekst jedn. DzU z 2019 r., 

poz. 821; dalej jako: k.w.), np. art. 49, 51, 58, 63a, 141.
25  Tamże, art. 79 oraz art. 145.
26  Tamże, art. 144.
27  Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1945; dalej jako: u.p.z.p.), art. 2 pkt 6.
28  P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2016, s. 302.
29  J. Bafi a, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz, War-

szawa 1980, s. 128. 
30  P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń…, wyd. cyt., s. 925
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Natomiast miejsce dostępne dla publiczności to pomieszczenie czy te-
ren, do którego dostęp ma nieograniczona z góry liczba osób 31, np. klatka 
schodowa czy podwórko, na które może wejść ktokolwiek 32. Wskazuje się 
również, że jest to pojęcie tożsame z miejscem publicznym 33. 

Z kolei zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym obszarem przestrzeni publicznej jest obszar o szczególnym znaczeniu 
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzy-
jający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie 
oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 34.

Zakres znaczeniowy żadnego z powyżej omówionych zwrotów norma-
tywnych nie pokrywa się w pełni z pojęciem „publicznie dostępne tereny 
miast”, jednak ich znaczenia krzyżują się z nim i częściowo nakładają. 
Biorąc je wszystkie pod uwagę, można stwierdzić, że publicznie dostęp-
nymi terenami miast są wszelkie leżące na terenie miasta nieruchomości, 
bez względu na ich formę własności, pod warunkiem, że wstęp na nie jest 
możliwy bez żadnych ograniczeń 35.

Omawiany zakaz obowiązuje ponadto na terenach zabudowanych 
i przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe — już bez względu 
na to, czy leżą na terenie miasta, czy poza nim. Ocena charakteru tego ro-
dzaju terenów powinna odbywać się głównie na podstawie postanowienia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ocenę faktycz-
nego sposobu zagospodarowania 36. 

Z przepisu wynika, że zakazane jest używanie instalacji i urządzeń 
we wskazanych miejscach, a więc rozumując a contrario zakazu nie łamie 
używanie ich na terenach zamkniętych i niedostępnych dla użytku pub-
licznego, nawet jeśli oddziałują na tereny publicznie dostępne 37.

Jak już wcześniej wspomniano, opisany powyżej zakaz ma cha-
rakter bezwzględny, jednak ustawodawca przewidział pewne wyłącze-
nia co do jego obowiązywania. Zgodnie z art. 156 ust. 2 prawa ochro-
ny środowiska nie stosuje się go do okazjonalnych uroczystości oraz 
uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym, imprez spor-
towych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeń, 
a także podawania do publicznej wiadomości informacji i komunika-
tów służących bezpieczeństwu publicznemu. Z brzmienia przepisu wy-
nika, że spod zakazu wyjęte jest używanie urządzeń i instalacji w  cza-
sie trwania wskazanych uroczystości, a więc zabronione jest w dalszym 
ciągu używanie ich poza terminem i poza miejscem ww. uroczystości. 

Okazjonalne uroczystości to spotkania odbywające się nieregular-
nie, związane z jakimiś uznanym za istotne wydarzeniem lub służące 

31  Tamże, s. 516.
32  J. Bafi a , D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń…, wyd. cyt., s. 189.
33  P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń…, wyd. cyt., s. 944.
34  U.p.z.p., art 2 pkt 6.
35  M. Górski [w:] tenże i in., Prawo ochrony…, wyd. cyt., s. 662.
36  Tamże. 
37  Tamże, s. 663.
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uczczeniu takiego wydarzenia 38. Nie obowiązuje podczas ich trwania za-
kaz używania omawianych urządzań tylko wówczas, gdy są organizowane 
legalnie. Jeśli ich zorganizowanie wymaga stosownej zgody ze strony orga-
nów administracyjnych, to wówczas w toku procesu decyzyjnego powinny 
one uwzględnić również uciążliwości związane z hałasem.

Wymogu okazjonalności nie ma w przypadku imprez handlowych, spor-
towych i rozrywkowych. Imprezy te to wydarzenia publiczne, które zostały 
zorganizowane w określonym celu, takim jak zawody, koncert czy kier-
masz 39. Posiłkując się ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych 40 można 
stwierdzić, że imprezą sportową jest impreza mająca na celu współzawod-
nictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fi zycznej 41, natomiast impre-
zą artystyczno-rozrywkową — impreza o charakterze artystycznym, rozryw-
kowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego 42. 

Natomiast jeśli chodzi o  uroczystości i imprezy związane z kul-
tem religijnym, które również nie muszą mieć charakteru okazjonalne-
go, nie wskazano rodzaju kultu. Założyć należy, że chodzi o takie, które 
są organizowane przez wspólnoty religijne działające zgodnie z prawem, 
a w szczególności ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 43. 
Ustawa ta wprowadza wymóg rejestracji kościołów i innych związków 

38  Tamże.
39  Tamże. 
40  Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst 

jedn. DzU z 2018 r., poz. 1870).
41  Tamże, art. 3 pkt 3 zawiera defi nicję pojęcia imprezy masowej sportowej — 

„należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo 
sportowe lub popularyzowanie kultury fi zycznej, organizowaną na: 

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba 
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisa-
mi prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, 
wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku 
umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej — nie mniej niż 300, 

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba 
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000”.

42  Tamże, art. 3 pkt 2 zawiera defi nicję pojęcia imprezy masowej artystyczno-
-rozrywkowej — „należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym, 
rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego 
na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej 
przekraczającej 3 m, która ma się odbyć: 

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie 
umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostęp-
nionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wyno-
si nie mniej niż 1000, 

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie 
imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla 
osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami doty-
czącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500”.

43  Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 
(tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1153).
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wyznaniowych. Odmowa dokonania wpisu do rejestru prowadzonego przez 
ministra właściwego do spraw wyznań religijnych może nastąpić tylko 
wówczas,  gdy wniosek zawiera postanowienia pozostające w sprzeczno-
ści z przepisami ustaw chroniącymi bezpieczeństwo i porządek publicz-
ny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską albo podstawowe 
prawa i wolności innych osób 44. Obecnie zarejestrowanych jest w Polsce 
165 kościołów i związków wyznaniowych, w tym przykładowo świadkowie 
Jehowy 45. Poza tym istnieje 15 kościołów i związków wyznaniowych nie-
podlegających wpisowi do rejestru, w tym kościoły katolickie, muzułmań-
ski związek wyznaniowy czy związek gmin wyznaniowych żydowskich 46. 
Sąd Okręgowy w Siedlcach 47 orzekł, że pod omawiane wyłączenie podlega 
używanie kurantów zamontowanych na wieży kościoła pod warunkiem, 
że służą one do eksponowania uroczystości związanych z kultem religij-
nym. Kuranty w rozpatrywanym stanie faktycznym składały się z czte-
rech głośników emitujących dźwięki naśladujące brzmienie dzwonu i oko-
licznościowe melodie liturgiczne. Początkowo włączane były co godzina 
i wówczas — zdaniem sądu — bardziej pełniły rolę zegara i zachowanie 
takie naruszało ustawowy zakaz. Jednak kiedy ich działanie zostało ogra-
niczone ostatecznie do 5 uruchomień dziennie za każdym razem na około 
półtorej minuty i każdorazowe ich włączenie komunikowało ważne uro-
czystości religijne w ciągu dnia, było to działanie dopuszczalne prawnie. 
Wybijanie godziny i odgrywanie pieśni o godzinach 7.00, 12:00, 15:00, 
18:00 i 21:00 służyło podkreślaniu rangi wyjątkowych z uwagi na kult 
religijny i odprawiane nabożeństwa godzin. Włączanie ich w innym celu 
naruszałoby obowiązujące przepisy. 

Po wymienieniu powyższych okoliczności ustawodawca stwierdza, 
że zakaz nie dotyczy również „innych legalnych zgromadzeń”. Słowo „le-
galne” zwraca uwagę na to, że mają one odbywać się zgodnie z obowią-
zującymi przepisami 48. W prawie o zgromadzeniach 49 określono, że zgro-
madzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla 
nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia 
wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach 

44  Tamże, art. 33 ust. 2.
45  Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych 

związków wyznaniowych — według stanu na 24 stycznia 2018 r., <https://
mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/relacje-panstwa-z-kosci/13964,Relacje-
-panstwa-z-Kosciolami-przydatne-informacje-dokumenty-i-akty-prawne.html>, 
6 lutego 2018 r.

46  Wykaz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie od-
rębnych ustaw — stan na 20 czerwca 2016 r., <https://mswia.gov.pl/pl/wyzna-
nia-i-mniejszosci/relacje-panstwa-z-kosci/13964,Relacje-panstwa-z-Kosciolami-
-przydatne-informacje-dokumenty-i-akty-prawne.html>, 6 lutego 2018 r.

47  Wyrok SO w Siedlcach z 24 stycznia 2014 r., sygn. II Ka 629/13, <http://
orzeczenia.siedlce.so.gov.pl>, 9 lutego 2018 r.

48  Zob. M. Górski [w:] tenże i in., Prawo ochrony…, wyd. cyt., s. 663.
49  Ustawa z 24 lipca 2015 r. — Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. DzU 

z 2019 r., poz. 631).
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publicznych 50. Warto zauważyć, że ustawodawca zrezygnował z obowiązu-
jącego na gruncie uchylonej już ustawy z 5 lipca 1990 r. — Prawo o zgro-
madzeniach 51 wymogu, że ma być to  zgrupowanie co najmniej 15 osób. 
Zamiar jego zorganizowania wymaga uprzedniego zawiadomienia orga-
nu gminy, które ma być złożone w taki sposób, aby wiadomość dotarła 
do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed 
planowaną datą zgromadzenia 52. Informacja o fakcie dokonania zawia-
domienia i o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia jest nie-
zwłocznie umieszczana na stronie internetowej organu gminy w Biuletynie 
Informacji Publicznej 53. Tam również zamieszczana jest informacja o wy-
danym zakazie  54. Szczególnym rodzajem zgromadzenia jest   zgromadzenie 
spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemoż-
liwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą 
publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało 
istotne z punktu widzenia debaty publicznej 55. Takie zgromadzenie nie 
wymaga uprzedniego zgłoszenia w organie gminy, zachowując przymiot 
legalności. Ponadto w przypadku zgromadzeń cyklicznych organizowanie 
ich możliwe jest po uzyskaniu decyzji wojewody 56. Wojewoda, jednocześ-
nie z wydaniem decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie 
zgromadzeń, udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informa-
cji Publicznej informację o miejscu i terminach zgromadzeń organizowa-
nych cyklicznie 57. Na marginesie warto zwrócić uwagę, że zorganizowa-
nie zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia stanowi wykroczenie 
z art. 52 k.w. Przykładowo za naruszenie zakazu z art. 156 ust. 1 prawa 
ochrony środowiska został skazany mężczyzna, który — wykorzystując 
urządzenie nagłaśniające — informował mieszkańców swojej miejscowości 
o inicjatywie referendalnej 58. Sąd uznał, że w tej sytuacji nie zachodziła 
żadna z okoliczności wyłączających odpowiedzialność z powołanego prze-
pisu. Zdarzenie nie miało bowiem charakteru okazjonalnej uroczystości 
ani też imprezy związanej z kultem religijnym, imprezy sportowej, handlo-
wej czy rozrywkowej, a działania obwinionego nie służyły podaniu do pub-
licznej wiadomości informacji ani komunikatów służących bezpieczeń-
stwu publicznemu. Nie zachodziły też podstawy do uznania, że zdarzenie 
ma charakter legalnego zgromadzenia, gdyż mężczyzna nie zadośćuczy-
nił obowiązkowi zawiadomienia organu gminy przed datą zgromadzenia. 

50  Tamże, art. 3 ust. 1. 
51  DzU z 1990 r., nr 51, poz. 297.
52  Prawo o zgromadzeniach, art 7 ust. 1.
53  Prawo o zgromadzeniach, art. 7 ust. 3.
54  Prawo o zgromadzeniach, art. 15 ust. 1.
55  Prawo o zgromadzeniach, art. 3 ust. 2.
56  Prawo o zgromadzeniach, art. 26b ust. 1.
57  Prawo o zgromadzeniach, art. 26b ust. 2.
58  Wyrok SO w Elblągu z 14 maja 2013 r., sygn. VI Ka 161/13, <http://orzecze-

nia.elblag.so.gov.pl/content/VI$0020Ka$0020161$002f13/151010000003006_
VI_Ka_000161_2013_Uz_2013-05-14_001>, 9 lutego 2018 r.
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Zgodnie z art. 343 prawa ochrony środowiska naruszenie omawianego 
zakazu stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny. Przedmiotem ochro-
ny tego wykroczenia jest stan względnej ciszy na publicznie dostępnych 
terenach miast, terenach zabudowanych oraz terenach przeznaczonych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, który może zostać zakłócony przez 
używanie instalacji lub urządzeń nagłaśniających 59. Sprawcą może być 
każdy człowiek zdolny do ponoszenia odpowiedzialności karnej bez wzglę-
du na jego cechy szczególne i może to być zarówno osoba fi zyczna, któ-
ra w zwykły sposób korzysta ze środowiska, jak i osoba reprezentująca 
jednostki organizacyjne korzystające ze środowiska w sposób emitujący 
hałas 60. Wykroczenie to można popełnić zarówno umyślnie, jak i nie-
umyślnie. Wynika to z ogólnych regulacji zawartych w kodeksie wykro-
czeń — zgodnie z art. 5 wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, 
jak i nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko 
za wykroczenie umyślne 61. Jest o wykroczenie formalne, w związku z czym 
przypisanie komuś odpowiedzialności z tego przepisu nie wymaga wska-
zywania, że w wyniku działania nastąpiły jakiekolwiek szkodliwe następ-
stwa oddziaływania hałasu. Wystarczy, że dana osoba nie dostosowała się 
do zakazu 62. Odpowiedzialność jest również niezależna od przekroczenia 
akustycznych standardów jakości środowiska, przy czym należy potwier-
dzić, że doszło już do użycia urządzeń bądź instalacji nagłaśniających, 
gdyż samo przygotowanie do ich użycia czy nawet usiłowanie nie podlega 
odpowiedzialności karnej.

Funkcję oskarżyciela publicznego przy omawianym wykroczeniu może 
pełnić Policja 63, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek 
województwa lub osoby przez nich upoważnione 64, a także organy  Inspek-
cji  Ochrony Środowiska 65, także wtedy, gdy wniosek o ukaranie za wykro-
czenie złożył inny uprawniony oskarżyciel. Zgodnie z art. 17 § 3 kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia organom administracji rządowej 
i samorządowej, organom kontroli państwowej i kontroli samorządu te-
rytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela 
publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania, 
w tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających, ujawniły wy-
kroczenia i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie. Za powyższe wykroczenie 
kompetencję do nakładania mandatów posiada również straż gminna 66. 

59  Zob. M. Górski [w:] tenże i in., Prawo ochrony…, wyd. cyt., s. 1156.
60  K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008, 

s. 683.
61  Zob. M. Górski [w:] tenże i in., Prawo ochrony…, wyd. cyt., s. 1157.
62  Tamże.
63  Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykro-

czenia (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1120), art. 17 § 1.
64  Prawo ochrony środowiska, art. 379 ust. 4.
65  Ustawa z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. DzU 

z 2019 r., poz. 1355), art. 14.
66  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 listopada 

2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnie-
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Ukaranie danego podmiotu za czyn z art. 343 ust. 1 prawa ochrony 
środowiska nie wyklucza pociągnięcia go do odpowiedzialności cywilnej 
i administracyjnej, gdyż każdy z tych rodzajów odpowiedzialności charak-
teryzuje się inną rolą, innymi metodami, a także innymi instrumentami 
prawnymi i odpowiedzialności te wzajemnie się uzupełniają 67.

Mimo obowiązywania omówionego zakazu i przewidzianych sankcji, do-
wodów na jego naruszenie nie trzeba długo szukać — wystarczy w wyszu-
kiwarce internetowej wpisać hasło „reklama mobilna”, a pojawią się oferty 
co najmniej kilku fi rm świadczących usługi prowadzenia reklamy przy 
użyciu samochodu z umieszczonymi na dachach megafonami. Z drugiej 
strony na wielu forach internauci skarżą się na rozgłaszane przez me-
gafony reklamy uniwersytetów, usług bankowych, promocje uroczystości 
czy puszczany przez głośniki motyw muzyczny sygnalizujący pojawienie 
się na osiedlu pojazdu z watą cukrową albo lodami. Świadczy to o słabej 
reakcji na problem ze strony kompetentnych organów państwa. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy może być brak ofi cjalnych skarg ze strony obywateli 
i niezauważanie problemu przez organy państwa, ale również mała przej-
rzystość omawianego przepisu. Zagadnienie to jest warte jednak więk-
szej uwagi jako działanie niezbędne z punktu widzenia ochrony zdrowia 
człowieka rozumianego nie tylko jako całkowity brak choroby i niepełno-
sprawności, ale też jako stan pełnego fi zycznego, umysłowego i społeczne-
go dobrostanu 68. Powszechnie wskazuje się przecież, że hałas jest jednym 
ze szkodliwych czynników w środowisku, którego obecność jest potencjal-
nie niebezpieczna dla środowiska przyrodniczego i ludzi 69. 

Wiele na ten temat uciążliwości obecnego stanu rzeczy mówi jeden 
z wpisów w Internecie: „Reklamę słychać w promieniu kilkudziesięciu me-
trów od samochodu. Kierowcy stojący w korku za bmw słyszą dudnienie 
nawet przy zasuniętych szybach. «Mam wrażenie, że takich samochodów 
jeździ po naszych drogach coraz więcej, a same reklamy są coraz głośniej-
sze i coraz bardziej zuchwałe» — pisze w liście do redakcji czytelniczka 
posługująca się pseudonimem VIKA. — Ostatnim razem, gdy byłam z cór-
ką na spacerze w parku, wyjące megafony obwieszczające nabór na jakąś 
uczelnię przestraszyły ją do tego stopnia, że się rozpłakała i nie mogłam jej 
uspokoić. Auta z umieszczonymi na dachach megafonami reklamują nie 
tylko uczelnie czy placówki bankowe, lecz także napoje energetyczne czy 
imprezy okolicznościowe. Ale równie dobrze mogłyby reklamować wszyst-
ko. Są tanie i skuteczne, bo nie sposób przed nimi uciec. «Tylko czy miasta 
nie są wystarczająco głośne? Potrzebujemy jeszcze dudniących, ryczących 
reklam?»” 70.

ni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DzU z 2003 r., nr 208, 
poz. 2026 ze zm.), § 2 ust. 1 pkt 11.

67  Wyrok NSA w Szczecinie z 21 lutego 2006 r., sygn. II OSK 339/05, <http://
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E7986966B9>, 9 lutego 2018 r.

68  Defi nicja wg Światowej Organizacji Zdrowia: Z. Karaczun (red.), Ochrona 
środowiska — współczesne problemy, Warszawa 2016, s. 283.

69  Z. Karaczun (red.), Ochrona środowiska…, wyd. cyt., s. 284.
70  B. Dana, Samochód z megafonem, czyli wyjąca reklama. Nielegalna!, 
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Streszczenie: Artykuł 156 prawa ochrony środowiska zawiera zakaz uży-
wania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych 
terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczo-
nych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zakaz ten wynika bezpośrednio 
z mocy prawa i nie wymaga indywidualizacji np. w formie decyzji admini-
stracyjnej. Jednak jego stosowanie w praktyce bywa kłopotliwe z uwagi 
na trudności interpretacyjne, spowodowane tym, że występujące w prze-
pisie pojęcia nie są bezpośrednio defi niowane na gruncie obowiązującego 
prawa. Autorka omawia, jaki jest zakres podmiotowy i przedmiotowy sto-
sowania zakazu, wskazując na przykłady z orzecznictwa oraz na to, jakie 
mogą być konsekwencje jego naruszenia.
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PROHIBITION OF THE USE OF SOUND SYSTEMS 
AND EQUIPMENT — ARTICLE 156 OF THE 

ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT

Since the 1970s, attention has been drawn to the fact that environmental 
factors have a signifi cant impact on human health, alongside lifestyle, 
genetic factors and the organisation of the health care system 2. The ap-
proach taken to this issue, as set out in 1974 by Marc Lalonde, was de-
veloped over the following years and was refl ected, among others, in the 
strategy ‚Health for All by 2000’, which was compiled by the World Health 
Organisation in 1977–79. The Strategy sets out the main lines of action for 
Member States to ensure the health of their citizens, including the promo-
tion and dissemination of healthy lifestyles and behaviour, the provision 
of basic health care that is adequate, accessible and acceptable to all, and 
the reduction of disease and health disorders by reducing risk factors and 
protecting the environment 3.

Currently, in the Polish legal system, issues related to environmental 
protection are regulated by the Environmental Protection Act of 27 April 
2001 4 (hereinafter referred to as EPA), which contains general principles 
governing environmental law, defi nitions and basic concepts common 
to all of the relevant legal acts, rather than being a comprehensive legal 
regulation. In accordance with Article 3(13) of the aforementioned Act, 
environmental protection should be understood as taking up or abandon-
ing actions which make it possible to preserve or restore the natural 
balance. In particular, this protection is supposed to involve the rational 
shaping of the environment, the management of environmental resources 
in accordance with the principle of sustainable development, the restoring 
of natural features to their proper state, and the prevention of pollution. 

1  Dorota Niewiarowska — Master of Laws, teaching assistant with the Staff 
Training Institute at the Police Academy in Szczytno; teaches classes in criminal 
law, criminal procedure and related disciplines.

   Contact with the author via the editorial offi ce.
2  M. Wysocki, M. Miller, Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdro-

wia i nowe zdrowie publiczne, „Przegląd Epidemiologiczny” 2003, Vol. 3, p. 506.
3  Ibid., p. 509.
4  Consolidated text, DzU of 2019, item. 1396 — EPA.



220 Dorota Niewiarowska Nr 3(135)

Pollutants are understood as emissions that may be harmful to human 
health or the environment, may cause damage to material goods, may 
deteriorate the aesthetic value of the environment, or may interfere with 
other, legitimate ways of exploiting the environment 5, while emissions 
should be understood as substances, and energies, such as heat, noise, 
vibrations and electromagnetic fi elds, introduced directly or indirectly into 
the air, water, soil or earth as a result of human activities 6. Environmental 
protection law attaches great importance to the issue of emissions, which 
is a consequence of its preventive role and the importance of protection 
against emissions 7. A relatively new area of interest in this respect is noise 
control 8. However, the legislator’s aim is not to eliminate noise as such, 
as its emission within the legal limits is not against the law, but to achieve 
the proper acoustic state 9.

“It is part of Community policy to achieve a high level of health and en-
vironmental protection, and one of the objectives to be pursued is protec-
tion against noise. In the Green Paper on Future Noise Policy, the Commis-
sion addressed noise in the environment as one of the main environmental 
problems in Europe.” These are the words which start Directive 2002/49/
EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 re-
lating to the assessment and management of environmental noise 10.

The legislator has specifi ed that noise is defi ned as any sound between 
16 to 16,000 Hz 11. Defi ned as such, noise is all sounds within the limits 
of human hearing, since only infrasound (below 16 Hz) and ultrasound 
(above 16,000 Hz) have been excluded 12. Under this defi nition, noise dif-
fers from its common meaning, used to refer to loud sound disturbing the 
peace and quiet 13.

A defi nition closer to what is commonly understood by noise was in-
cluded in the aforementioned Directive of the European Parliament and 
of the Council. It states that “environmental noise is unwanted or harmful 
sound caused by human activities in the open air, such as noise emitted 
by means of transport, road traffi c, rail traffi c, air traffi c and noise from 
industrial activities” 14.

One form of noise control is the prohibition of the use of sound systems 
or equipment in publicly accessible areas of towns, built-up areas and 

 5  Article 3(49) of EPA.
 6  Article 3(4) of EPA.
 7  B. Wierzbowski, R. Bartosz, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia pod-

stawowe, Warsaw 2010, p. 241.
 8  Ibid., p. 247.
 9  M. Górski and others, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warsaw 

2011, p. 415.
10  OJ L 189, p. 12; hereinafter referred to as Directive 2002/49/EC. 
11  Article 3(5) of EPA.
12  M. Górski and others, Prawo ochrony…, op. cit., p. 415.
13  Słownik języka polskiego online, entry: hałas, <https://sjp.pwn.pl/szukaj/

hałas.html>, 12 October 2017.
14  Article 3(a) of Directive 2002/49/WE.
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areas intended for recreation and leisure purposes, which is contained 
in Article 156 of the Polish Environmental Protection Act. This prohibition 
results directly from the law and does not require a separate interpreta-
tion, e.g. in the form of an administrative decision 15. It is also not possible 
to specify provisions of the law in a lower-order act, as there is no statu-
tory authority to do so. It is absolute and applies also to maintaining noise 
within the limits of acceptable standards 16. The assessment of a given be-
haviour is not even affected by the fact that it may be accepted by the vast 
majority of the local community and local government representatives, 
or that other entities undertake similar activities, as the Act does not 
make the prohibition dependent on public consultations 17.

The correct interpretation of the provision may, however, give rise 
to diffi culties, since the terms used in it are not, for the most part, directly 
defi ned under the applicable law. Also, those defi ned are not fully trans-
parent from a practical point of view. Therefore, the individual compo-
nents of the abovementioned prohibition, which includes the use of sound 
systems and equipment, need to be analysed. The Environmental Protec-
tion Act clarifi es that systems comprise 18:

 — stationary technical equipment,
 — a set of technologically related stationary technical devices, the legal 
title to which is held by the same entity and which are located on the 
premises of one plant, 
 — structures other than technical installations or their assemblies, the 
operation of which may give rise to emissions.
As regards the equipment, these are non-stationary technical devices, 

including means of transport 19. The broadest term used in both defi ni-
tions is ‘equipment’, but the Act does not explain explicitly how it should 
be understood. In common language, it is an object, i.e. a tool, mechanism 
or set of mechanisms, or fi xture, designed to serve a specifi c utility func-
tion or to perform a specifi c task, or carry out a specifi c process, whose 
construction and functioning are based on physical or chemical process-
es 20. However, the legislator uses this word in a slightly different way than 
is commonly understood. In the context of the entire Act, it should be as-
sumed that technical equipment is devices of a ‘machinery’ character, 
i.e. devices containing certain mechanisms or their combination, including 

15  Judgement of the Regional Administrative Court in Szczecin of 9 December 
2004, Ref. No. SA/Sz 697/03, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8F53A06A4A>, 
9 February 2018.

16  Judgement of the Regional Administrative Court in Szczecin of 11 October 
2006, Ref. No. SA/Sz 613/06, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C5D2A5CC07>, 
9 February 2018.

17  Judgment of the Regional Administrative Court in Szczecin of 9 December 
2004, Ref. No. SA/Sz 697/03, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8F53A06A4A>, 
9 February 2018.

18  Article 3(6) of EPA.
19  Article 3(42) of EPA.
20  M. Górski et al., Prawo ochrony…, op. cit., p. 57.
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‘tools’ which are parts of machinery, but which can also be directly used 
by people, whose functioning is based on physical or chemical processes, 
and which are designed and constructed for the purpose of specifi c activi-
ties aimed at achieving desired objectives 21. As far as sound equipment 
is concerned, it is all devices whose ‘purpose is to transmit sound so that 
it can reach all hearers within the sound transmission range of a given 
system or device’ 22. According to the quoted defi nitions, it should be as-
sumed that among devices whose use is prohibited under Article 156 
of EPA, there are, e.g. a chiming clock installed on a building and emit-
ting sound through loudspeakers 23, sound systems placed in restaurant 
gardens, as well as loudspeakers mounted on a vehicle, through which 
so-called mobile ads are transmitted. 

The use of the abovementioned systems and equipment is prohibited 
only in specifi ed places, i.e. in publicly accessible urban areas, built-
up areas, and areas intended for recreation and leisure purposes. How-
ever, what the legislator has failed to defi ne is what the perimeters of the 
indicated areas are. 

‘Publicly accessible urban areas’ is a phrase similar to terms appear-
ing in other legal acts, such as a public place 24, a place open to the pub-
lic 25, areas for public use 26, and the area of public space 27. A public place 
means a place open to the public. It is a certain real-life space that is gen-
erally accessible to a larger number of people and to which access is not 
restricted in any way, e.g. a street, a park, a shop, etc 28. or to which ac-
cess is restricted by indicating the maximum number of persons who can 
be there and by requiring a right to stay there, e.g. in the form of a ticket, 
but still potentially accessible to anyone, e.g. a train, cinema or sports 
stadium 29. If the group of individuals authorised to be present in a given 
space is strictly determined, then it is not a public place 30.

A place accessible to the public is a room or an area which can be ac-
cessed by an unlimited number of people 31, for instance a staircase 

21  Ibid.
22  Ibid., p. 662.
23 Judgment of the Supreme Administrative Court of 21 February 2006, Ref. 

No. II OSK 339/05, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E7986966B9>, 9 February 
2018.

24  For instance Article 49, 51, 58, 63a, 141 of the Act of 20 May 1971 — Code 
of Petty Offences (consolidated text DzU of 2019, item 821).

25  For instance Article 79, 145 CPO.
26  For instance Article 144 CPO.
27  Article 2(6) of the Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Develop-

ment (consolidated text DzU of 2018, item 1945); referred to as ASPD.
28  P. Daniluk, (Ed.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warsaw 2016, p. 302.
29  J. Bafi a, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz, War-

saw 1980, p. 128. 
30  P. Daniluk, (Ed.), Kodeks wykroczeń…, op. cit., p. 925
31  Ibid., p. 516.
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or a yard which can be entered by anyone 32. It is also pointed out that the 
concept in question is the same as a public place 33. 

On the other hand, according to the Act on Spatial Planning and Devel-
opment, public space is of particular importance for satisfying the needs 
of the inhabitants, improving their quality of life, and fostering social con-
tacts due to its location and functional and spatial features, as defi ned 
in the study of the conditions and directions of spatial development of the 
community 34.

The meaning of any of the normative phrases discussed above does 
not fully coincide with the notion of ‘publicly accessible urban areas’, but 
their meanings merge with it and partially overlap. Taking all of them into 
account, it can be concluded that publicly accessible town areas are all 
properties located within the town, regardless of their form of ownership, 
provided that access to them is possible without any restrictions 35.

This prohibition also applies to built-up areas and areas intended for 
recreation and leisure purposes, regardless of whether they are located 
in the town or outside of it. The nature of such areas should be assessed 
mainly on the basis of the provisions of the local spatial development plan 
and the actual manner of development 36. 

The provision states that it is forbidden to use sound systems and 
equipment in the indicated places, so by reasoning a contrario, the pro-
hibition does not violate the use of them in areas closed and inaccessible 
to public use, even if they affect publicly accessible areas 37.

As mentioned above, the prohibition described above is absolute, but 
the legislator has provided for certain exemptions to its application. Pur-
suant to Article 156(2) of the Environmental Protection Act, it does not 
apply to occasional religious ceremonies, festivities and events, sporting, 
commercial, entertainment and other legal gatherings, as well as to the 
announcement of information serving public security. The provision states 
that the use of devices and systems during the indicated celebrations 
is excluded from the prohibition, so it is forbidden to continue using them 
outside of the date and place of the abovementioned celebrations. 

Occasional celebrations are irregular meetings related to, or intended 
to commemorate, an event considered important 38. The use of such de-
vices is not prohibited during the course of the event only if they are le-
gally organised. If their organisation requires the appropriate agreement 
of the administrative authorities, they should also take into account noise 
nuisance during the decision-making process.

Occasional requirements are not applicable to commercial, sport-
ing and entertainment events. These events are public events that are 

32  J. Bafi a, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń…, op. cit., p. 189.
33  P. Daniluk, (Ed.), Kodeks wykroczeń…, op. cit., p. 944.
34  Article 2(6) of ASPD.
35  M. Górski, [in:] Górski et al., Prawo ochrony…, op. cit., p. 662.
36  Ibid. 
37  Ibid., p. 663.
38  Ibid.
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organised for a specifi c purpose, such as a competition, concert or fair 39. 
According to the Major Events Security Act 40, a sporting event is an event 
aimed at sporting competition or popularising physical culture 41, whereas 
an artistic and entertainment event is an event of artistic and entertain-
ment character or an organised public viewing of a television broadcast 42.

However, in the case of religious festivities and events, which also 
do not have to be occasional, the type of worship is not indicated. It should 
be assumed that they are events organised by religious communities op-
erating in accordance with the law, in particular the Law on Guarantees 
of Freedom of Conscience and Religion 43. This Act requires the registration 
of churches and other religious associations. A refusal to make an entry 
in the register kept by the minister in charge of religious denominations 
may take place only if the application contains provisions which are con-
trary to the provisions of acts protecting public safety and order, health, 
public morality, parental authority or fundamental rights and freedoms 
of other persons 44. Currently, 165 churches and religious associations 
are registered in Poland, including, for example, Jehovah’s Witnesses 45. 

39  Ibid. 
40  Act of 20 March 2009 on Major Events Security (consolidated text, DzU 

of 2018, item 1870).
41  Article 3(3) of the Major Events Security Act contains a defi nition of the 

term ‘mass sports event’ - ‘it shall be understood as a mass event aimed at sports 
competition or popularisation of physical culture, organised at: 

a) a stadium or other facility which is not a building, where the number 
of places made available by the organiser for persons, determined in accordance 
with the provisions of the building law and fi re protection regulations, is not few-
er than 1000, and in the case of a sports hall or other building allowing for the 
organisation of a mass event, not fewer than 300,

(b) premises enabling a mass event to be held in which the number of places 
for persons made available by the organiser is not fewer than 1,000’.

42 Article 3(2) of the Major Events Security Act contains a defi nition of the no-
tion of a ‘major art and entertainment event’ - ‘it shall be understood as an event 
of artistic, entertainment character, or an organised public viewing of a televi-
sion broadcast on screens or devices enabling an image to be obtained with a di-
agonal size exceeding 3 m, which is to be held: 

a) at a stadium, in another facility which is not a building or in an area en-
abling a mass event to be held, where the number of places made available by the 
organiser, determined in accordance with the provisions of the construction law 
and fi re protection regulations, is not fewer than 1,000. 

(b) in a sports hall or other building enabling a mass event to be held, 
in which the number of places for persons made available by the organiser, de-
termined in accordance with building regulations and fi re protection regula-
tions, is not fewer than 500’.

43  The Act of 17 May 1989 on Guarantees of Freedom of Conscience and Reli-
gion (consolidated text. DzU of 2017 item 1,153).

44  Ibid., Article 33(2) of the Act on Guarantees of Freedom of Conscience and 
Religion.

45  Churches and religious associations entered in the register of churches 
and other religious associations - as of 24 January 2018, <https://mswia.gov.
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In addition, there are 15 churches and religious associations not included 
in the register, including Catholic churches, Muslim religious associations 
and Jewish communities 46. The District Court of Law in Siedlce 47 ruled 
that the use of chimes mounted on the tower of a church is subject to the 
exclusion in question, provided that they are used to display ceremo-
nies related to religious worship. The chimes in the above case consisted 
of four loudspeakers emitting sounds imitating the sound of a bell and 
occasional liturgical melodies. Initially, they were turned on every hour, 
at which point - according to the court - they were more like a clock, and 
such behaviour violated the statutory ban. However, when their operation 
was eventually limited to 5 activations per day for about one and a half 
minutes each time, and their activation communicated important religious 
celebrations during the day, it was legally permissible. Striking the hour 
and playing songs at 7:00, 12:00, 15:00, 18:00 and 21:00 served to high-
light the importance of religious worship and religious services. Activating 
them for other purposes would violate applicable laws.

After mentioning the aforementioned circumstances, the legislator con-
cludes that the prohibition does not apply to ‘other legal assemblies’ ei-
ther. The word ‘legal’ points out that such meetings are to be held in ac-
cordance with the current legislation 48. The Assembly Law 49 specifi es that 
an assembly is a grouping of people in open spaces accessible to persons 
not defi ned by name in a specifi c place in order to hold joint meetings 
or to express a common position on public matters 50. It is worth noting 
that the legislator has resigned from the Act of 5 July 1990, which has 
already been repealed. The Law on Meetings 51 requires that it be a group-
ing of at least 15 participants. The intention to organise such an event re-
quires prior notifi cation to the municipal authority, which is to be submit-
ted in such a way that the message reaches the authority no earlier than 
30 days and no later than 6 days before the planned date of the meeting 52.
The information about the fact of making the notifi cation and about the 
place and date of the meeting is immediately published on the website 
of the parish authority in the Public Information Bulletin 53. Information 

pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/relacje-panstwa-z-kosci/13964,Relacje-panstwa-
z-Kosciolami-przydatne-informacje-dokumenty-i-akty-prawne.html>, 6 February 
2018.

46  List of churches and religious associations operating pursuant to sepa-
rate acts - as of 20 June 2016, <https://mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/
relacje-panstwa-z-kosci/13964,Relacje-panstwa-z-Kosciolami-przydatne-infor-
macje-dokumenty-i-akty-prawne.html>, 6 February 2018.

47  Judgement of the District Court in Siedlce of 24 January, Ref. 
No. II Ka 629/13, <http://orzeczenia.siedlce.so.gov.pl>, 9 February 2018.

48  M. Górski [in:] Górski et al., Prawo ochrony..., op. cit., p. 663.
49  Act of 24 July 2015 - The Law on Assemblies (DzU of 2019, item 631).
50  Ibid., Article 3(1).
51  DzU of 1990, Vol. 51, item 297.
52  Article 7(1) of the Law on Meetings.
53  Article 7(3) of the Law on Meetings.
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about a ban is also placed there 54. A special type of gathering is a sponta-
neous gathering that takes place in connection with a sudden and unfore-
seeable event related to public life, the holding of which at a different date 
would be pointless or of little importance from the point of view of public 
debate 55. Such a meeting does not require prior notifi cation to the parish 
council, while preserving its legality. In addition, in the case of regular 
meetings, it is possible to organise them after obtaining a decision of the 
province governor 56. The governor, along with issuing a decision on the 
permission for regular meetings, publishes on the website of the Public 
Information Bulletin information about the place and dates of meetings 
organised on a regular basis 57. Incidentally, it is worth noting that the 
organisation of a meeting without the required notice is an offence under 
Article 52 of the Code of Administrative Offences. For example, a man 
was sentenced for violating the prohibition under Article 156(1) of the En-
vironmental Protection Act, who - using a sound system - informed the 
inhabitants of his town about a referendum initiative 58. The court found 
that in this situation, none of the circumstances excluding the liability 
from the provision referred to above occurred. The incident was not an oc-
casional celebration or other religious, sports, commercial or entertain-
ment event, and the activities of the charged person did not serve to make 
public information or communications serving public safety. There were 
also no grounds for considering the event to be a legal one, as the man 
failed to satisfy the obligation to notify the parish council before the date 
of the event. Pursuant to Article 343 of the Environmental Protection Act, 
a violation of the aforementioned prohibition constitutes an offence and 
is subject to a fi ne. The subject of legal protection in case of this offence 
is the state of relative silence in the publicly accessible areas of towns, 
built-up areas and areas intended for recreation and leisure purposes, 
which may be disturbed by the use of sound systems or equipment 59. The 
offender may be any person capable of criminal liability without regard 
to his or her particular characteristics, and may include either a natural 
person who habitually uses the environment or a person representing or-
ganisational units that use the environment in a noise-emitting manner 60. 
The offence may be committed either intentionally or unintentionally. 
This results from general regulations contained in the Code of Adminis-
trative Offences - in accordance with Article 5, an offence may be com-
mitted both intentionally and unintentionally, unless the Act provides 

54  Article 15(1) of the Law on Meetings.
55  Article 3(2) of the Law on Meetings.
56  Article 26b(1) of the Law on Meetings.
57  Article 26b(2) of the Law on Meetings.
58  Judgement of the District Court in Elbląg, 14 May 2013, Ref. No. VI Ka 161/13, 

<http://orzeczenia.elblag.so.gov.pl/content/VI$0020Ka$0020161$00
2f13/15101000000003006_VI_Ka_000161_2013_Uz_2013-05-14_001>, 9 February 
2018.

59  M. Górski [in:] Górski et al., Prawo ochrony..., op. cit., p. 1,156.
60  K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warsaw 2008, p. 683.
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for responsibility only for an intentional offence 61. It is a formal offence, 
and therefore the assigning of responsibility to a person under this provi-
sion does not require any indication that the action has resulted in any 
harmful effects from the noise impact. It is suffi cient that the person con-
cerned has not complied with the prohibition 62. Liability is also not de-
pendent on exceeding the acoustic standards of environmental quality, 
but it should be confi rmed that the use of equipment or sound systems 
has already taken place, as the mere preparation for their use or even at-
tempt to use them is not subject to criminal responsibility.

The function of public prosecutor in the case of the offence in question 
may be performed by the Police 63, the head of the parish, the mayor or the 
president of the city, the head of the county, the marshal of the province 
or persons authorised by them 64, as well as the bodies of the Environ-
mental Protection Inspection 65, also if the request for punishment for the 
offence has been submitted by another authorised prosecutor.

According to Article 17(3) of the Code of Conduct on Offences, govern-
ment and local government administration bodies, state control and con-
trol bodies of local government and municipal (parish) guards are granted 
the powers of a public prosecutor only if, within the scope of their activity, 
also during the course of investigative activities, they have revealed of-
fences and have applied for a penalty. The municipal (parish) police are 
also empowered to impose fi nes for such offences 66.

Penalties against a given entity for an act under Article 343(1) of the 
Environmental Protection Act do not exclude its civil and administrative 
liability, because each of these types of liability is characterised by a dif-
ferent role, different methods and other legal instruments which com-
plement each other 67. In spite of the aforementioned ban and sanctions, 
evidence of its violation is not hard to fi nd - it is enough to enter ‘mobile 
advertising’ in a web browser and there will be offers from at least a few 
companies providing advertising services using a car with megaphones 
placed on the roof. On the other hand, on many different forums, Internet 
users complain about advertisements of universities, banking services, 
celebration promotions or a musical motif played through loudspeakers 

61  M. Górski [in:] Górski et al., Prawo ochrony..., op. cit., p. 1157.
62  Ibid.
63  Article 17 (1) of the Act of 24 August 2001 - Code of procedure in cases 

of minor offences (consolidated text of DzU of 2019, item 1120).
64  Article 379(4) of the Environmental Protection Act.
65  Article 14 of the Act of 20 July 1991 on the Inspection of Environmental 

Protection (DzU of 2019, item 1355).
66  Paragraph 2(1)(11) of the Regulation of the Minister of Internal Affairs and 

Administration of 17 November 2003 on offences for which members of par-
ish guards are entitled to impose fi nes by way of a penalty ticket (DzU of 2003, 
Vol. 208, item 2026, as amended).

67  Judgement of the Supreme Administrative Court in Szczecin, 21 February 
2006, Ref. No. II OSK 339/05, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E7986966B9>, 
9 February 2018.
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that signals the appearance of a vehicle selling cotton candy or ice cream 
in a housing estate. This indicates a weak reaction to the problem on the 
part of the competent state authorities. The reason for this may be the 
lack of offi cial complaints from citizens and the failure of the state au-
thorities to notice the problem, but also the lack of transparency of this 
legislation. This issue deserves more attention, however, as a necessary 
measure for the protection of human health, understood not only as the 
complete absence of disease and disability, but also as a state of complete 
physical, mental and social well-being 68.

It is commonly pointed out that noise is one of the harmful environmen-
tal factors, the presence of which is potentially dangerous for the natural 
environment and people 69. A post on the Internet says a lot about what 
nuisance is caused by the current state of affairs: ‘The advertisement can 
be heard within a distance of several dozen meters from the car. Drivers 
stuck in a traffi c jam behind the BMW can hear a rumble even when the 
windows are closed. — I have the impression that more and more of these 
cars are on our roads and that the advertisements themselves are getting 
louder and bolder —  a reader using the nickname VIKA writes in a letter 
to the editorial offi ce. The last time I was walking with my daughter in the 
park, the screaming loudspeakers announcing the recruitment to some uni-
versity scared her to such an extent that she cried and I could not calm 
her down. Cars with megaphones placed on the roofs advertise not only 
universities and banking institutions, but also energy drinks and special 
events. But they might as well advertise everything. They are cheap and 
effective, because it is impossible to escape them. But aren’t the cities 
loud enough? Do we need more rumbling and roaring advertisements?’ 70.

References

Publications

Bafi a J, Egierska D, Śmietanka I, Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warsaw, 
1980.

Daniluk P (Ed.), Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warsaw, 2016.

Górski M et al., Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warsaw, 2011.
Gruszecki K, Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warsaw, 2008.

Karaczun Z (Ed.), Ochrona środowiska — współczesne problemy. Warsaw, 2016.
Wierzbowski B, Bartosz R, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia pod-

stawowe. Warsaw, 2010.
68  Defi nition according to the World Health Organisation, Karaczun (Ed.), 

Ochrona środowiska – współczesne problemy, Warsaw 2016, p. 283.
69  Z. Karaczun (Ed.), Ochrona środowiska..., ed. cit., p. 284.
70  B. Dana, Samochód z megafonem, czyli wyjąca reklama. Nielegalna!, < 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,9916898,Samochod_z_megafonem__czy-
li_wyjaca_reklama__Nielegalna_.html?disableRedirects=true>, 9 February 2018.



Nr 3(135)        Prohibition to use sound systems and equipment… 229

Wysocki M, Miller M, Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrow-
ia i nowe zdrowie publiczne. Przegląd Epidemiologiczny, 2003, No. 3.

Legal acts

Ustawa z 17 maja 1989 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 
(tekst jedn. DzU z 2017, poz. 1153).

Ustawa z 5 lipca 1990 — Prawo o zgromadzeniach (DzU z 1990, nr 51, 
poz. 297).

Ustawa z 20 lipca 1991 o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. DzU 
z 2019, poz. 1355).

Ustawa z 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. DzU 
z 2019, poz. 1396).

Ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym 
(tekst jedn. DzU z 2018, poz. 1945).

Ustawa z 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. 
to DzU z 2018, poz. 1870).

Ustawa z 24 lipca 2015 — Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. DzU 
z 2019, poz. 631).

Ustawa z 24 sierpnia 2001 — Kodeks postępowania w sprawach o wykroc-
zenia (tekst jedn. DzU z 2019, poz. 1120).

Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council 
of 25 June 2002 relating to the assessment and management of envi-
ronmental noise (OJ EU L No. 189).

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 listo-
pada 2003 w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych 
są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DzU 
z 2003, nr 208, poz. 2026 ze zm.).

Other sources

Dana B, Samochód z megafonem, czyli wyjąca reklama. Nielegalna! Electron-
ic source: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,9916898,Samochod_z_
m e g a f o n e m _ _ c z y l i _ w y j a c a _ r e k l a m a _ _ N i e l e g a l n a _ .
html?disableRedirects=true.

Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych 
związków wyznaniowych — według stanu na 24 stycznia 2018. Elec-
tronic source: https://mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/relacje-
panstwa-z-kosci/13964,Relacje-panstwa-z-Kosciolami-przydatne-infor-
macje-dokumenty-i-akty-prawne.html, 6 February, 2018.

Słownik języka polskiego online, hasło: hałas. Electronic source: https://
sjp.pwn.pl/szukaj/hałas.html, 12 October, 2017.

Wykaz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie 
odrębnych ustaw — stan na 20 czerwca 2016. Electronic source: htt-
ps://mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/relacje-panstwa-z-
kosci/13964,Relacje-panstwa-z-Kosciolami-przydatne-informacje-do-
kumenty-i-akty-prawne.html, 6 February, 2018.



230 Dorota Niewiarowska Nr 3(135)

Wyrok NSA w Szczecinie z 21 lutego 2006, sygn. II OSK 339/05. Electronic 
source:  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E7986966B9.

Wyrok WSA w Szczecinie z 9 grudnia 2004, sygn. SA/Sz 697/03. Elec-
tronic source: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8F53A06A4A.

Wyrok WSA w Szczecinie z 11 października 2006, sygn. SA/Sz 613/06. 
Electronic source: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C5D2A5CC07.

Wyrok SO w Elblągu z 14 maja 2013, sygn. VI Ka 161/13. Electronic 
source: http://orzeczenia.elblag.so.gov.pl/content/VI$0020Ka$0020
161$002f13/151010000003006_VI_Ka_000161_2013_Uz_2013-05-
14_001.

Wyrok SO w Siedlcach z 24 stycznia 2014, sygn. II Ka 629/13. Electronic 
source: http://orzeczenia.siedlce.so.gov.pl.

DOI: 10.5604/01.3001.0013.7514
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.7514

Keywords: environmental protection, noise, noise control, sound 
equipment, sound systems

Summary: Article 156 of the Environmental Protection Act prohibits the 
use of sound systems or equipment in publicly accessible areas of towns, 
built-up areas and areas intended for recreation and leisure purposes. This 
prohibition results directly from the law and does not require a separate 
interpretation, e.g. in the form of an administrative decision. However, its 
application in practice can be troublesome due to interpretation diffi culties 
caused by the fact that the terms used in the regulation are not explicitly 
defi ned in the applicable law. The author discusses the subjective and objec-
tive scope of the prohibition, pointing to examples of judicial decisions, and 
indicating the consequences of its violation.
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NOWELIZACJA ART. 209 K.K. — ASPEKTY PRAWNE 
I PRAKTYCZNE

Ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz usta-
wy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 2 weszła w życie 31 maja 
2017 r., wprowadzając istotne zmiany w treści art. 209 k.k. 3, które w zało-
żeniu miały zwiększyć skuteczność realizacji obowiązku opieki nad małolet-
nimi dziećmi przez zaspokojenie ich potrzeb materialnych, w konsekwencji 
jednak spowodowały one paraliż komórek dochodzeniowo-śledczych Policji 
zajmujących się prowadzeniem postępowań przygotowawczych oraz prob-
lemy w ich praktycznym stosowaniu 4.

W dotychczasowym brzmieniu przepisu główne znamię wieloczynowego 
przestępstwa niealimentacji stanowiła „uporczywość” interpretowana — 
z powodu braku defi nicji legalnej — na podstawie orzecznictwa i doktry-
ny. Przyjmowano, że dla jej realizacji wystarczające było wstrzymywanie 
się dłużnika alimentacyjnego z zapłatą przez co najmniej trzy miesiące 5. 
Ustawodawca przy użyciu alternatywy rozłącznej wprowadził do zakresu 
pojęciowego przepisu kolejne znamię przestępstwa w postaci zaległości 
stanowiących równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych 
albo opóźnienia zaległego świadczenia innego niż okresowe wynoszącego 
co najmniej trzy miesiące, przy czym świadczenie inne niż okresowe zosta-
ło zdefi niowane jako świadczenia alimentacyjne wypłacane jednorazowo, 
na przyszłość i ustalone na mocy orzeczenia sądowego, umowy lub ugo-
dy między uprawnionym i zobowiązanym lub świadczenia alimentacyjne 
skapitalizowane i zasądzane jednorazowo (w szczególności, gdy znana jest 

1  St. sierż. Izabela Olek — Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Autorka rozdziału: Szanse 
i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski wynikające z relacji z krajami Bliskiego 
Wschodu w publikacji — Projekt „Polska” — silne i bezpieczne państwo?, pod red. 
nauk. A. Antczak-Barzan, Warszawa 2014.

   Adres do korespondencji: <izaolek@10g.pl>. 
2  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 670. 
3  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tekst jedn. DzU z 2016 r., 

poz. 1137 ze zm.)
4  W artykule ujęte zostały rozważania, uwagi i wskazówki autorki wynikające 

z pełnienia służby w komórce dochodzeniowo-śledczej.
5  Ł. Pohl, Prawo karne — wykład części ogólnej, Warszawa 2015, s. 215.
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chwila wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego) 6. Dla bytu przestępstwa 
nadal wymagane jest jednak znamię w postaci „uchylania się” rozumiane 
jako działanie celowe, zamierzone, wynikające z negatywnego nastawie-
nia psychicznego sprawcy do nałożonego obowiązku. Niewystarczające 
jest więc ustalenie, że sprawca nie uiszczał świadczeń alimentacyjnych, 
taka konstrukcja przepisu wymaga bowiem zgromadzenia materiału 
dowodowego wskazującego na faktyczne uchylanie się sprawcy od obo-
wiązku alimentacyjnego interpretowane w powyżej przytoczony sposób, 
a więc umyślnie. W toku postępowania przygotowawczego należy uzyskać 
o sprawcy niżej wymienione informacje, obejmujące cały okres niealimen-
tacji oraz jego obecną sytuację, czyli:

 — informacje z urzędu pracy, w którym wyszczególnione będą okresy za-
rejestrowania sprawcy jako osoby bezrobotnej, posiadane prawo do po-
bierania zasiłku, okresy pobierania zasiłku i ich wysokość, przedsta-
wione i odrzucone oferty pracy,
 — informacje z ośrodka pomocy społecznej właściwego względem aktu-
alnego i poprzedniego miejsca zamieszkania sprawcy w zakresie ko-
rzystania przez niego ze świadczeń materialnych (uzyskanie danych 
z ośrodka pomocy społecznej właściwego miejscowo co do poprzedniego 
miejsca zamieszkania sprawcy jest zasadne tylko wówczas, gdy okres 
zamieszkiwania sprawcy na danym terenie obejmuje okres, co do któ-
rego prowadzone jest postępowanie przygotowawcze),
 — informacje dotyczące aktualnego stanu rodzinnego sprawcy (jeśli 
sprawca nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego tylko dlatego, 
że ma na utrzymaniu żonę/konkubinę oraz dzieci z innego związku, 
wobec których łoży na utrzymanie, a posiadane przez niego możliwości 
fi nansowe obiektywnie uniemożliwiają mu spełnienie świadczeń zale-
głych, to nie wypełnia znamion typu czynu zabronionego),
 — informacje o nieruchomościach gruntowych, lokalowych i budynko-
wych oraz pojazdach mechanicznych, których sprawca jest lub był 
właścicielem 7,
 — informacje o pobytach sprawcy w jednostkach penitencjarnych (za-
równo o odbywaniu kary pozbawienia wolności, jak i tymczasowym 
aresztowaniu),

6  Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny 
z 3 stycznia 2017 r., druk nr 1193, <www.orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/8824
2DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf>, 8 sierpnia 2018 r.

7  Informacje na temat nieruchomości posiadanych przez sprawcę można uzy-
skać za pośrednictwem funkcjonariusza Policji pełniącego funkcję koordynatora 
ds. odzysku mienia, który posiada uprawnienia do składania zapytań w Centralnej 
Bazie Ksiąg Wieczystych oraz Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografi i. W przypad-
ku pojazdów mechanicznych oprócz sprawdzenia w Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców warto rozważyć również dokonanie sprawdzeń w rejestrach cywilnych 
statków powietrznych, rejestrach statków morskich i śródlądowych, jachtów i łodzi 
morskich — w szczególności, gdy sprawca jest osobą o wysokim statusie społecz-
nym i materialnym.
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 — informacje o działalności gospodarczej prowadzonej przez sprawcę lub 
posiadanych udziałach w spółkach 8,
 — sprawdzenie portalów społecznościowych typu Facebook, Instagram 
i innych podobnych w ramach tzw. białego wywiadu mające na celu 
zgromadzenie i analizę informacji udostępnianych przez sprawcę — 
w szczególności dotyczących wyjazdów wakacyjnych, posiadanych ru-
chomości i nieruchomości, aktualnego miejsca pobytu, kontaktów, wy-
konywanej pracy itp.,
 — dane o karalności sprawcy (w tym o wyrokach za popełnienie prze-
stępstw z art. 209 k.k.),
 — ustalenie w ramach przesłuchania pokrzywdzonej, czy sprawca doko-
nywał jakichkolwiek wpłat na poczet zobowiązania alimentacyjnego 
w badanym okresie, a także czy pokrzywdzonej znane są: aktualne 
miejsce pobytu sprawcy, jego dochody i posiadany majątek,
 — ustalenie aktualnego miejsca zamieszkania i zameldowania sprawcy 9,
 — w szczególnych przypadkach pomocne może okazać się uzyskanie 
za pośrednictwem prokuratora informacji z urzędu skarbowego i zwe-
ryfi kowanie ich z ustalonym stanem faktycznym.
Uzyskanie części z powyższych informacji, które jednoznacznie wska-

zują na brak znamienia „uchylania się”, pozwala zakończyć postępowanie 
prowadzone w trybie art. 307 k.p.k. 10 odmową wszczęcia dochodzenia. 
Nie należy zapominać o konieczności ustalenia prowadzonych do tej pory 
postępowań sprawdzających i przygotowawczych z udziałem wskazane-
go dłużnika i wierzyciela, co ma istotne znaczenie przy ustalaniu czasu 
popełnienia przestępstwa i ujęcie w opisie zarzucanego czynu wyłącznie 
okresu, który do tej pory nie był rozpatrywany lub był rozpatrywany, lecz 
postępowanie zostało zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu 
lub odmowie wszczęcia dochodzenia z powodu braku danych dostatecz-
nie uzasadniających popełnienie czynu zabronionego, czyli na podstawie 
art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. Wskazane byłoby uzyskanie uwierzytelnionej kse-
rokopii wydanych decyzji i dołączenie ich do akt dochodzenia. Szczególnie 
skrupulatnie należy przeprowadzić czynność przesłuchania podejrzanego, 

 8  Wskazane informacje można uzyskać za pomocą strony internetowej Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej — <www.prod.ceidg.
gov.pl>, oraz Krajowego Rejestru Sądowego — <www.ekrs.ms.gov.pl>, a także 
ze stanowisk dostępowych do systemów informacyjnych Policji.

 9  Ustaleń w tym zakresie należy dokonać za pośrednictwem systemu KSIP 
i nr PESEL oraz rozpytań członków rodziny. Ponadto pomocna może okazać się 
analiza istniejących w KSIP legitymowań i rejestracji procesowych, a następnie 
zwrócenie się do jednostek Policji wykonujących czynności z osobą pozostają-
cą w naszym zainteresowaniu o udzielenie informacji w zakresie posiadanych 
adresów zamieszkania i danych kontaktowych. Źródłem niezbędnych informa-
cji może być też wniosek o wydanie dowodu osobistego lub paszportu możliwy 
do uzyskania w urzędzie gminy (przydatny, jeśli został złożony w okresie, który 
może wskazywać, że nadal jest aktualny). 

10 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. 
DzU z 2017 r., poz. 1904 ze zm.).
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który wyraża chęć składania wyjaśnień i wskazuje, że w okresie popełnie-
nia zarzucanego mu czynu był bezdomny, bezrobotny, nie podejmował 
prac dorywczych, nie posiadał majątku ruchomego ani nieruchomego. 
Rolą funkcjonariusza Policji jest w takim przypadku uzyskanie od podej-
rzanego informacji dotyczących miejsca noclegu (szczególnie w okresie zi-
mowym), danych osób, które pomagały podejrzanemu fi nansowo, źródeł 
pomocy, z których korzystał, a następnie ich zweryfi kowanie. 

Idąc dalej, ustawodawca uzależnia realizację znamion typu kwalifi -
kowanego przestępstwa niealimentacji od zaistnienia skutku w postaci 
narażenia na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych 
spowodowanych uchylaniem się sprawcy od spełnienia świadczeń alimen-
tacyjnych, czyli zaniechaniem działania określonego rodzaju. W tym miej-
scu warto sięgnąć po orzecznictwo, które konstatuje, iż zakres podstawo-
wych potrzeb nie jest pojęciem stałym i niezmiennym, lecz zależy od kon-
kretnych warunków społeczno-ekonomicznych 11. Oprócz konieczności 
zapewnienia wyżywienia, mieszkania, odzieży, przyborów szkolnych, 
podstawowymi potrzebami są też potrzeby konsumpcyjne i kulturalne, 
do których zalicza się rozrywkę, realizację pasji, rozwijanie uzdolnień, 
możliwość trenowania sportu czy też naukę języków obcych. Jest to kwe-
stia podlegająca indywidualnej ocenie z uwzględnieniem wieku dziecka, 
jego stanu zdrowia i innych czynników. Wymienione okoliczności i stan 
faktyczny winny być ustalone w trakcie przesłuchania reprezentanta wie-
rzyciela (z reguły drugiego z rodziców uprawnionego). Ponadto ustawo-
dawca wśród źródeł obowiązku alimentacyjnego pominął ustawę, a kata-
log poszerzył o ugodę zawartą przed sądem albo innym organem. Wobec 
uregulowań ustawy z 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy 12 
trudno podzielić ten pogląd. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu 
z 25 stycznia 2018 r. 13: „w obecnym bowiem brzmieniu art. 209 § 1 k.k., 
jeżeli obowiązek alimentacyjny dotyczy osób najbliższych i wynika z po-
wołanych już wyżej przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nadal 
jego źródłem, i to samoistnym, jest ustawa. Orzeczenie sądu, ugoda lub 
umowa, określające wysokość takiego świadczenia, ma wyłącznie, o czym 
już była mowa, charakter deklaratoryjny i nie stanowi w tym wypadku 
źródła obowiązku opieki polegającego na łożeniu na utrzymanie osoby 
uprawnionej”. 

Dotychczas czyn z art. 209 § 1 k.k. zagrożony był grzywną, karą ogra-
niczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2, w aktualnym 
stanie prawnym należy wyróżnić typ podstawowy przestępstwa określony 
w § 1 przewidujący karę w postaci grzywny, ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku oraz typ kwalifi kowany w § 1a nakładający 
na sprawcę grzywnę, ograniczenie wolności albo karę pozbawienia wolno-
ści do lat 2. Ustalenie ustawowego wymiaru kary pozbawienia wolności 
na takim poziomie — przy łącznym spełnieniu warunków wymienionych 

11  Wyrok SN z 27 marca 1987 r., sygn. V KRN 54/87, OSN 1987, nr 87, poz. 103.
12  DzU z 1964 r., nr 9, poz. 59 ze zm.
13  Sygn I KZP 10/17.
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w art. 43la § 1 k.k.w. — pozwala na zastosowanie jej wobec skazanych 
za czyn stypizowany w art. 209 § 1 k.k. w systemie dozoru elektroniczne-
go. W przypadku skazania z art. 209 § 1a k.k. powyższy tryb wykonywania 
kary możliwy jest jedynie w sytuacji, gdy sąd orzekł karę pozbawienia wol-
ności nieprzekraczającą roku, a skazany spełnia pozostałe warunki wy-
nikające z przywołanego wyżej przepisu kodeksu karnego wykonawczego. 
Kara izolacyjna nie rozwiąże problemu, a wręcz go pogłębi, wobec czego 
powinna być orzekana jedynie jako ultima ratio 14. Nie sposób doszukać 
się przesłanek uzasadniających konieczność odseparowania sprawcy nie-
alimentacji od reszty społeczeństwa, a rodzaj popełnionego przestępstwa 
nie wymaga poddania go resocjalizacji 15. Nie postulując de lege ferenda, 
w obecnym stanie prawnym — jeśli nie występują przesłanki negatyw-
ne — najbardziej uzasadnione aksjologicznie wydaje się orzekanie za czyn 
z art. 209 k.k. kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania na okres próby z jednoczesnym nałożeniem obowiązku proba-
cyjnego określonego w art. 72 § 1 pkt 3 k.k. 16 

Problematyczna pozostaje również kwestia łożenia alimentów na rzecz 
małoletniego w trakcie pobytu dłużnika w zakładzie karnym. Organy pro-
wadzące postępowanie przygotowawcze po ustaleniu, że sprawca w okre-
sie objętym zainteresowaniem był osadzony w jednostce penitencjarnej 
uznają, że nie miał on obiektywnej możliwości wywiązywania się z obo-
wiązku alimentacyjnego i okres ten wyłączają z opisu czynu. W niektó-
rych przypadkach skutkuje to umorzeniem postanowienia z uwagi na brak 
w czynie znamion czynu zabronionego. Analiza linii orzeczniczej wskazu-
je, że sądy nie są w tej materii jednomyślne. Zgodnie z wyrokiem Sądu 
Najwyższego z  7 kwietnia 1994 r. 17, jeśli zobowiązany nie ma możliwości 
zarobkowych i majątkowych, również przez odbywanie kary pozbawienia 
wolności, a ponadto nie pracuje z powodu braku miejsca dla skazanych, 
wówczas jest zwolniony z obowiązku świadczeń alimentacyjnych. Inne sta-
nowisko zaprezentował Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 23 li-
stopada 2010 r., gdzie uznał, że umorzenie należności alimentacyjnych 
może mieć miejsce jedynie, gdy sytuacja dochodowa zobowiązanego lub 
jego rodziny wynikająca z czynników obiektywnych nie pozwala nie wy-
wiązanie się z nałożonego obowiązku, do których nie zalicza się odbywanie 
kary pozbawienia wolności, gdyż jest on skutkiem zabronionych działań 
zobowiązanego, a te nie stanowią sytuacji wyjątkowej 18. Podane orzeczenia 
z oczywistych względów nie wyczerpują tematu i stanowią jedynie wstęp 
do dalszych rozważań, które nie są przedmiotem niniejszego opracowania. 

14  D.J. Sosnowska, Alimenty a prawo karne. Praktyka wymiaru sprawiedliwości, 
Warszawa 2012, s. 196. 

15  A. Ornowska, Kara ograniczenia wolności, Warszawa 2013, s. 28.
16  Zawieszając wykonanie kary, sąd zobowiązuje, a jeżeli orzeka środek kar-

ny może zobowiązać, skazanego do wykonywania ciążącego na nim obowiązku 
łożenia na utrzymanie innej osoby.

17  Sygn. I CR 3/94, LEX nr 188339.
18  Sygn. II SA/Łd 784/10, <www.orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AD9F3872DA>, 

8 sierpnia 2018 r.
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W praktyce policyjnej przy zaistnieniu takiej sytuacji pomocne może oka-
zać skierowanie zapytania do jednostki penitencjarnej, w której przebywa 
osadzony w zakresie możliwości podjęcia przez niego pracy i wysokości 
możliwego do uzyskania wynagrodzenia, a przede wszystkim ustalenie, czy 
odbywa karę za przestępstwo umyślne, w przypadku którego miał świado-
mość negatywnych dla niego konsekwencji prawnych, czy też nieumyślne 
(np. art. 177 k.k.). Nie bez znaczenia w kontekście przywołanej problema-
tyki pozostaje regulacja art. 122 k.k.w., zgodnie z którą w pierwszej kolej-
ności do pracy kieruje się skazanego zobowiązanego do świadczeń alimen-
tacyjnych. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, w niektó-
rych stanach faktycznych przebywanie dłużnika w zakładzie karnym może 
okazać się irrelewantne dla postępowania. Do obiektywnych powodów wy-
łączających uzyskanie jakiegokolwiek dochodu przez zobowiązanego jest 
ciężka choroba uniemożliwiająca podjęcie pracy, orzeczenie o niezdolności 
do pracy, pobyt w szpitalu i zarejestrowanie w urzędzie pracy (tylko jeśli 
sprawca nie odrzucił żadnej oferty pracy).

Zmiana przepisów spowodowała zwiększony wpływ spraw dotyczących 
uchylania się od obowiązku alimentacyjnego do prokuratur na terenie ca-
łego kraju. Według danych udostępnionych przez Prokuraturę Krajową 
w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 maja 2017 r. wyniósł on 26 994 
spraw, natomiast w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 marca 2018 r. pra-
wie trzykrotnie więcej — 70 145 spraw 19. W tym samym okresie odno-
towano również wzrost liczby wydanych decyzji merytorycznych kończą-
cych postępowanie kształtujący się na poziomie 250,2% 20. Według danych 
wygenerowanych w z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji obejmu-
jących pierwsze półrocze 2018 r. wskazują, że na terenie całego kraju 
wszczęto 90 241 postępowań o czyn z art. 209 § 1 k.k., natomiast w ana-
logicznym okresie 2017 r. liczba ta wynosiła 10 195. W 2018 r. łącznie 
przeprowadzono 70 500 postępowań w sprawie niealimentacji. Do sierpnia 
bieżącego roku było to prawie 100 000 spraw. 

Wzrost liczby postępowań w prokuraturze jest jednoznaczny ze wzro-
stem prowadzonych dochodzeń w sprawach o czyny z art. 209 k.k. w jed-
nostkach Policji. W zależności od struktury organizacyjnej danej jednostki 
postępowania przygotowawcze prowadzone są przez wydziały kryminalne, 
wydziały dochodzeniowo-śledcze lub zespoły realizujące zadania o cha-
rakterze dochodzeniowo-śledczym w komendach miejskich, powiatowych, 
komisariatach i posterunkach Policji. W obecnej złej sytuacji kadrowej, 

19  Zgodnie z założeniami wariantowymi zawartymi  w uzasadnienie do pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny…, wyd. cyt. wzrost wszczynanych 
postępowań o czyn określony w art. 209 k.k. miał kształtować się na poziomie 
10–20%, czyli pomiędzy 6,3 a 12,7 tys. spraw rocznie.

20  Zob. odpowiedź zastępcy prokuratora krajowego z 13 kwietnia 2018 r. 
na pytanie rzecznika praw obywatelskich dotyczące problematyki prze-
stępstw uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, nr pisma 
PK I BP 071.54.2018, <www.rpo.gov.pl/sites/default/fi les/Odpowied%C5%BA%20
Prokuratury%20dotycz%C4%85ca%20art.%20209%20kk.pdf>, 8 sierpnia 
2018 r.
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odczuwalnej szczególnie w wymienionych wydziałach, wykonywanie czyn-
ności procesowych związanych ze złożonym zawiadomieniem o popeł-
nieniu przestępstwa niealimentacji zajmuje znaczną część czasu służby. 
Oprócz czynności procesowych w postaci przesłuchań świadków, ewentu-
alnie przesłuchania podejrzanego, uzyskania informacji o jego wcześniej-
szej karalności i danych osobopoznawczych, referent postępowania jest 
zobowiązany sporządzić formularze rejestracyjne KSIP 21 oraz uzupełnić 
dane w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo-Śledczych. 
Zmiana przepisów doprowadziła do sytuacji, w której jednego dnia właści-
wy miejscowo ośrodek pomocy społecznej przesyła kilkadziesiąt zawiado-
mień o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209 k.k., a funkcjo-
nariusze wykonujący czynności dochodzeniowo-śledcze prowadzą jedno-
cześnie kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt takich postępowań. 

Dynamika wszczęć przestępstw niealimentacji przekłada się nie tylko 
na prokuratorów i policjantów, ale również na obłożenie komorników są-
dowych, którzy na podstawie postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy za-
wodowej są zobowiązani udostępnić dokumentację sprawy alimentacyjnej 
prowadzonej przeciwko dłużnikowi niezbędnej dla ustalenia stanu faktycz-
nego przez organy ścigania, zwiększoną ilość pracy mają także pracownicy 
punktów udzielających informacji z Krajowego Rejestru Karnego przy są-
dach okręgowych — i co oczywiste — również pracownicy ośrodków opie-
ki społecznej zobowiązani zarówno do zgromadzenia i przesłania pełnej 
dokumentacji dotyczącej dłużnika oraz udzielania informacji o wierzycie-
lu pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przesłuchanie 
pracownika ośrodka opieki społecznej na okoliczności złożonego zawiado-
mienia, biorąc pod uwagę ich liczbę, wydaje się być niemożliwe. Nie należy 
zapominać o kosztach związanych z postępowaniami dotyczącymi nieali-
mentacji, w tym przede wszystkim osobowych i rzeczowych, ale również 
wydatkach na biegłych, badania lekarskie, doręczanie pism, zwrot kosz-
tów przejazdu dla wezwanych świadków, koszty obrońców, tłumaczy, kon-
wojowane podejrzanych odbywających kary pozbawienia wolności w in-
nych sprawach 22 oraz generujące niewspółmiernie wysokie koszty konwo-
jowania podejrzanych zatrzymanych na podstawie europejskiego nakazu 
aresztowania 23. Powyżej wskazane czynniki powodują, że czas pomiędzy 
wpływem zawiadomienia do jednostki Policji a wydaniem końcowej decyzji 
w sprawie ulega znacznemu wydłużeniu. 

Wyzwaniem dla komórek dochodzeniowo-śledczych są również możli-
wości, jakie przed podejrzanymi otwierają niewystępujące wcześniej insty-
tucje, określone obecnie w § 4 i § 5 art. 209 k.k., czyli elementy czynnego 

21  Zgodnie z decyzją nr 165 komendanta głównego Policji z 25 lipca 
2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji 
(Dz. Urz. KGP z 1 sierpnia 2017 r., poz. 51). 

22  Zagadnienie kosztów procesu regulują art. 616–618 k.p.k. oraz ustawa 
z 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. DzU z 1983 r., 
nr 49, poz. 223 ze zm.).

23  W zależności od kraju, z którego organizowany jest koszt najczęściej stoso-
wanego konwoju lotniczego wynosi średnio kilkadziesiąt tysięcy złotych.



238 Izabela Olek Nr 3(135)

żalu. Polegają one na tym, że sprawca przestępstwa w typie podstawo-
wym nie podlega karze, jeśli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia 
pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości za-
ległe alimenty, natomiast wobec sprawcy przestępstwa w typie kwalifi ko-
wanym, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego 
przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimen-
ty, sąd odstępuje od wymierzenie kary, chyba że wina i społeczna szkod-
liwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary. 
Przyjęcie takiego rozwiązania w założeniu prawodawcy zapewne miało 
przyczynić się do zwiększenia ściągalności alimentów, jednak w praktyce 
może przysparzać wiele trudności w interpretacji 24. 

Następstwem ziszczenia się warunku określonego w art. 209 
§ 4 k.k. będzie wydanie postanowienia o umorzeniu dochodzenia na pod-
stawie art. 17 § 1 pkt 4 k.p.k. Może zdarzyć się sytuacja, w której do jed-
nostki Policji z własnej inicjatywy zgłosi się wskazany w zawiadomieniu 
o popełnieniu przestępstwa dłużnik alimentacyjny, przedstawiając doku-
ment potwierdzający uiszczenie wszystkich dotychczasowych zaległości 
alimentacyjnych, jeszcze przed wydaniem postanowienia o przedstawie-
niu zarzutów. Wówczas weryfi kacja i potwierdzenie spełnienia istniejącego 
obowiązku na rzecz wierzyciela, a także ustalenie, że w określonym stanie 
faktycznym nie zrealizował on znamion przestępstwa typu kwalifi kowa-
nego, uprawnia do zakończenia postępowania w fazie in rem, przed prze-
słuchaniem w charakterze podejrzanego. Za taką interpretacją przemawia 
założenie o racjonalnym prawodawcy, a także zastosowanie wykładni ję-
zykowej, funkcjonalnej i systemowej. 

Biorąc pod uwagę wysokość kilku lub kilkunastoletniego zadłużenia 
dłużników alimentacyjnych wyrażająca się z reguły w dziesiątkach ty-
sięcy złotych, trudno liczyć na ich nagłe zdyscyplinowanie tym bardziej, 
że zastosowanie omówionej instytucji może mieć miejsce tylko wtedy, gdy 
spłacona zostanie cała należność. Dyskusyjne i budzące wiele wątpliwo-
ści jest właśnie zagadnienie dotyczące ustalenia zakresu użytego w usta-
wie zwrotu „całość zaległych alimentów”. Czy jako zaległe należy uznać 
tylko alimenty należne za okres objęty zarzutem, czy też wszelkie zobo-
wiązania alimentacyjne ciążące na sprawcy, w tym zaległości powstałe 
we wcześniejszym okresie, opłaty egzekucyjne i świadczenia przedawnio-
ne? Słuszna wydaje się być koncepcja dopuszczająca skorzystanie przez 
sprawcę z możliwości uniknięcia odpowiedzialności karnej za popełnienie 
przestępstwa z art. 209 § 1 k.k. po uiszczeniu zaległości alimentacyjnych 
powstałych wyłącznie w okresie opisanym zarzutem. Za taką interpretacją 
przemawia zarówno gwarancyjna funkcja prawa karnego, jak i wynikająca 
z niej zasada nullum crimen sine lege stricta 25. Nie można bowiem stoso-
wać wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy nakazującej spłaty 

24  A. Duda, D. Sokołowska, Nowe granice kryminalizacji przestępstwa 
niealimentacji oraz mechanizmy redukcji karania według znowelizowanego 
brzmienia art. 209 k.k., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017, 
nr 4, s. 40.

25  Ł. Pohl, Prawo karne…, wyd. cyt., s. 29–30.
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zadłużenia wykraczającej poza ramy zarzucanego mu czynu, nawet jeśli 
takowe istnieje i nawet jeśli intencją prawodawcy było wzmocnienie pozy-
cji wierzyciela i zwiększenie ściągalności zobowiązań alimentacyjnych 26. 
Założyć można jednak, że w znacznej większości przypadków instytucja 
ta będzie wykorzystywana przez dłużników, których zaległości wynoszą 
dopiero kilka miesięcy z uwagi na realną możliwość ich spłaty. 

Analogiczna sytuacja może zdarzyć się w fazie in personam po przesłu-
chaniu dłużnika w charakterze podejrzanego, po którym może on przed 
upływem 30 dni od tej czynności pokryć istniejące zaległości. Skutkiem 
wymienionego uregulowania jest wymuszona bezczynność organu prowa-
dzącego postępowanie przez ten okres, gdyż z reguły przedstawienie za-
rzutu i przesłuchanie podejrzanego są czynnościami końcowymi. Po upły-
wie 30 dni należy ponownie zweryfi kować czas popełnienia przestępstwa 
i ewentualnie zmienić zarzut z uwzględnieniem kolejnego okresu rozlicze-
niowego — jeśli już minął. W dalszej kolejności niezbędne jest przedsta-
wienie podejrzanemu zmienionego zarzutu i przesłuchanie w charakterze 
podejrzanego. Dopiero po tych czynnościach możliwe jest zakończenie do-
chodzenia aktem oskarżenia lub wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wy-
roku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych 
środków przewidzianych za zarzucany mu czyn. Na kanwie poprzednio 
obowiązującego art. 209 k.k., przy zachowaniu odpowiedniej rytmiki pro-
wadzonych czynności, postępowanie mogło zakończyć się w ciągu miesią-
ca od dnia wpływu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. W obec-
nym stanie prawnym niemożliwe jest zakończenie dochodzenia w sprawie 
niealimentacji przed upływem 30 dni od dnia przesłuchania podejrzanego, 
a nie należy zapominać, że zgromadzenie materiału dowodowego poprze-
dzające wykonanie czynności z podejrzanym również wymaga czasu 27.

Klauzula opisana w art. 209 § 5 k.k. jest skonstruowana w sposób od-
mienny od tej w paragrafi e poprzedzającym. Sprawca przestępstwa w ty-
pie kwalifi kowanym określonym w art. 209 § 1a pomimo uiszczenia zale-
głych alimentów, z uwagi na skutki popełnionego czynu, czyli narażenie 
osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb 
życiowych, jest traktowany surowiej niż sprawca przestępstwa w typie 
podstawowym. Ustawa przyznaje kompetencję w zakresie końcowego roz-
strzygnięcia sprawy wyłącznie sądowi, który jest zobowiązany do podda-
nia popełnionego czynu wartościowaniu pod kątem winy i jego społecznej 
szkodliwości. W przypadku poczynienia przez sąd ustaleń, że była ona 
wysoka i wynikała z biernej postawy podejrzanego lub z jego złej woli, wy-
daje on w sprawie wyrok skazujący i wymierza karę przy uwzględnieniu 
okoliczności łagodzących, którymi w przywołanym przepisie jest spłata 
zobowiązania. Sąd na podstawie nadanych uprawnień może także odstą-
pić od wymierzania kary — w takim przypadku na podstawie art. 107 

26  R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny — część ogólna, Warszawa 2009, 
s. 45.

27  M. Borodziuk, Zakres kryminalizacji przestępstwa niealimentacji po nowelizacji 
w 2017 r., „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 4, s. 51.
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§ 5 k.k. zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wy-
dania prawomocnego orzeczenia. Wobec tak sformułowanych przepisów, 
zasadne z punktu widzenia praktyki będzie udokumentowanie w protoko-
le przesłuchania podejrzanego pouczenia o treści art. 209 § 4 i § 5 k.k., 
a także odebranie wstępnego oświadczenia czy podejrzany ma zamiar sko-
rzystać z tej instytucji, czy też nie. 

Kolejną problematyczną kwestią jest stosowanie przepisów intertempo-
ralnych. Opierając się na art. 4 § 1 k.k. w toku prowadzenia postępowań 
przygotowawczych dotyczących czynów popełnionych po wejściu w życie 
nowelizacji, stosuje się ustawę nową, natomiast wobec sprawców prze-
stępstw popełnionych przed tą datą, każdy przypadek należy rozpatrywać 
indywidualnie, uwzględniając, która z ustaw jest względniejsza dla sprawcy.

W uzasadnieniu do zmiany ustawy wskazano, że będzie ona oddziały-
wać na organy prowadzące postępowania przygotowawcze poprzez „czaso-
wy wzrost prowadzonych postępowań przygotowawczych o przestępstwo 
niealimentacji” 28. Sporządzający wymieniony dokument nie przewidział 
jednak, że rozpatrywanie sprawy dotyczącej tego samego wierzycie-
la i dłużnika będzie odbywało się cyklicznie, po zrealizowaniu znamion 
określonych w art. 209 § 1 k.k., czyli nawet co 3 miesiące. W przypadku 
uchylania się od obowiązku alimentacyjnego przez sprawcę przez cały rok 
postępowanie przygotowawcze w tej samej sprawie, przy zmianie okresu 
objętego zarzutem, może być prowadzone przez jednostkę Policji nawet 
cztery razy w roku. Wzrost nie będzie więc czasowy lecz stały, co bezpo-
średnio znajdzie odzwierciedlenie w statystykach prokuratorskich, policyj-
nych i sądowych. Przeszkodę w szybkim zakończeniu postępowania nie-
jednokrotnie stwarzają sami podejrzani, którzy nie stawiają się na wezwa-
nia, ukrywają się lub od kilku lat mieszkają poza granicami Polski. Bez 
wątpienia wzrośnie więc liczba dochodzeń, które z powyższych powodów 
będą musiały zostać zawieszone. 

Ciekawe wnioski nasuwają się przy rozpatrywaniu podstaw prawnych 
przywoływanych w postanowieniach o odmowie wszczęcia lub umorzeniu 
dochodzenia. Pomijając najczęściej występujące — określone w art. 17 
§ 1 pkt 1–2 k.p.k. — w pojedynczych przypadkach może zdarzyć się ko-
nieczność umorzenia postępowania z powodu niewykrycia sprawcy prze-
stępstwa. Podjęcie takiej decyzji procesowej będzie jednak występować 
bardzo rzadko. Jeżeli zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych skutecz-
nie zaneguje ojcostwo bądź unieważni jego uznanie, a  po uprawomocnie-
niu decyzji w tej sprawie zostanie złożone zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa z art. 209 k.k, w którym będzie on wskazanym sprawcą, 
wówczas referent postępowania pierwszorzędnie musi ustalić datę upra-
womocnienia się tego orzeczenia oraz uzyskać informację, czy wskaza-
ny dłużnik wystąpił z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. 
Wydanie postanowienia o umorzeniu dochodzenia z powodu niewykrycia 
sprawcy przestępstwa powinno uwzględniać czas pomiędzy uprawomoc-
nieniem się orzeczenia uchylającego obowiązek alimentacyjny a złożeniem 

28  Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny…, wyd. cyt.
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zawiadomienia o przestępstwie — oczywiście jeśli organy procesowe nie 
posiadają informacji o faktycznym ojcu uprawionego. W pozostałym 
okresie — gdy obowiązek alimentacyjny miał umocowanie w orzeczeniu 
sądu — sprawca ten, nawet pomimo zaprzeczenia ojcostwa, podlega odpo-
wiedzialności karnej na zasadach ogólnych. Obowiązki rodzica względem 
dziecka oparte na normach prawnych i zasadach współżycia społecznego 
muszą być realizowane do momentu przerwania istniejącego węzła praw-
nego przez uprawnione organy. Pogląd ten, choć kontrowersyjny, znajdu-
je uzasadnienie aksjologiczne chociażby w argumentacji przedstawionej 
w postanowieniu Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2012 r. 29 

Warta uwagi jest propozycja zmiany trybu ścigania tego typu przestęp-
stwa na  ściganie z oskarżenia prywatnego oraz wprowadzenie instru-
mentów prawnych pozwalających na przeprowadzenie skutecznej egze-
kucji na podstawie przepisów prawa cywilnego 30. Zdarzają się przypadki, 
że przesłuchiwany w charakterze świadka reprezentant małoletniego nie 
jest zainteresowany złożeniem wniosku o ściganie dłużnika alimentacyjne-
go, co jest podyktowane różnymi względami. Nie trudno sobie wyobrazić, 
że pomiędzy były partnerami może istnieć więź emocjonalna i wynikające 
z niej opory przed pociągnięciem dłużnika do odpowiedzialności karnej. 
Obecna konstrukcja przepisu przyznaje uprawnienie do złożenia wniosku 
zarówno pokrzywdzonemu, organowi pomocy społecznej, jak i organowi 
podejmującemu działania wobec dłużnika alimentacyjnego, a jeśli po-
krzywdzonemu przyznano świadczenia rodzinne albo świadczenia pienięż-
ne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie 
przestępstwa odbywa się z urzędu — możliwe jest więc nawet wbrew woli 
pokrzywdzonego. 

Podsumowując powyższe rozważania z punktu widzenia Policji jako or-
ganu prowadzącego postępowania przygotowawcze i sprawdzające, ponad 
dwa lata obowiązywania zmienionych przepisów należy ocenić negatywnie 
przede wszystkim ze względu na brak odpowiednich sił i środków w jed-
nostkach terenowych oraz nieprecyzyjność znowelizowanego aktu prawne-
go implikującego problemy w jego praktycznym stosowaniu.
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Streszczenie: W niniejszym artykule rozpatrywane są prawne i praktycz-
ne aspekty nowelizacji art. 209 kodeksu karnego, który przewiduje odpo-
wiedzialność za uchylanie się od  obowiązku alimentacyjnego określonego 
co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą albo inną umową. Koniecz-
ność zmiany przepisów była uzasadniana niską ściągalnością zaległości ali-
mentacyjnych i stosunkowo małą liczbą sporządzanych aktów oskarżenia 
przeciwko sprawcom tych czynów. Przestępstwo niealimentacji jest uciążliwe 
społecznie i generuje znaczne wydatki z budżetu państwa. Ustawodawca, 
tworząc uzasadnienie do projektu ustawy, uznał, że jej nowelizacja czaso-
wo wpłynie na wzrost obciążenia organów ścigania, jednak autor przytacza 
argumenty, z których wynika, że wzrost ten będzie stały i dotknie zarów-
no prokuraturę i Policję, jak i inne instytucje, do których organy te będą 
się zgłaszać w celu uzyskania informacji o sprawcy przestępstwa. Ponad 
rok obowiązywania nowelizacji doprowadził jednak do przeciążenia organów 
prowadzących postępowania przygotowawcze. Ponadto nieprecyzyjnie sfor-
mułowane przepisy sprawiają trudności w ich interpretacji i praktycznym 
zastosowaniu. W opracowaniu poruszono również problematykę nowych 
instytucji umożliwiających sprawcy uniknięcie odpowiedzialności za popeł-
niony czyn w związku z zapłatą wszelkich zaległości alimentacyjnych oraz 
aktualnie obowiązujące kary, jak również omówiono znamiona przestępstwa 
w typie podstawowym i kwalifi kowanym.
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AMENDMENT OF ARTICLE 209 OF THE PENAL CODE —
 LEGAL AND PRACTICAL ASPECTS

On 31 May 2017, the Act of 23 March 2017 amending the Act - Penal Code 
and the Act on Assistance to Persons Entitled to Maintenance entered into 
force 2, introducing signifi cant amendments to Article 209 of the Penal 
Code 3, which were supposed to increase the effectiveness of the obligation 
to care for minors by satisfying their material needs, but instead caused 
paralysis of the investigation units of the Police involved in conducting 
preparatory proceedings, and problems in their practical application 4. 

In the current wording of the provision, the main feature of the multi-
factor crime of not paying child maintenance was “persistence”, inter-
preted - due to the lack of a legal defi nition - on the basis of jurisprudence 
and doctrine. It was assumed that for its implementation, it was suffi cient 
for a maintenance debtor (paying parent) to withhold payment for at least 
three months 5. The legislator, using a decoupling alternative, introduced 
into the scope of the conceptual provision another crime in the form 
of arrears constituting the equivalent of at least three periodical benefi ts 
or a delay of arrears of benefi ts other than periodical benefi ts amounting 
to at least three months, whereby benefi ts other than periodical benefi ts 
are defi ned as maintenance benefi ts paid once, in the future and deter-
mined by a court decision, an agreement or settlement between the credi-
tor and the debtor, or maintenance benefi ts capitalised and awarded once 
(in particular when the moment of expiry of the maintenance obligation 

1 Senior Sergeant Izabela Olek — Investigation Department of the Region-
al Police Headquarters in Gorzów Wielkopolski. Author of the chapter: Szanse 
i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski wynikające z relacji z krajami Bliskiego 
Wschodu in the publication — Antczak-Barzan A (Ed.), Projekt “Polska” — silne 
i bezpieczne państwo?, Warsaw 2014.

 Address for correspondence: <izaolek@10g.pl>. 
2 Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 670. 
3 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1137 

ze zm.).
4 The article includes the author’s considerations, remarks and guidelines re-

sulting from her service in the investigation unit.
5 Ł. Pohl, Prawo karne — wykład części ogólnej, Warszawa 2015, p. 215.
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is known) 6. However, the existence of the crime still requires a sign in the 
form of “evasion” understood as a deliberate, intentional act, resulting 
from the negative psychological attitude of the perpetrator towards the 
imposed obligation. It is therefore not suffi cient to establish that the per-
petrator has not paid maintenance, because such a construction of the 
provision requires gathering evidence indicating the actual evasion of the 
maintenance obligation by the perpetrator, interpreted in the abovemen-
tioned manner, i.e. intentionally. In the course of pre-trial proceedings, 
the following information should be obtained about the perpetrator, cov-
ering the entire period of not paying child maintenance, and their current 
situation, i.e.:

 — information from the employment offi ce detailing the periods of time 
during which the perpetrator was registered as unemployed, the en-
titlement to receive unemployment benefi t, the periods of time during 
which unemployment benefi t was received, and the amount of benefi t 
received, the job offers made and the job offers rejected,
 — information from the social welfare centre competent for the current 
and previous place of residence of the perpetrator with respect to the 
use of material benefi ts (obtaining data from the social welfare centre 
competent locally with respect to the previous place of residence of the 
perpetrator is justifi ed only if the period of the perpetrator’s residence 
in a given area covers the period for which preparatory proceedings are 
conducted),
 — information concerning the current family status of the perpetrator 
(if the perpetrator does not comply with the maintenance obligation 
only because they have a spouse/cohabiting partner being supported 
by the perpetrator and children from another family relationship whose 
living costs are provided or by the perpetrator, and the fi nancial ca-
pacity of the perpetrator makes it objectively impossible to comply with 
the overdue benefi ts, the perpetrator does not meet the requirements 
of a prohibited act),
 — information on land, premises, buildings and motor vehicles of which 
the perpetrator is or was the owner 7,
 — information on the perpetrator’s stays in penitentiary units (both 
serving a sentence of imprisonment and being remanded in custody),

6 Explanatory note to the draft law amending the Penal Code Act of 3 Jan-
uary 2017, print No. 1193. Retrieved August 8, 2018 from <www.orka.sejm.gov.
pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf>

7 Information on the real estate owned by the perpetrator can be obtained 
through a police offi cer who acts as a property recovery coordinator and is au-
thorised to submit enquiries to the Central Land and Mortgage Register Da-
tabase and the Head Offi ce of Geodesy and Cartography. In the case of motor 
vehicles, in addition to checking the Central Register of Vehicles and Drivers, 
it is worth considering checking the civil aircraft registers, registers of sea and 
inland vessels, yachts and sea boats - especially when the perpetrator is a per-
son of a high social and fi nancial status.
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 — information about the business activity conducted by the perpetrator 
or the shares held in companies 8,
 — checking social networking sites such as Facebook, Instagram and 
other similar sites in the framework of the so-called open-source intel-
ligence in order to collect and analyse information provided by the per-
petrator - in particular, about holiday trips, movable and immovable 
property, current location, contacts, work, etc.,
 — data on the perpetrator’s criminal record (including sentences for 
crimes under Article 209 of the Penal Code),
 — determining, during the interrogation of the victim, whether the per-
petrator made any payments on account of the maintenance obligation 
in the examined period, as well as whether the victim is aware of the 
whereabouts of the perpetrator, their income and property,
 — determining the current place of domicile and registered residence 
of the perpetrator 9,
 — in special cases, it may be helpful to obtain information from the tax 
offi ce through the prosecutor and verify it against the established facts.
Obtaining part of the above information, which clearly indicates that 

there is no sign of “evasion”, makes it possible to terminate the proceed-
ings conducted pursuant to Article 307 of the Code of Criminal Proce-
dure 10 with the denial to initiate an investigation. One should not forget 
about the necessity to determine if there have been conducted any previ-
ous pre-investigative activities and preparatory proceedings involving the 
indicated paying and receiving parents, which is of crucial importance 
for determining the time when the crime has been committed, and for 
including in the description of the alleged act only the period which until 
now has not been considered or has been considered, but the proceed-
ings ended with the issuance of a decision on discontinuance or a denial 
of initiation of an investigation due to a lack of data being a suffi cient 
proof that a prohibited act has been committed, i.e. pursuant to Article 
17 (1)(1) of the Code of Criminal Procedure. It would be advisable to ob-
tain a certifi ed photocopy of the decisions issued and attach them to the 

 8 This information can be obtained from the website of the Central Electronic 
Register and Information on Business Activity — <www.prod.ceidg.gov.pl>, and 
the National Court Register — <www.ekrs.ms.gov.pl>, as well as from the access 
points to the Police information systems.

 9 Such arrangements should be made through the KSIP database (Nation-
al Police Information System) and the PESEL database (Personal Identifi cation 
Number), as well as interviews with family members. In addition, it may be help-
ful to analyse the existing identity checks and the court registrations in the KSIP 
database, and then to ask the Police units performing activities with the per-
son of interest for information on the residency addresses and contact details. 
The source of the necessary information may also be an application for issuing 
an identity card or passport, which may be obtained in the commune offi ce (use-
ful if it was submitted in the period which may indicate that it is still valid). 

10 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. 
DzU z 2017 r., poz. 1904 ze zm.).
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investigation fi le. It is important that particular care is taken when inter-
rogating a suspect who is willing to provide explanations and who claims 
that at the time of the alleged act they were homeless, unemployed, did 
not undertake casual work, and did not possess any movable or immov-
able property. In such a case, the role of a police offi cer is to obtain infor-
mation from the suspect concerning the place of accommodation (espe-
cially in winter), data of persons who helped the suspect fi nancially, and 
sources of assistance from which they benefi ted, and then to verify them.

Going further, the legislator makes the realisation of the elements 
of the type of qualifi ed crime of not paying child maintenance depend-
ent on the occurrence of an effect in the form of exposure to the inability 
to satisfy basic life needs caused by the perpetrator’s evasion of the pro-
vision of maintenance services, i.e. the failure to act in a specifi c way. 
At this point, it is worthwhile to refer to the case law, which states that 
the scope of basic needs is not a constant and unchanging concept, but 
depends on specifi c socio-economic conditions 11. In addition to the ne-
cessity to provide food, housing, clothing, and school supplies, the basic 
needs are also consumption and cultural needs, which include entertain-
ment, the pursuit of passions, the development of talents, and the pos-
sibility of training in sports or learning foreign languages. This is a mat-
ter for individual assessment, taking into account the child’s age, state 
of health and other factors. These circumstances and facts should be es-
tablished during the hearing of the receiving parent representative (usual-
ly the other parent of the entitled person). Moreover, the legislator did not 
include the relevant act among the sources of the maintenance obligation, 
and extended the catalogue with a settlement concluded in court or by an-
other authority. It is diffi cult to share this view in accordance with the 
provisions of the Law of 25 February 1964 - The Family and Guardianship 
Code 12. As indicated by the Supreme Court in its decision of 25 January 
2018 13, “in the current wording of Article 209 (1) of the Penal Code, if the 
maintenance obligation applies to the closest persons and results from 
the abovementioned provisions of the Family and Guardianship Code, 
its source, and still an independent one, is the Act. The court’s decision, 
settlement or agreement determining the amount of such a benefi t shall 
be declaratory in nature only, as has already been mentioned, and shall 
not in that case give rise to any obligation to provide for the maintenance 
of the person entitled”. 

Until now, the act under Article 209 (1) of the Penal Code has been 
punishable by a fine, penalty of restricted liberty or custodial sen-
tence of up to 2 years. In the current legal status, the basic type of the 
crime should be distinguished, as defi ned in paragraph 1, providing for 
a penalty in the form of a fi ne, restricted liberty or custodial sentence 
of up to 1 year, and the qualifi ed type in paragraph 1a imposing a fi ne, 

11 Wyrok SN z 27 marca 1987 r., sygn. V KRN 54/87, OSN 1987, nr 87, poz. 103.
12 DzU z 1964 r., nr 9, poz. 59 ze zm.
13  Sygn. I KZP 10/17.
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restricted liberty or custodial sentence of up to 2 years on the perpetrator. 
Determination of the statutory penalty of deprivation of liberty at such 
a level — with simultaneous fulfi lment of the conditions listed in Article 
43la (1) of the Executive Penal Code — allows for the application of a pen-
alty in the system of electronic supervision for an act stipulated in Article 
209 (1) of the Penal Code. In the case of a conviction under Article 209 
(1a) of the Penal Code, the abovementioned mode of sentence enforcement 
is possible only in a situation when the court has pronounced a sentence 
of imprisonment not exceeding one year and the convicted person meets 
other conditions resulting from the aforementioned provision of the Ex-
ecutive Penal Code. A penalty of isolation will not solve the problem, but 
will exacerbate it, so it should be imposed only as ultima ratio 14. There 
are no premises justifying the necessity of separating the perpetrator who 
does not pay their child maintenance liability from the rest of society, and 
the type of crime committed does not require their social rehabilitation 15. 
Not suggesting de lege ferenda postulates, in the current legal status - 
if there are no negative premises - the most axiologically justifi ed punish-
ment seems to be a sentence of imprisonment for the act under Article 
209 of the Penal Code conditionally suspended for the trial period with 
simultaneous imposition of the probationary obligation specifi ed in Article 
72 (1)(3) of the Penal Code 16.

The issue of maintenance being paid to a minor during the debtor’s stay 
in prison also remains problematic. The authorities conducting prepara-
tory proceedings, after establishing that the perpetrator was detained 
in a penitentiary unit during a given period, shall conclude that they did 
not have an objective opportunity to comply with the maintenance obliga-
tion and shall therefore exclude that period from the description of the 
act. In some cases, this will result in the discontinuance of the stipulation 
due to the absence of any prohibited act. The analysis of the jurispru-
dence shows that the courts are not unanimous on this matter. According 
to the sentence of the Supreme Court of 7 April 1994 17, if the debtor has 
no means of earning a living or property, including by serving a prison 
sentence, and does not work due to a lack of space for convicts, they are 
exempt from maintenance. Another opinion was presented by the Admin-
istrative Court in Łódź in the judgement of 23 November 2010, where 
it held that the waiver of maintenance may only take place when the in-
come situation of the debtor or their family resulting from objective factors 
does not allow for the fulfi lment of the imposed obligation, which does 
not include serving a custodial sentencey because it is the result of pro-
hibited actions of the debtor, and these do not constitute an exceptional 

14 D.J. Sosnowska, Alimenty a prawo karne. Praktyka wymiaru sprawiedliwo-
ści, Warszawa 2012, p. 196. 

15 A. Ornowska, Kara ograniczenia wolności, Warsaw 2013, p. 28.
16 When suspending the enforcement of a sentence, the court shall oblige 

and, if it decides on a penalty measure, may oblige the sentenced person to fulfi l 
their obligation to pay for the maintenance of another person.

17 Sygn. I CR 3/94, LEX nr 188339.
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situation 18. For obvious reasons, the presented judgements are not com-
plete and constitute only a prelude to further considerations, which are 
not the subject of this study.

In police practice, in the event of such a situation, it may be help-
ful to address a question to the penitentiary unit in which the detainee 
is staying with regard to the possibility of taking up employment and the 
amount of remuneration possible to be obtained, and fi rst of all to de-
termine whether they are serving a sentence for an intentional crime 
in which they were aware of the negative legal consequences for them, 
or for an unintentional one (e.g. Article 177 of the Penal Code). Not without 
signifi cance in the context of the aforementioned problem is the regula-
tion of Article 122 of the Executive Penal Code, according to which a con-
victed person who is obliged to provide maintenance benefi ts shall be sent 
fi rst to work. Each case must be considered on a case-by-case basis, and 
in some cases, the debtor’s stay in prison may be irrelevant to the proceed-
ings. For objective reasons, a serious illness preventing them from taking 
up employment, a medical report on incapacity for work, hospital treat-
ment, and registration in the employment offi ce (only if the perpetrator has 
not rejected any job offer) prevent the debtor from acquiring any income.

The amendment to the legislation has led to an increased infl ow of cas-
es of maintenance evasion to prosecutors’ offi ces throughout the country. 
According to the data made available by the National Prosecutor’s Offi ce, 
in the period from 1 August 2016 to 31 May 2017, it amounted to 26,994 
cases, whereas in the period from 1 June 2017 to 31 March 2018, it was 
almost three times as many, i.e. 70,145 cases 19. In the same period, an in-
crease in the number of substantive decisions terminating proceedings, 
amounting to 250.2%, was also noted 20. According to data generated from 
the National System of Police Information, for the fi rst half of 2018, 90,241 
proceedings for acts under Article 209 (1) of the Penal Code were initiated 
in the whole country, whereas in the analogous period of 2017, this num-
ber amounted to 10,195. In 2018, 70,500 proceedings in cases involving 
failure to pay child support maintenance were conducted. By August this 
year, it amounted to almost 100,000 cases.

An increase in the number of proceedings in the prosecutor’s offi ce 
is equivalent to an increase in the number of conducted police investiga-
tions in cases relevant to Article 209 of the Penal Code. Depending on the 

18 Sygn. II SA/Łd 784/10. Retrieved August 8, 2018 from <www.orzeczenia.
nsa.gov.pl/doc/AD9F3872DA>

19 According to various assumptions included in the justifi cation to the Act 
amending the Act, the increase in the number of initiated proceedings for an act 
specifi ed in Article 209 of the Penal Code was expected to amount to 10-20%, 
i.e. between 6.3 and 12.7 thousand cases per year.

20  See the reply of the deputy national prosecutor of 13 April 2018 to the 
Ombudsman’s question on the issue of the crimes of evading maintenance ob-
ligation, letter No. PK I BP 071.54.2018, <www.rpo.gov.pl/sites/default/fi les/
Odpowied%C5%BA%20Prokuratury%20dotycz%C4%85ca%20art.%20209%20
kk.pdf>, 8 August 2018.
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organisational structure of a given unit, preparatory proceedings are con-
ducted by criminal departments, investigation departments or teams car-
rying out investigative tasks in municipal and district police headquarters 
as well as police stations and police posts. In the current bad human re-
sources situation, which is particularly noticeable in the aforementioned 
departments, the performance of procedural activities related to a sub-
mitted notifi cation of a failure to pay maintenance takes up a signifi cant 
portion of the available man-hours. Apart from procedural activities in the 
form of interrogating witnesses or, alternatively, the suspect, and obtain-
ing information about their previous criminal record and personal identi-
fi cation data, the investigating offi cer is obliged to prepare KSIP registra-
tion forms 21 and complete the data in the Electronic Register of Investiga-
tion Activities. The change of regulations has led to a situation in which, 
on a single day, the locally competent social welfare centre sends several 
dozen notifi cations of a crime referred to in Article 209 of the Penal Code, 
and offi cers performing investigative activities conduct a dozen or even 
several dozen of such proceedings simultaneously.

The dynamics of the initiation of criminal investigations regarding 
a lack of maintenance payments not only affects prosecutors and police 
offi cers, but also the workload of judicial offi cers, who, pursuant to the 
decision on release from professional secrecy, are obliged to provide the 
documentation of a maintenance case against a debtor, which is neces-
sary to establish the facts by law enforcement agencies. There is also 
an increased amount of work for employees providing information from 
the National Criminal Register in district courts and, of course, for em-
ployees of social welfare centres who are obliged to both collect and send 
full documentation concerning the debtor, and to provide information 
about the parent receiving benefi ts from the maintenance fund. It seems 
impossible to interview an employee of a social welfare centre in the cir-
cumstances of the notifi cation, taking into account the number of such 
notifi cations. One should not forget the costs associated with proceedings 
involving unpaid child maintenance, including, in particular, personal 
and material costs, but also expenses on experts, medical examinations, 
delivery of letters, reimbursement of travel expenses for summoned wit-
nesses, costs of legal defence, translators and interpreters, escorts of sus-
pects serving custodial sentences in other cases 22 as well as the dispro-
portionately high costs for escorting suspects detained under a European 
Arrest Warrant 23. The abovementioned factors cause the time between the 
incoming notifi cation to the Police unit and the fi nal decision on the case 
to be signifi cantly increased.

21 Pursuant to the decision no. 165 of the Police Commander-in-Chief 
of 25 July 2017 on the functioning of the National Police Information System. 

22 The issue of the cost of the proceedings is regulated by Articles 616-618 
of the Code of Criminal Procedure and the Act of 23 June 1973 on Fees in Crimi-
nal Matters.

23 Depending on the country from which it is organised, the cost of the most 
commonly used air convoy is on average several dozen thousand PLN.
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Another challenge for investigation teams are the opportunities offered 
to suspects by the previously absent institutions, as currently defi ned 
in Article 209 (4) and (5) of the Penal Code, i.e. elements of voluntary 
disclosure. They are based on the fact that the perpetrator of the basic 
type of the crime is not subject to a penalty if they not later than before 
the expiry of 30 days from the date of the fi rst interrogation as a suspect, 
have paid all of the overdue maintenance in full, while with respect to the 
perpetrator of the qualifi ed type of the crime who, not later than within 
30 days from the date of the fi rst interrogation as a suspect, has paid all 
of the overdue maintenance in full, the court shall waive the imposition 
of a penalty, unless the guilt and social harmfulness of the act speak 
against resignation from the imposition of a penalty. The adoption of such 
a solution was probably intended by the legislator to increase the recovera-
bility of maintenance, but in practice, it can be very diffi cult to interpret 24. 

The fulfi lment of the condition specifi ed in Article 209 (4) of the Code 
of Criminal Procedure will result in a decision being issued to discontin-
ue an investigation, pursuant to Article 17 (1)(4) of the Code of Criminal 
Procedure. It may happen that a maintenance debtor, indicated in the 
notifi cation of a crime, voluntarily reports to the Police, presenting a doc-
ument confi rming payment of all of the previous maintenance arrears, 
even before the decision on the presentation of charges is issued. In such 
a case, verifi cation and confi rmation of compliance with the existing ob-
ligation for the benefi t of the receiving parent, as well as a determination 
that in the given factual situation, the paying parent did not commit the 
qualifi ed type of the crime, gives the authority to terminate the proceed-
ings in rem, before the interrogation as a suspect. Such an interpretation 
is supported by the assumption of a rational legislator, as well as by the 
use of linguistic, functional and systemic interpretation. 

Taking into account the amount of several or dozen or so years of debt 
of maintenance debtors, usually expressed in tens of thousands of PLN, 
it is diffi cult to count on their sudden discipline, even more so because 
the application of the discussed institution can take place only when the 
entire amount of the debt is repaid. The question of determining the scope 
of the term “all overdue maintenance” used in the Act is controversial 
and raises many doubts. Should only maintenance owed in respect of the 
claimed period be regarded as past due or should all maintenance owed 
by the perpetrator be regarded as past due, including arrears of an earlier 
period, enforcement fees and time-barred receivables?. The concept allow-
ing the perpetrator to take advantage of the possibility to avoid criminal 
liability for committing a crime under Article 209 (1) of the Penal Code 
after payment of maintenance arrears arising only within the period of the 
described charge seems to be justifi ed. This interpretation is supported 

24 A. Duda, D. Sokołowska, Nowe granice kryminalizacji przestępstwa nieali-
mentacji oraz mechanizmy redukcji karania według znowelizowanego brzmie-
nia art. 209 k.k., [in:] Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2017, No. 4, 
p. 40.
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by both the guarantee function of criminal law and the resulting princi-
ple of nullum crimen sine lege stricta 25. It is not possible to apply a broad 
interpretation to the detriment of the perpetrator of a debt order, which 
goes beyond the scope of the conduct complained of, even if it exists and 
even if the legislature intended to strengthen the position of the credi-
tor and to increase the recovery of maintenance obligations 26. However, 
it can be assumed that, in the vast majority of cases, this institution will 
be used by debtors who are in several months’ arrears only, due to the 
real possibility of being repaid. 

A similar situation may happen at the in-personam phase after the 
debtor is interrogated as a suspect. Within 30 days from the interrogation 
date, the debtor may cover the existing arrears. That legislation has the 
effect of forcing the investigating authority to take no action during that 
period, since, as a rule, the statement of objections and the interrogation 
of the suspect are fi nal steps. After 30 days, the time at which the crime 
was committed must be re-examined and, if necessary, the charge must 
be changed to take account of the next settlement period if it has already 
expired. Subsequently, it is necessary to provide the suspect with a re-
vised charge and to interrogate him/her. Only after these steps have been 
taken, can the investigation be concluded with an indictment or a request 
for a conviction, and can a decision be made on the penalties or other 
provided measures agreed with the person accused of the alleged act. 
Based on the previous Article 209 of the Penal Code, while maintain-
ing an appropriate rhythm of conducted activities, the proceedings could 
be completed within one month from the date of receipt of the notifi cation 
of the commission of a crime. Under the current legal framework, it is im-
possible to complete the investigation in the case of unpaid maintenance 
within 30 days of the date of the suspect’s interrogation, and it should 
not be forgotten that it also takes time for evidence to be gathered before 
processing the suspect 27.

The clause described in Article 209 (5) of the Penal Code is constructed 
in a manner different from the one in the preceding paragraph. A per-
petrator of the qualifi ed type of the crime specifi ed in Article 209 (1a), 
despite the payment of overdue maintenance, due to the effects of the 
committed act, i.e. exposing the entitled person to the inability to satisfy 
basic life needs, is treated more severely than a perpetrator of the ba-
sic type of the crime. The Act confers competence in the fi nal settlement 
of the case only to the court, which is obliged to subject the committed act 
to evaluation in terms of guilt and its social harmfulness. If the court fi nds 
those to be signifi cant and based on a passive attitude or bad faith on the 
part of the suspect, it shall issue a conviction and impose a penalty, tak-
ing into account mitigating circumstances, which shall be the repayment 

25 Ł. Pohl, Prawo karne…, op. cit., pp. 29–30.
26 R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny – część ogólna, Warszawa 2009, p. 45.
27 M. Borodziuk, Zakres kryminalizacji przestępstwa niealimentacji po noweliza-

cji w 2017 r., “Prokuratura i Prawo” 2018, No. 4, p. 51.
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of the obligation under that provision. In such a case, pursuant to Article 
107 (5) of the Penal Code, the expunction of a conviction record shall take 
place by force of law within one year from the date of the (fi nal and) legally 
binding decision. In view of the provisions formulated in this way, it will 
be justifi ed from the point of view of practice to document in the protocol 
of the suspect’s interrogation the instructions contained in Article 209 
(4) and (5) of the Penal Code, as well as to collect a preliminary statement 
as to whether the suspect intends to use this institution or not.

Another problematic issue is the application of intertemporal provi-
sions. Based on Article 4 (1) of the Penal Code, in the course of prepar-
atory proceedings concerning acts committed after the entry into force 
of the amendment, the new act is applied, while with regard to perpetra-
tors of crimes committed before that date, each case should be considered 
individually, taking into account which of the acts is more relevant to the 
perpetrator.

In the justifi cation for the amendment to the Act, it was indicated that 
it would affect bodies conducting preparatory proceedings through “a tem-
porary increase in the number of preparatory proceedings for the crime 
of not paying a child maintenance liability” 28. The author of the referred 
document did not predict, however, that the examination of a case con-
cerning the same creditor and debtor will take place periodically, after the 
nodes specifi ed in Article 209 (1) of the Penal Code have been fulfi lled, 
i.e. even every 3 months. If the offender evades the maintenance obli-
gation throughout the year, the same case may be subject to up to four 
preparatory proceedings per year conducted by the police in the event 
of a change in the period covered by the accusation. The increase will 
not be temporary but permanent, which will be directly refl ected in the 
prosecution, police and judicial statistics. Suspects who do not appear 
on the summons, are in hiding or have been living abroad for several 
years often constitute an obstacle to the quick termination of proceedings. 
There is therefore no doubt that the number of investigations that will 
have to be suspended for the above reasons will increase. 

Interesting conclusions can be drawn when considering the legal 
grounds cited in the decisions on refusal to initiate or terminate an in-
vestigation. Excluding the most frequent ones — specifi ed in Article 17 
(1)(1-2) of the Code of Criminal Procedure — in individual cases, it may 
be necessary to terminate the proceedings, the reason being the inability 
to determine the perpetrator of the crime. However, such a procedural 
decision will be taken very rarely. If a debtor who is obliged to provide 
maintenance effectively negates paternity or invalidates its recognition, 
and after the decision in this case becomes fi nal and a notifi cation is sub-
mitted about committing a crime under Article 209 of the Penal Code, 
in which he is the designated perpetrator, then the person in charge of the 
proceedings must fi rst of all determine the date on which the decision 

28 Explanatory Memorandum to the draft law amending the Penal Code law..., 
op. cit.
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becomes fi nal, and obtain information about whether the debtor has fi led 
a lawsuit to repeal the maintenance obligation. Issuing a decision on dis-
continuance of an investigation due to a failure to determine the perpetra-
tor of a crime should take into account the time between the decision re-
pealing the maintenance obligation becoming fi nal and fi ling a complaint 
about the crime - of course, if the procedural authorities do not have in-
formation about the actual father of the entitled person. In the remaining 
period - when the maintenance obligation was specifi ed in a court deci-
sion - the perpetrator is subject to criminal liability on general principles, 
even though the paternity was denied. The parent’s obligations towards 
the child based on legal norms and principles of social coexistence must 
be fulfi lled until the existing legal relationship is broken by the respective 
authorities. This view, although controversial, is justifi ed by axiological 
reasoning, for example, in the argumentation presented in the Supreme 
Court’s decision of 26 January 2012. 29 

It is worth noting the proposal to change the mode of prosecution 
of this type of crime to private prosecution as well as the introduction 
of legal instruments allowing for effective enforcement under civil law 30. 
There are cases where a representative of a minor interviewed as a witness 
is not interested in fi ling a motion for the prosecution of a maintenance 
debtor, for various reasons. It is not diffi cult to imagine that there may 
be an emotional relationship between the former partners and the result-
ing resistance to penal liability of the debtor. The current structure of the 
provision gives the right to fi le a motion to both the victim, the social 
welfare body and the body undertaking actions against the maintenance 
debtor, and if the victim is granted family benefi ts or cash benefi ts paid 
in the event of ineffective enforcement of child maintenance, the prosecu-
tion of the crime takes place ex offi cio - thus it is possible even against the 
will of the victim. 

Summarising the above considerations, from the point of view of the 
Police as the authority conducting preparatory and initial investigation, 
more than two years of the amended provisions being in force should 
be assessed negatively, mainly due to the lack of adequate measures and 
resources in the fi eld units and the imprecision of the amended legal act 
implying problems in its practical application.

29  Sygn. III CZP 91/11.
30 Cf. D. Gil, Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim 

procesie karnym, Warsaw 2011, p. 76.
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Summary:  This article considers the legal and practical aspects of the 
amendment to Article 209 of the Penal Code, which provides for liability for 
evading maintenance obligations, determined by the number of court orders, 
settlements and other agreements. The necessity to change the regulations 
was justifi ed by the low recoverability of maintenance arrears and the rela-
tively small number of indictments made against the perpetrators of these 
acts. The crime of not paying child maintenance is socially burdensome and 
generates signifi cant expenses from the state budget. The legislator, justify-
ing the draft law, considered that its amendment would temporarily increase 
the burden of law enforcement, but the author cites arguments that this 
increase will be permanent and will affect not only the prosecutor’s offi ce 
and the police, but also other institutions which will be required to report 
information about the offender. However, for over a year after the introduc-
tion of the amendment, the authorities conducting preparatory proceedings 
have been overburdened. In addition, imprecise regulations are diffi cult to in-
terpret and put into practice. The study also addresses the issues of new 
institutions enabling the perpetrator to avoid liability for the act committed 
in connection with the payment of all maintenance arrears and the current 
penalties, as well as the features of both the basic and qualifi ed types of the 
crime.
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K R O N I K A
P O L I C J I

LIPIEC 2019

1.07. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wyznaczył na stano-
wisko zastępcy komendanta-prorek-
tora Wyższej Szkoły Policji w Szczyt-
nie mł. insp. dr Annę Świerczewską-
-Gąsiorowską — dyrektora Instytutu 
Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie. W szczycieńskiej 
uczelni podczas uroczystej zbiór-
ki inspektor nadzoru wewnętrznego 
w MSWiA Andrzej Sprycha odczytał akt 
wyznaczenia na stanowisko.

Rozstrzygnięto 12. edycję konkursu „Po-
licjant, który mi pomógł” organizowane-
go pod patronatem komendanta główne-
go Policji przez Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebie-
ska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia 
Polskiego Towarzystwa Psychologiczne-
go. Finał tej edycji będzie towarzyszyć 
obchodom 100-lecia Policji. Organizo-
wany od 2008 r. konkurs ma na celu 
wyróżnienie tych policjantów, którzy 
w szczególny sposób działają na rzecz 
ochrony osób doznających przemocy 
w rodzinie. Spośród ponad 100 zgłoszeń 
wyłoniono laureatów, którymi zostali: 
asp. Robert Kornacki (dzielnicowy z Po-
sterunku Policji w Kobylnicy, Komenda 
Miejska Policji w Słupsku), sierż. szt. 
Adam Malecki (dzielnicowy z Komisaria-
tu Policji w Łapach, Komenda Miejska 
Policji w Białymstoku), asp. Paweł Mar-
cówka (dzielnicowy z Komendy Miejskiej 
Policji w Suwałkach), st. asp. Andrzej 
Matczak (starszy dzielnicowy z Komen-
dy Miejskiej Policji w Płocku), mł. asp. 

Justyna Naronowicz (asystent z Komen-
dy Powiatowej Policji w Lęborku).

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 57 zmieniające zarządzenie 
w sprawie niektórych form organizacji 
i ewidencji czynności dochodzeniowo-
-śledczych Policji oraz przechowywa-
nia przez Policję dowodów rzeczowych 
uzyskanych w postępowaniu karnym, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 91.

Komendant główny Policji wydał wy-
tyczne nr 2 zmieniające wytyczne 
w sprawie wykonywania niektórych 
czynności dochodzeniowo-śledczych
przez policjantów, Dz. Urz. KGP 
z 2019 r., poz. 92.

2.07. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wydał rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
pomieszczeń przeznaczonych dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia, pokoi przej-
ściowych, tymczasowych pomieszczeń 
przejściowych i policyjnych izb dziecka, 
regulaminu pobytu w tych pomieszcze-
niach, pokojach i izbach oraz sposobu 
postępowania z zapisami obrazu z tych 
pomieszczeń, pokoi i izb, DzU z 2019 r., 
poz. 1341.

Minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji wydał rozporządzenie zmie-
niające rozporządzenie w sprawie opi-
niowania służbowego policjantów, DzU 
z 2019 r., poz. 1365.

3.07. W Ambasadzie RP w Londy-
nie odbyły się uroczystości związane 
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ze 100-leciem powołania Policji Pań-
stwowej.

4.07. Otwarto po modernizacji budy-
nek Komendy Miejskiej Policji w Dąbro-
wie Górniczej.

6.07. XVII Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Policji w Pływaniu Długodystan-
sowym odbyły się w ramach 13. Grand 
Prix Wielkopolski w Pływaniu Długody-
stansowym na Jeziorze Kierskim w Po-
znaniu.

Komendant główny Policji wydał decy-
zję nr 220 zmieniającą decyzję w spra-
wie adaptacji zawodowej policjantów, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 93.

9.07. Uroczyście nadano sztandar Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Kozieni-
cach (woj. mazowieckie). W uroczysto-
ści uczestniczył zastępca komendanta 
głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha.

Pod patronatem honorowym minister 
spraw wewnętrznych i administracji 
Elżbiety Witek w Centrum Szkolenia 
Policji w Legionowie odbyły się Między-
narodowe Zawody Wytrzymałościowo-
-Siłowe Służb Mundurowych „Uwierz, 
Walcz, Zwyciężaj!” i Mistrzostwa Polski 
Policji.

Policjanci ruchu drogowego na terenie 
całego kraju prowadzili działania kon-
trolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy 
pomiar prędkości”.

10.07. Koalicja Antypiracka w uznaniu 
szczególnego zaangażowania i skutecz-
nej walki z piractwem muzycznym, te-
lewizyjnym i komputerowym przyznała 
przedstawicielom czterech jednostek 
Policji honorowe wyróżnienia — Złote 
Blachy. Uroczystość wręczenia wyróż-
nień z udziałem zastępcy komendanta 
głównego Policji nadinsp. Kamila Brachy 
odbyła się w Komendzie Głównej Poli-
cji. Otrzymali je: w uznaniu szczegól-
nych osiągnięć w zwalczaniu kradzieży 

sygnału telewizyjnego, tzw. sharingu 
(wyróżnienie Stowarzyszenia Sygnał), 
Wydział do Walki z Cyberprzestępczością 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krako-
wie oraz Wydział do Walki z Przestęp-
czością Gospodarczą Komendy Powia-
towej Policji w Krakowie; za szczególne 
zaangażowanie w wykrywanie prze-
stępstw naruszenia praw autorskich 
do programów komputerowych na dużą 
skalę przez podmioty gospodarcze oraz 
za profesjonalizm i wnikliwość w zbie-
raniu i analizie materiału dowodowe-
go (wyróżnienie BSA) Wydział do Walki 
z Przestępczością Gospodarczą i Korup-
cją Komendy Rejonowej Policji Warsza-
wa VII; za skuteczność i umiejętność 
wielopłaszczyznowego rozpoznania pro-
blemu piractwa fonograficznego i jego 
związków z nielegalną dystrybucją sy-
gnału telewizyjnego (wyróżnienie Związ-
ku Producentów Audio Video) Wydział 
do Walki z Cyberprzestępczością Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 59 zmieniające zarządzenie 
w sprawie pełnienia służby na drogach, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 95.

11.07. Wojewódzkie obchody Święta 
Policji w garnizonie kujawsko-pomor-
skim w 100. rocznicę powstania Poli-
cji Państwowej pod honorowym patro-
natem minister spraw wewnętrznych 
i administracji Elżbiety Witek odbyły 
się na Starym Rynku w Bydgoszczy. 
Wzięli w nich udział wiceminister spraw 
wewnętrznych i administracji Renata 
Szczęch i zastępca komendanta głów-
nego Policji nadinsp. Kamil Bracha.

Z udziałem pierwszego zastępcy komen-
danta głównego Policji nadinsp. Dariu-
sza Augustyniaka otwarto zmodernizo-
waną i rozbudowaną siedzibę Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa I.

12.07. W Komendzie Wojewódzkiej Po-
licji we Wrocławiu odbyła się narada 
służbowa dolnośląskiej policji, w której 
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uczestniczyli minister spraw wewnętrz-
nych i administracji Elżbieta Witek 
i komendant główny Policji gen. insp. 
dr Jarosław Szymczyk.

Otwarto reaktywowany Posterunek Po-
licji w Prószkowie (woj. opolskie). W uro-
czystości uczestniczył komendant główny 
Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Podczas obchodów Święta Policji na pla-
cu Wolności w Grójcu uroczyście wrę-
czono sztandar Komendzie Powiatowej 
Policji w Grójcu. W uroczystości wzięli 
udział marszałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski, sekretarz stanu w MSWiA 
Sylwester Tułajew, szef Gabinetu Poli-
tycznego Prezesa Rady Ministrów Marek 
Suski i zastępca komendanta głównego 
Policji mł. insp. Tomasz Szymański. 

Wmurowano akt erekcyjny pod budo-
wę nowej Komendy Powiatowej Policji 
w Krapkowicach (woj. opolskie).

13.07. W Hajnówce na placu przed 
Urzędem Miasta z udziałem sekretarza 
stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego 
i zastępcy komendanta głównego Policji 
mł. insp. Tomasza Szymańskiego od-
był się uroczysty apel z okazji nadania 
sztandaru Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Hajnówce i obchodów 100. roczni-
cy powstania Policji Państwowej. 

Na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Opolu rozegrano XVIII Turniej 
Strzelecki dla Dziennikarzy o Puchar 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Opolu.

14.07. Na placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Suwałkach odbył się 
uroczysty apel z okazji obchodów 100. 
rocznicy powstania Policji Państwowej. 
W uroczystości wziął udział sekretarz 
stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

15.07. Otwarto zmodernizowaną sie-
dzibę Komendy Powiatowej Policji w Wą-
brzeźnie (woj. kujawsko-pomorskie).

16.07. Na plac przy Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku zorganizowano 
wojewódzkie obchody Święta Policji 
w garnizonie pomorskim w 100. roczni-
cę powstania Policji Państwowej. W ob-
chodach, które patronatem honorowym 
objęła minister spraw wewnętrznych 
i administracji Elżbieta Witek, uczest-
niczył komendant główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk. 

Pod patronatem honorowym minister 
spraw wewnętrznych i administracji 
Elżbiety Witek w Centrum Szkolenia 
Policji w Legionowie odbyły się obchody 
Święta Policji i 100. rocznicy powołania 
Policji Państwowej. Wziął w nich udział 
zastępca komendanta głównego Policji 
nadinsp. Kamil Bracha.

Uroczyście reaktywowano zlikwidowa-
ny w 2013 r. Posterunek Policji w Krze-
szowie (woj. podkarpackie).

Minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji wydał rozporządzenie w spra-
wie warunków bezpieczeństwa i higie-
ny służby w trakcie realizacji szkoleń 
w Policji, DzU z 2019 r., poz. 1375.

17.07. W 100. rocznicę powstania Po-
licji Państwowej uroczyste obchody 
Święta Policji w garnizonie stołecznym 
pod honorowym patronatem minister 
spraw wewnętrznych i administracji 
Elżbiety Witek zorganizowano na placu 
przed pałacem Na Wyspie w Łazienkach 
Królewskich. Wzięli w nich udział se-
kretarz stanu w MSWiA Jarosław Zie-
liński i zastępca komendanta głównego 
Policji nadinsp. Kamil Bracha.

Zachodniopomorskie obchody Święta 
Policji odbyły się na placu Wolności 
w Wałczu. Honorowy patronat nad nimi 
objęła minister spraw wewnętrznych 
i administracji Elżbieta Witek. Uroczy-
stości w 100. rocznicę powołania Policji 
Państwowej zostały połączone z otwar-
ciem nowej siedziby Komendy Powia-
towej Policji w Wałczu. Wziął w nich 
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udział zastępca komendanta głównego 
Policji mł. insp. Tomasz Szymański.

Podczas powiatowych obchodów Święta 
Policji w Lubartowie uroczyście otwarto 
Posterunek Policji w Kocku. W wyda-
rzeniu uczestniczyli sekretarz stanu 
w MSWiA Sylwester Tułajew i pierwszy 
zastępca komendanta głównego Policji 
nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Funkcjonariusze ruchu drogowego pro-
wadzili ogólnopolskie działania kon-
trolno-prewencyjne na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
i ochrony środowiska pn. „Smog”.

18.07. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji powołał na stanowi-
sko komendanta wojewódzkiego Policji 
z siedzibą w Radomiu mł. insp. dr. hab. 
Zbigniewa Mikołajczyka — pierwszego 
zastępcę komendanta wojewódzkiego 
Policji z siedzibą w Radomiu, pełnią-
cego obowiązki służbowe na stanowi-
sku komendanta wojewódzkiego Policji 
z siedzibą w Radomiu.

Główne uroczystości wojewódzkich 
obchodów Święta Policji związane 
z uczczeniem w garnizonie dolnoślą-
skim 100. rocznicy powstania Policji 
Państwowej odbyły się na placu Wolno-
ści we Wrocławiu. Patronat nad obcho-
dami objęła minister spraw wewnętrz-
nych i administracji. Wzięli w nich 
udział minister spraw wewnętrznych 
i administracji Elżbieta Witek i komen-
dant główny Policji gen. insp. dr Jaro-
sław Szymczyk.

Wojewódzkie uroczystości z okazji 
Świta Policji w garnizonie mazowiec-
kim w 100. rocznicę powołania Policji 
Państwowej pod patronatem honoro-
wym minister spraw wewnętrznych 
i administracji Elżbiety Witek odbyły 
się na placu Jagiellońskim w Radomiu. 
W uroczystości wzięli udział sekretarz 
stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, 
szef Gabinetu Politycznego Prezesa 

Rady Ministrów Marek Suski, zastępca 
komendanta głównego Policji nadinsp. 
Kamil Bracha. Podczas apelu odbyło 
się uroczyste wprowadzenie mł. insp. 
dr. hab. Zbigniewa Mikołajczyka na sta-
nowisko komendanta wojewódzkiego 
Policji z siedzibą w Radomiu. Powołanie 
na stanowisko wręczył sekretarz stanu 
w MSWiA Jarosław Zieliński.

Otwarto odtworzony, zlikwidowany 
29 stycznia 2009 r., Posterunek Policji 
w Lisewie (woj. kujawsko-pomorskie).

19.07. W 100-lecie powołania Policji 
Państwowej obchody Święta Policji 
w garnizonie świętokrzyskim zorgani-
zowano na terenie klasztoru Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej na Świę-
tym Krzyżu. Wziął w nich udział ko-
mendant główny Policji gen. insp. 
dr Jarosław Szymczyk.

Uroczystą zbiórkę z okazji obchodów 
Święta Policji w 100. rocznicę powoła-
nia Policji Państwowej zorganizowano 
w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji. 
Na uroczystość przybyli m.in. pierw-
szy zastępca komendanta głównego 
Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak 
i inspektor nadzoru wewnętrznego 
w MSWiA Andrzej Sprycha.

Główne uroczystości wojewódzkich 
obchodów Święta Policji w garnizonie 
lubelskim w 100. rocznicę powstania 
Policji Państwowej pod patronatem ho-
norowym minister spraw wewnętrznych 
i administracji Elżbiety Witek z udzia-
łem zastępcy komendanta głównego Po-
licji mł. insp. Tomasza Szymańskiego 
zorganizowano na placu Łuczkowskiego 
w Chełmie. 

Na placu Grunwaldzkim w Gorzowie 
Wielkopolskim odbył się uroczysty apel 
podczas obchodów pod patronatem ho-
norowym minister spraw wewnętrznych 
i administracji Elżbiety Witek w gar-
nizonie lubuskim Święta Policji i 100. 
rocznicy powstania Policji Państwowej. 
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Na uroczystości przybył zastępca ko-
mendanta głównego Policji nadinsp. 
Kamil Bracha.

Przygotowano uroczystość nadania 
patrona Komendzie Wojewódzkiej Po-
licji w Krakowie. Odsłonięto tablicę 
pamiątkową ku czci podinsp. Ludwika 
Drożańskiego — w latach 1936–1939 
komendanta Policji Państwowej Miasta 
Krakowa.

Sejm wydał ustawę o zmianie ustawy 
o Policji, ustawy o Straży Granicznej 
oraz ustawy o Służbie Więziennej, DzU 
z 2019 r., poz. 1608.

Sejm wydał ustawę o zmianie ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy Policji, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Celno-Skarbowej i Służby Więziennej 
oraz ich rodzin oraz niektórych innych 
ustaw, DzU z 2019 r., poz. 1635.

21.07. Uroczyste wojewódzkie obchody 
Święta Policji pod honorowym patro-
natem minister spraw wewnętrznych 
i administracji Elżbiety Witek odbyły 
się na placu Sejmu Śląskiego w Kato-
wicach. W uroczystości śląskich ob-
chodów 100. rocznicy powołania Policji 
Państwowej wzięli udział prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki, mini-
ster rodziny, pracy i polityki społecz-
nej Bożena Borys-Szopa, komendant 
główny Policji gen. insp. dr Jarosław 
Szymczyk.

W Szkole Policji w Słupsku z udziałem 
minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji Elżbiety Witek i zastępcy komen-
danta głównego Policji nadinsp. Kamila 
Brachy odbyły się obchody Święta Po-
licji w 100. rocznicę powołania Policji 
Państwowej. 

22.07. W Centralnym Biurze Śledczym 
Policji zorganizowano obchody Święta 
Policji w 100. rocznicę powołania Poli-
cji Państwowej. W uroczystości uczest-
niczył komendant główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk.

23–28.07. Trwały Centralne Obchody 
Święta Policji.

23.07. Uroczystość odsłonięcia 4 ta-
bliczek epitafijnych na Tablicy Pamię-
ci z nazwiskami poległych i zmarłych 
na służbie policjantów odbyła się w Ko-
mendzie Głównej Policji. Modlitwę w in-
tencji funkcjonariuszy, którzy zginęli 
na służbie, poprowadzili delegat Kon-
ferencji Episkopatu Polski ds. Dusz-
pasterstwa Policji bp Józef Guzdek 
i prawosławny ordynariusz wojskowy 
abp Jerzy Pańkowski. Do Księgi Pa-
mięci wpisano nazwiska poległych po-
licjantów. W ceremonii uczestniczyli 
m.in. minister spraw wewnętrznych 
i administracji Elżbieta Witek, komen-
dant główny Policji gen. insp. dr Ja-
rosław Szymczyk, pierwszy zastępca 
komendanta głównego Policji nadinsp. 
Dariusz Augustyniak, zastępca ko-
mendanta głównego Policji nadinsp. 
Kamil Bracha, komendanci wojewódz-
cy Policji i komendant stołeczny Poli-
cji, prezes Fundacji Pomocy Wdowom 
i Sierotom po Poległych Policjantach 
Irena Zając.

Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław 
Zieliński, komendant główny Policji 
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk z za-
stępcami w Komendzie Głównej Policji 
spotkali się z laureatami 12. edycji kon-
kursu „Policjant, który mi pomógł”. 

W Katedrze Polowej Wojska Polskie-
go w Warszawie mszę świętą w inten-
cji poległych policjantów sprawował 
delegat Konferencji Episkopatu Pol-
ski ds. Duszpasterstwa Policji bp Jó-
zef Guzdek. Uczestniczyli w niej funk-
cjonariusze i pracownicy Policji, człon-
kowie i podopieczni Fundacji Pomocy 
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Wdowom i Sierotom po Poległych Po-
licjantach, komendant główny Poli-
cji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, 
pierwszy zastępca komendanta głów-
nego Policji nadinsp. Dariusz Augu-
styniak, zastępca komendanta głów-
nego Policji nadinsp. Kamil Bracha, 
komendanci wojewódzcy Policji i szkół 
policyjnych. Przed błogosławieństwem 
bp Józef Guzdek komendanta głównego 
Policji gen. insp. dr. Jarosława Szym-
czyka odznaczył medalem „W służbie 
Bogu i Ojczyźnie”.

Nadano sztandar Komendzie Miejskiej 
Policji w Tarnowie. W uroczystym ape-
lu udział wziął zastępca komendanta 
głównego Policji mł. insp. Tomasz Szy-
mański.

24.07. Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej mianował nadinspektorem Poli-
cji komendanta wojewódzkiego Poli-
cji w Kielcach insp. Pawła Dzierżaka, 
komendanta wojewódzkiego Policji 
w Olsztynie insp. Tomasza Klimka, ko-
mendanta wojewódzkiego Policji w Ło-
dzi insp. Andrzeja Łapińskiego, komen-
danta wojewódzkiego Policji w Rzeszo-
wie insp. Henryka Moskwę.

W sali koncertowej Zamku Królewskiego 
w Warszawie sekretarz stanu w MSWiA 
Jarosław Zieliński i komendant główny 
Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk 
13 osobom zasłużonym dla Policji wrę-
czyli odznakę okolicznościową Medal 
Stulecia Utworzenia Policji Państwo-
wej. Uhonorowano też przedstawicieli 
z grupy wyróżnionych w całym kraju 
odznaczeniami, w tym Krzyżem Zasługi 
za Dzielność, Krzyżem Zasługi, Meda-
lem za Ofiarność i Odwagę oraz Meda-
lem za Długoletnią Służbę. 

Centralne Obchody Święta Policji zor-
ganizowano na placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie. Objął je pa-
tronatem narodowym Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył 

generalskie nominacje, natomiast mi-
nister spraw wewnętrznych i admini-
stracji Elżbieta Witek szable generalskie 
4 nowym nadinspektorom Policji. Od-
znaczono też wyróżniających się poli-
cjantów. Statuetki wręczono laureatom 
konkursu „Policjant, który mi pomógł”. 
Promocji oficerskiej 119 absolwentów 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie do-
konali komendant główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk i pierwszy 
zastępca komendanta głównego Policji 
nadinsp. Dariusz Augustyniak. Na pły-
cie Grobu Nieznanego Żołnierza wieniec 
złożyli komendant główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk i zastępcy 
komendanta głównego Policji: nadinsp. 
Dariusz Augustyniak, nadinsp. Ka-
mil Bracha i insp. Tomasz Szymański. 
W jubileuszowych obchodach w 100. 
rocznicę powołania Policji Państwowej 
wzięli też udział prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki i sekretarze stanu 
w MSWiA Jarosław Zieliński, Paweł Sze-
fernaker oraz Sylwester Tułajew.

W amfiteatrze w Łazienkach Królew-
skich w Warszawie odbył się koncert 
Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, or-
kiestry policji czeskiej i Orkiestry Spe-
cjalnych Sił Policyjnych z Węgier.

Ogólnopolski profilaktyczny piknik 
policyjny zorganizowano obok Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Komendy 
wojewódzkie Policji i szkoły policyjne 
wystawiły stoiska promocyjne.

25.07. W zawiązku z obchodami 100. 
rocznicy powstania Policji Państwowej 
przed gmachem Komendy Głównej Po-
licji pod obeliskiem „Poległym Policjan-
tom — Rzeczpospolita Polska” i przed 
Tablicą Pamięci w siedzibie Komendy 
Głównej Policji wieńce złożyli komen-
dant główny Policji gen. insp. dr Jaro-
sław Szymczyk, zastępcy komendanta 
głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha 
i insp. Tomasz Szymański, byli komen-
danci główni Policji gen. insp. Krzysz-
tof Gajewski, nadinsp. Tadeusz Budzik 
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i były pierwszy zastępca komendan-
ta głównego Policji nadinsp. Andrzej 
Szymczyk.

W regionalnych obchodach Święta Po-
licji policjantów z Legnicy i powiatu 
legnickiego, które odbywały się w Sali 
Królewskiej Akademii Rycerskiej w Le-
gnicy, uczestniczyli minister spraw 
wewnętrznych i administracji Elżbieta 
Witek i pierwszy zastępca komendan-
ta głównego Policji nadinsp. Dariusz 
Augustyniak.

Uroczyste obchody Święta Policji zor-
ganizowano w Centralnym Laborato-
rium Kryminalistycznym Policji. Wziął 
w nich udział zastępca komendanta 
głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha.

Z udziałem zastępcy komendanta głów-
nego Policji insp. Tomasza Szymańskie-
go w siedzibie Centralnego Pododdzia-
łu Kontrterrorystycznego Policji „BOA” 
odbył się uroczysty apel z okazji 100. 
rocznicy powołania Policji Państwowej.

W Komendzie Głównej Policji oficjalną 
wizytę złożył komisarz generalny policji 
litewskiej Linas Pernavas.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 60 zmieniające zarządzenie 
w sprawie nadania statutu Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 96.

Komendant główny Policji wydał decy-
zję nr 234 w sprawie zasad wykony-
wania niektórych zadań na rzecz Cen-
tralnego Biura Śledczego Policji, Biura 
Spraw Wewnętrznych Policji i Central-
nego Pododdziału Kontrterrorystyczne-
go Policji „BOA”, Dz. Urz. KGP z 2019 r., 
poz. 98.

26.07. Podczas kolejnej części ob-
chodów 100-lecia utworzenia Policji 
Państwowej na dziedzińcu Belwederu 
w trakcie uroczystej zbiórki Komen-
da Główna Policji otrzymała nowy 

sztandar. Oficjalnego przekazania 
sztandaru na ręce komendanta głów-
nego Policji dokonała minister spraw 
wewnętrznych i administracji Elż-
bieta Witek wraz z przewodniczącym 
Społecznego Komitetu Ufundowania 
Sztandaru dla KGP Grzegorzem Pie-
chowiakiem. W uroczystości wzięli tak-
że udział szef Gabinetu Politycznego 
Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, 
sekretarz stanu w MSWiA Jarosław 
Zieliński i sekretarz stanu w MSWiA 
Sylwester Tułajew.

W Komendzie Głównej Policji uroczy-
ście odsłonięto tablicę upamiętniają-
cą funkcjonariusza Policji Państwowej 
insp. dr. Władysława Mariana Sobolew-
skiego. Nadanie patrona honorowego 
Komendzie Głównej Policji było jednym 
z elementów centralnych obchodów 
Święta Policji w 100. rocznicę utworze-
nia Policji Państwowej. Odsłonięcia ta-
blicy pamiątkowej dokonali komendant 
główny Policji gen. insp. dr Jarosław 
Szymczyk, dyrektor Biura Upamiętnia-
nia Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek 
i biskup polowy Wojska Polskiego Józef 
Guzdek. 

Prawosławne nabożeństwo dziękczynne 
w intencji funkcjonariuszy i pracowni-
ków Policji odbyło się w katedralnej cer-
kwi pw. św. Jerzego Zwycięzcy w siedzi-
bie Prawosławnego Ordynariatu Wojska 
Polskiego w Warszawie. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele Policji na czele 
z komendantem głównym Policji gen. 
insp. dr. Jarosławem Szymczykiem.

Odbyło się uroczyste otwarcie nowej 
siedziby Komendy Powiatowej Policji 
w Sochaczewie. W uroczystości wzięli 
udział sekretarz stanu w MSWiA Ja-
rosław Zieliński i pierwszy zastępca 
komendanta głównego Policji nadinsp. 
Dariusz Augustyniak.

Uroczyście wmurowano akt erekcyjny 
pod budowę nowego Posterunku Policji 
w Rozprzy (woj. łódzkie). 
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27.07. Na terenach Warszawskiego 
Centrum Sportu Młodzieżowego „Agry-
kola” i Łazienek Północnych odbył się 
policyjny piknik rodzinny.

28.07. Mszy świętej w intencji funk-
cjonariuszy i pracowników Policji 
z okazji 100. rocznicy powstania Po-
licji Państwowej w stołecznej bazyli-
ce św. Krzyża przewodniczył bp Józef 
Guzdek, delegat Konferencji Episko-
patu Polski ds. Duszpasterstwa Poli-
cji. Uczestniczyli w niej minister spraw 
wewnętrznych i administracji Elżbieta 
Witek i komendant główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk. Euchary-
stię transmitował Program 1 Polskiego 
Radia.

Obchody Święta Policji w garnizonie 
małopolskim połączone z 100. roczni-
cą powołania Policji Państwowej, które 
patronatem honorowym objęła minister 
spraw wewnętrznych i administracji 
Elżbieta Witek, odbywały się w Krako-
wie na Wawelu. Udział w nich wzięli wi-
cepremier, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosław Gowin i pierwszy 
zastępca komendanta głównego Policji 
nadinsp. Dariusz Augustyniak. 

29.07. Pod patronatem honorowym 
minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji Elżbiety Witek na placu ape-
lowym Wyższej Szkoły Policji w Szczyt-
nie odbyły się uroczyste obchody Świę-
ta Policji w 100. rocznicę powołania 
Policji Państwowej. Zostały zorganizo-
wane wspólnie z Komendą Powiatową 
Policji w Szczytnie. Uroczystość swoją 
obecnością zaszczycili minister spraw 
wewnętrznych i administracji Elżbieta 
Witek, komendant główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk i komen-
dant wojewódzki Policji w Olsztynie 
nadinsp. Tomasz Klimek. Przed oficjal-
nymi uroczystościami minister spraw 
wewnętrznych i administracji, komen-
dant główny Policji, komendant wo-
jewódzki Policji w Olsztynie i komen-
dant-rektor WSPol insp. dr hab. Marek 

Fałdowski złożyli wieniec pod tablicą 
upamiętniającą policjantów, jeńców 
obozu w Ostaszkowie, zamordowa-
nych przez NKWD w Kalininie. Pod-
czas uroczystości przez minister spraw 
wewnętrznych i administracji, komen-
danta głównego Policji, komendanta 
wojewódzkiego Policji w Olsztynie i ko-
mendanta-rektora WSPol zostały wrę-
czone medale i odznaczenia państwo-
we oraz resortowe, a także akty mia-
nowania na wyższe stopnie policyjne. 
Oprócz kadry kierowniczej, funkcjona-
riuszy i pracowników WSPol w obcho-
dach udział wzięli też m.in. wojewoda 
warmińsko-mazurski, przedstawiciele 
duchowieństwa, w tym kapelan WSPol 
ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, 
naczelny prawosławny kapelan Policji 
ks. Andrzej Bołbot i kapelan Straży 
Granicznej ks. mjr SG Marcin Pysz, 
a także rektorzy-komendanci szkół 
wyższych resortów spraw wewnętrz-
nych i administracji oraz obrony naro-
dowej. Ceremonię uświetniły kompania 
honorowa Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Olsztynie, poczty sztandarowe 
i orkiestra Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Katowicach. Po uroczystościach 
na terenie szczycieńskiej uczelni zor-
ganizowano piknik rodzinny. Minister 
spraw wewnętrznych i administracji 
Elżbieta Witek zapoznała się też z za-
pleczem dydaktycznym i badawczym 
uczelni. Główne uroczystości Świę-
ta Policji zostały poprzedzone mszą 
świętą w intencji społeczności WSPol 
i KPP w Szczytnie, która odbyła się 
dzień wcześniej w kościele pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Szczytnie.

29.07–5.08. Trwała operacja policyj-
na „Kostrzyn 2019” w ramach zabez-
pieczania XXV edycji festiwalu Pol’an-
d’Rock w Kostrzynie nad Odrą. Nad 
bezpieczeństwem uczestników czuwało 
1588 policjantów, w tym ponad połowę 
stanowili funkcjonariusze z wojewódz-
twa lubuskiego, 773 policjantów zostało 
oddelegowanych z oddziałów prewencji 
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Policji z Lublina, Krakowa, Katowic, 
Kielc, Olsztyna, Poznania, Radomia 
i Wrocławia.

30.07. Na placu Farnym w Rzeszowie 
w 100. rocznicę powstania Policji Pań-
stwowej odbyły się wojewódzkie obcho-
dy Święta Policji w garnizonie podkar-
packim. Patronatem objęła je minister 
spraw wewnętrznych i administracji 
Elżbieta Witek. Integralną częścią ce-
remonii było wręczenie sztandaru Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszo-
wie. Uczestniczył w wydarzeniu komen-
dant główny Policji gen. insp. dr Jaro-
sław Szymczyk.

Pod patronatem honorowym minister 
spraw wewnętrznych i administracji 
Elżbiety Witek na ulicy Piotrkowskiej 
w Łodzi trwały w garnizonie łódzkim 
wojewódzkie obchody Święta Policji 
i 100. rocznicy powołania Policji Pań-
stwowej. W uroczystościach udział 
wzięli sekretarz stanu w MSWiA Syl-
wester Tułajew i pierwszy zastępca ko-
mendanta głównego Policji nadinsp. 
Dariusz Augustyniak.

31.07. W Szkole Policji w Katowicach 
odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 
Święta Policji, 100-lecia powstania Po-
licji Państwowej i 20-lecia utworzenia 
szkoły. W uroczystości uczestniczył 
komendant główny Policji gen. insp. 
dr Jarosław Szymczyk.

Na placu Wolności w Poznaniu odbyły 
się wielkopolskie obchody Święta Policji 
i 100. rocznicy powołania Policji Pań-
stwowej. W uroczystym apelu wziął udział 
pierwszy zastępca komendanta głównego 
Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Otwarto reaktywowany Posterunek Po-
licji w Ojrzeniu (woj. mazowieckie), który 
został zlikwidowany we wrześniu 2012 r. 

Policjanci ruchu drogowego prowadzili 
ogólnopolskie działania pn. „Niechro-
nieni uczestnicy ruchu drogowego”.

SIERPIEŃ

1.08. W całym kraju trwały obchody 
75. rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego. Główne uroczystości z tej 
okazji odbyły się na Cmentarzu Wojsko-
wym na Powązkach w Warszawie przed 
pomnikiem Gloria Victis. Wzięli w nich 
udział Prezydent RP Andrzej Duda, pre-
zes Rady Ministrów Mateusz Morawiec-
ki, minister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Elżbieta Witek i komendant 
główny Policji gen. insp. dr Jarosław 
Szymczyk. 

2.08. Policjanci z garnizonu warmińsko-
-mazurskiego w 100. rocznicę powstania 
Policji Państwowej obchodzili w Kętrzynie 
Święto Policji. Podczas uroczystość pod 
patronatem honorowym minister spraw 
wewnętrznych i administracji Elżbiety 
Witek, w których uczestniczyli sekre-
tarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński 
i pierwszy zastępca komendanta główne-
go Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, 
otwarto Komisariat Policji w Korszach.

Z udziałem komendanta głównego Poli-
cji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka 
na placu Kopernika w Opolu zorgani-
zowano wojewódzkie obchody Święta 
Policji w garnizonie opolskim. Patronat 
honorowy nad uroczystością objęła mi-
nister spraw wewnętrznych i admini-
stracji Elżbieta Witek.

3.08. Na placu apelowym Szkoły Poli-
cji w Pile pod honorowym patronatem 
minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji Elżbiety Witek odbyła się uroczy-
sta zbiórka z okazji Święta Policji i 100. 
rocznicy powstania Policji Państwowej, 
w której uczestniczył pierwszy zastępca 
komendanta głównego Policji nadinsp. 
Dariusz Augustyniak.

4.08. Uroczyście otwarto zamknięty 
w czerwcu 2015 r. Komisariat Policji 
w Tykocinie (woj. podlaskie). W otwar-
ciu wzięli udział sekretarz stanu 
w MSWiA Jarosław Zieliński i pierwszy 
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zastępca komendanta głównego Policji 
nadinsp. Dariusz Augustyniak.

6.08. Otwarto Komisariat Policji w Ra-
koniewicach (woj. wielkopolskie).

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał rozporządzenie zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie miano-
wania policjantów na stopnie policyjne, 
DzU z 2019 r., poz. 1581.

8.08. Policjanci ruchu drogowego w ca-
łym kraju prowadzili działania pn. „Nie-
chronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał rozporządzenie zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej na kształcenie dzieci 
policjantów, których śmierć nastąpiła 
w związku ze służbą, DzU z 2019 r., 
poz. 1597.

8–10.08. Z udziałem reprezentacji pol-
skiej Policji trwały XVIII World Police 
and Fire Games w Chengdu w Chinach. 
W zawodach uczestniczyło ok. 10 tys. 
funkcjonariuszy z 79 państw.

9.08. Wokół Bukowiny Tatrzańskiej 
w ramach Tour de Pologne Amatorów 
odbyły się III Górskie Mistrzostwa Policji 
w Kolarstwie Szosowym pod patrona-
tem honorowym komendanta głównego 
Policji. Dekoracji zwycięzców dokonał 
komendant główny Policji gen. insp. 
dr Jarosław Szymczyk, który również 
pokonał trasę wyścigu.

14.08. Prezydent Andrzej Duda na sta-
nowisko ministra spraw wewnętrznych 
i administracji powołał Mariusza Ka-
mińskiego, zastępując na tym stanowi-
sku Elżbietę Witek, która 9 bm. została 
wybrana na marszałka Sejmu.

Policjanci ruchu drogowego przeprowa-
dzili ogólnopolskie działania kontrolo-
-prewencyjne pn. „Prędkość”.

14–18.08. Trwały policyjne działania 
„Sierpniowy weekend 2019”. W tym cza-
sie odnotowano 420 wypadków drogo-
wych, w których życie straciło 31 osób, 
a 505 zostało rannych. Zatrzymano 
1844 nietrzeźwych kierujących.

15.08. W Katowicach odbyły się cen-
tralne obchody Święta Wojska Polskie-
go, w których wziął udział minister 
spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusz Kamiński. Policję reprezen-
towali pierwszy zastępca komendanta 
głównego Policji nadinsp. Dariusz Au-
gustyniak, komendant wojewódzki Po-
licji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof 
Justyński i komendant Szkoły Policji 
w Katowicach insp. dr Rafał Kochań-
czyk. W zabezpieczeniu obchodów 
wzięło udział ponad 2200 policjantów. 
Uczestniczyli w nich policjanci z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach, katowickiego oddziału prewencji, 
Samodzielnego Pododdziału Kontrter-
rorystycznego Policji w Katowicach oraz 
komend miejskich i powiatowych Policji 
garnizonu śląskiego. Śląskich policjan-
tów wspierali policjanci z oddziałów 
prewencji w Kielcach, Rzeszowie i we 
Wrocławiu, samodzielnych pododdzia-
łów prewencji z Gorzowa Wielkopolskie-
go i Opola, wydziałów ruchu drogowego 
w Kielcach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Po-
znaniu, Rzeszowie i we Wrocławiu oraz 
komandosi z samodzielnych pododdzia-
łów kontrterrorystycznych Policji w Kra-
kowie, Łodzi, Opolu i we Wrocławiu. 

18.08. W Janowie k. Chełma rozegrano 
III Mistrzostwa Policjantów Garnizonu 
Lubelskiego w Kolarstwie Górskim MTB.

22.08. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wydał rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wymagań w zakresie wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych i stażu służ-
by, jakim powinni odpowiadać poli-
cjanci na stanowiskach komendantów 
Policji i innych stanowiskach służbo-
wych oraz warunków ich mianowania 
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na wyższe stanowiska służbowe, DzU 
z 2019 r., poz. 1697.

25.08. W Warce obyły się III Mistrzo-
stwa Polski Służb Mundurowych w Ko-
larstwie Szosowym pod patronatem ho-
norowym komendanta głównego Policji 
gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, 
który brał czynny udział w wyścigu ko-
larskim i pokonał 58-kilometrową trasę.

27.08. W ramach obchodów Święta Poli-
cji w siedzibie Europolu w Hadze otwar-
to wystawę poświęconą 100. rocznicy 
ustanowienia Policji Państwowej, którą 
patronatem objął komendant główny 
Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Komendant główny Policji wydał decyzję 
nr 265 w sprawie prowadzenia zbioru 
danych ALERT, Dz. Urz. KGP z 2019 r., 
poz. 99.

Komendant główny Policji wydał decyzję 
nr 267 w sprawie prowadzenia zbioru 
danych KOKON, Dz. Urz. KGP z 2019 r., 
poz. 100.

Komendant główny Policji wydał decyzję 
nr 268 w sprawie przetwarzania infor-
macji w zbiorze Biura Spraw Wewnętrz-
nych Policji, Dz. Urz. KGP z 2019 r., 
poz. 101.

28.08. Pod pomnikiem ku czci Lot-
ników Polskich Poległych w latach 
1939–1945 na Polu Mokotowskim 
w Warszawie odbył się uroczysty apel 
z okazji Święta Lotnictwa Polskiego. 
Policję reprezentował zastępca komen-
danta głównego Policji nadinsp. Kamil 
Bracha.

Policjanci ruchu drogowego prowadzili 
ogólnopolskie działania kontrolno-pre-
wencyjne pn. „Smog”.

30.08–1.09. W ostatni weekend waka-
cji policjanci ruchu drogowego prowa-
dzili działania kontrolno-prewencyjne 
pn. „Bezpieczny weekend”.

31.08. Pod patronatem honorowym 
marszałka województwa dolnośląskiego 
i komendanta głównego Policji w Górze 
(woj. dolnośląskie) odbyły się 10. Bieg 
z Policją i 10. Mistrzostwa Polski Poli-
cjantów na 10 km.

WRZESIEŃ

1.09. W Warszawie trwały główne mię-
dzynarodowe obchody 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. Kilka ty-
sięcy policjantów brało czynny udział 
w zabezpieczeniu logistycznym operacji 
„Rocznica 2019”, która rozpoczęła się 
30 sierpnia br. W związku z operacją 
przeprowadzono podoperacje o kryp-
tonimach „Warszawa”, „Łódź”, „Kontra 
Warszawa”, „Kontra Łódź”, „Terror”, 
„Rozpoznanie”, „Cyber”, „Trasa”, „Logi-
styka” i „Media”.

Ostatni, piąty, etap Cyklu Wyścigów 
MTB o Puchar Komendanta Głównego 
Policji w ramach LOTTO Poland Bike 
Marathon 2019 odbył się w Markach 
(woj. mazowieckie).

2.09. Pierwszego dnia roku szkolnego 
rozpoczęły się ogólnopolskie działania 
kontrolno-prewencyjne wspierane akcją 
informacjo-edukacyjną pn. „Bezpiecz-
na droga do szkoły”. 

Otwarto reaktywowany, zlikwidowany 
w listopadzie 2012 r., Posterunek Policji 
w Regiminie (pow. ciechanowski).

3.09. W Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji nauczy-
cielom akademickim Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie i Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej w Warszawie se-
kretarz stanu w MSWiA Jarosław Zie-
liński wręczył nagrody ministra spraw 
wewnętrznych i administracji. Nagro-
dę za znaczące osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej otrzymała prof. 
zw. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, pro-
fesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 
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natomiast nagrodę za całokształt do-
robku mł. insp. dr hab. Agata Tyburska, 
profesor uczelni Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie. W spotkaniu uczestniczyli 
pierwszy zastępca komendanta główne-
go Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak 
i komendant-rektor Wyższej Szkoły Po-
licji w Szczytnie insp. dr hab. Marek 
Fałdowski.

Trwały uroczystości, upamiętniające 
19. rocznicę otwarcia Polskiego Cmen-
tarza Wojennego w Miednoje. Hołd po-
ległym oddali przedstawiciele rodzin 
ofiar i polskich służb mundurowych. 
Delegacji polskiej Policji przewodniczył 
komendant główny Policji gen. insp. 
dr Jarosław Szymczyk. W jej skład 
wchodzili m.in. komendant Central-
nego Biura Śledczego Policji, komen-
danci wojewódzcy Policji i szkół poli-
cyjnych. W uroczystości uczestniczyli 
też inspektor nadzoru wewnętrznego 
w MSWiA Andrzej Sprycha i biskup po-
lowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

3–6.09. W Zakładzie Kynologii w Suł-
kowicach Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie trwały XIX Kynologiczne 
Mistrzostwa Policji. Patronat honoro-
wy nad mistrzostwami objęli minister 
spraw wewnętrznych i administracji 
i komendant główny Policji.

3–9.09. 27. edycja Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego odbyła się 
w Kielcach pod honorowym patronatem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Salonowi 
towarzyszyły 25. Międzynarodowe Tar-
gi Logistyczne LOGISTYKA. Zwieńcze-
niem wydarzenia była ceremonia roz-
dania nagród, podczas której wręczono 
m.in. nagrodę komendanta głównego 
Policji za produkt najbardziej przyjazny 
dla Polskiej Policji. Otrzymała ją Mind-
made sp. o.o./Grupa WB z Warszawy 
za platformę integracji komunikacji. 
Odbyły się też zawody strzeleckie dla 
attaché wojskowych pod patronatem 
komendanta głównego Policji gen. insp. 
dr. Jarosława Szymczyka. 

5–7.09. W Mrągowie rozegrano VI Ogól-
nopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet 
i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały 
o Puchar Komendanta Głównego Policji.

6.09. Komenda Powiatowa Policji 
w Brzesku (woj. małopolskie) otrzyma-
ła sztandar. W ceremonii wziął udział 
komendant główny Policji gen. insp. 
dr Jarosław Szymczyk.

6–8.09. VII Mistrzostwa Polski Służb 
Mundurowych w Wędkarstwie Spławi-
kowym i XVI Mistrzostwa Polski Poli-
cji w Wędkarstwie Spławikowym pod 
patronatem honorowym komendanta 
głównego Policji rozegrano na wodach 
kanałów Śledziowy i Piaskowy (miej-
scowość Trzcinisko w woj. pomorskim).

7.09. Policjanci ruchu drogowego prze-
prowadzili ogólnopolskie działania kon-
trolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy 
pomiar prędkości”.

8.09. W Kopalni Soli w Wieliczce z udzia-
łem zastępcy komendanta głównego 
Policji nadinsp. Kamila Brachy odbyła 
się uroczystość nadania sztandaru Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Wieliczce. 

Otwarty Międzynarodowy Puchar Poli-
cji w Półmaratonie rozegrano podczas 
29. Międzynarodowego Półmaratonu 
Signify Philips w Pile.

9–12.09. W Centrum Animacji Misyj-
nej oo. Pallotynów w Konstancinie-Je-
ziornie pod Warszawą trwały rekolekcje 
kapelanów policyjnych.

10.09. W Komendzie Głównej Policji 
komendant główny Policji gen. insp. 
dr Jarosław Szymczyk spotkał z 16 po-
licjantami, którzy w sezonie turystycz-
nym w patrolach międzynarodowych 
pełnili służbę w Bułgarii, Chorwacji 
i we Francji.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 61 zmieniające zarządzenie 
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w sprawie norm wyposażenia jedno-
stek i komórek organizacyjnych Policji 
oraz policjantów w sprzęt transportowy, 
Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 102.

11.09. Medal Parada XXIX rotacji Jed-
nostki Specjalnej Polskiej Policji, peł-
niącej służbę w ramach misji Unii Eu-
ropejskiej w zakresie praworządności 
(EULEX), odbyła się w bazie EULEX 
Center Mitrowica w Kosowie. W trak-
cie ceremonii, w której uczestniczyli 
zastępca komendanta głównego Poli-
cji nadinsp. Kamil Bracha, komendant 
stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobro-
dziej, komendant wojewódzki Policji 
w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek 
i komendant wojewódzki Policji w Opo-
lu nadinsp. Jarosław Kaleta, funkcjo-
nariuszy Jednostki Specjalnej Polskiej 
Policji za wzorową służbę i zaangażo-
wanie w wykonywaniu zadań mandato-
wych misji odznaczono medalami.

11–13.09. Pod patronatem honorowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w Szkole Policji w Słupsku odbył się finał 
XXVI Ogólnopolskich Zawodów Policjan-
tów Prewencji Turniej Par Patrolowych 
„Patrol roku 2019”. W klasyfikacji gene-
ralnej zwyciężyła reprezentacja Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. 
Puchary i nagrody pieniężne ufundowa-
ne przez ministra spraw wewnętrznych 
i administracji i komendanta głównego 
Policji wręczył pierwszy zastępca komen-
danta głównego Policji nadinsp. Dariusz 
Augustyniak. Policyjnej rywalizacji towa-
rzyszyła narada służbowa naczelników 
prewencji komend wojewódzkich Policji 
i Komendy Stołecznej Policji. 

12.09. W ramach Ogólnopolskiego Pro-
gramu Pomocy Systemowej — Koalicja: 
Razem dla Bohaterów w Belwederze 
Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza 
Dama Agata Kornhauser-Duda wręczyli 
stypendia nowym podopiecznym Funda-
cji Dorastaj z Nami. Program jest skiero-
wany do dzieci, których rodzice zginęli 
lub zostali poszkodowani na służbie. 

W uroczystości uczestniczył komendant 
główny Policji gen. insp. dr Jarosław 
Szymczyk.

Na obiektach Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Ząbkach rozegrano 
Ogólnopolskie Mistrzostwa Służb Mun-
durowych w Konkurencjach Wytrzy-
małościowo-Siłowych „Ogień na ogień 
2019” o Puchar Komendanta Stołeczne-
go Policji pod patronatem honorowym 
komendanta głównego Policji.

V Mistrzostwa Centralnego Biura Śled-
czego Policji w Biegu Przełajowym roze-
grano w Zagórzu Śląskim.

Policjanci ruchu drogowego prowadzili 
ogólnopolskie działania pn. „Niechro-
nieni uczestnicy ruchu drogowego”.

13.09. Na terenie Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach przed Grobem 
Policjanta Polskiego odbyła się uroczy-
stość ku czci pomordowanych i pole-
głych policjantów II RP. Uczestniczył 
w niej komendant główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk.

W Kompleksie Basenów Rehabilitacyjnych 
„Muszelka” w Warszawie odbyły się III 
Ogólnopolskie Zawodowy Pływackie Służb 
Mundurowych im. kom. Wacława Lejki 
o Puchar Komendanta Głównego Policji.

14.09. Na terenie Wyższej Szkoły Poli-
cji w Szczytnie zorganizowano Mistrzo-
stwa Służb Mundurowych w Biathlonie 
Policyjnym pod honorowym patronatem 
komendanta głównego Policji gen. insp. 
dr. Jarosława Szymczyka.

XVII Bieg Służb Mundurowych, który 
patronatem objął komendant główny 
Policji, odbył się w Głuchołazach.

Pod patronatem honorowym komen-
danta wojewódzkiego Policji w Łodzi 
na strzelnicy PZŁ w Okręglicy k. Sieradza 
odbył się turniej strzelecki służb mundu-
rowych „Pamięci poległych policjantów”.
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16.09. Sztandar nadano Komendzie 
Powiatowej Policji w Sokółce. W uro-
czystości uczestniczyli sekretarz stanu 
w MSWiA Jarosław Zieliński i zastępca 
komendanta głównego Policji nadinsp. 
Kamil Bracha.

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Suł-
kowicach z udziałem komendanta głów-
nego Policji gen. insp. dr. Jarosława 
Szymczyka odbyło się uroczyste poże-
gnanie I tury policjantów XXX zmiany 
Jednostki Specjalnej Polskiej Policji wy-
latujących do Kosowa. 

Pod patronatem Europejskiej Organi-
zacji Policji Ruchu Drogowego TISPOL 
w całym kraju policjanci ruchu drogo-
wego przeprowadzili działania kontrol-
no-prewencyjne pn. „Telefony”, których 
celem było egzekwowanie od kierują-
cych pojazdami przestrzegania zakazu 
korzystania podczas jazdy z telefonu, 
wymagającego trzymania słuchawki 
lub mikrofonu w ręku.

16–20.09. W Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie i na terenie Warszawy trwał 
finał XXXII Ogólnopolskiego Konkursu 
„Policjant ruchu drogowego”. Pierwsze 
miejsce w klasyfikacji indywidualnej zdo-
był policjant, reprezentujący Komendę 
Wojewódzką Policji w Krakowie. Puchary 
i nagrody wręczał m.in. pierwszy zastęp-
ca komendanta głównego Policji nadinsp. 
Dariusz Augustyniak.

17.09. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wydał rozporządzenie zmie-
niające rozporządzenie w sprawie urlopów 
policjantów, DzU z 2019 r., poz. 1804.

17–18.09. Trwała rotacja XXX zmia-
ny Jednostki Specjalnej Polskiej Poli-
cji do pełnienia służby w ramach Misji 
Unii Europejskiej w zakresie prawo-
rządności w Kosowie (EULEX).

18.09. W Bukareszcie komendant-rek-
tor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 
insp. dr hab. Marek Fałdowski i rektor 

Akademii Policji „Alexandru Ioan Cuza” 
w Bukareszcie Police chief commissio-
ner dr Veronica Stoica podpisali porozu-
mienie o współpracy pomiędzy Wyższą 
Szkołą Policji w Szczytnie i Akademią 
Policji „Alexandru Ioan Cuza” w Buka-
reszcie. 

19.09. Otwarto nową siedzibę Komen-
dy Miejskiej Policji w Kaliszu. W uro-
czystości wzięli udział sekretarz stanu 
w MSWiA Sylwester Tułajew i pierwszy 
zastępca komendanta głównego Policji 
nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Na strzelnicy Komendy Głównej Policji 
odbyły się II zawody VI Ogólnopolskiej 
Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żoł-
nierzy i Weteranów pod patronatem ho-
norowym ministra spraw wewnętrznych 
i administracji.

19–26.09. W Mediolanie odbyły się 
3. Policyjne Mistrzostwa Świata, w któ-
rych wystartowała 11-osobowa repre-
zentacja polskiej Policji.

21.09. Uroczyście podpisano i wmuro-
wano akt erekcyjny pod siedzibę Poste-
runku Policji w Słobódce (pow. suwal-
ski). W uroczystości udział wziął sekre-
tarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

Komendant główny Policji gen. insp. 
dr Jarosław Szymczyk reprezentował 
polską Policję podczas głównych uro-
czystości 101. rocznicy założenia policji 
na Litwie, które odbyły się w Olicie nad 
Niemnem.

23.09. Otwarto nową siedzibę Komi-
sariatu VI Policji w Lublinie. W uro-
czystości wzięli udział sekretarz stanu 
w MSWiA Sylwester Tułajew i pierwszy 
zastępca komendanta głównego Policji 
nadinsp. Dariusz Augustyniak.

24.09. Odbyła się ceremonia podpi-
sania dokumentu i wmurowania aktu 
erekcyjnego pod nową siedzibę Poste-
runku Policji w Zagórzu (pow. sanocki).
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24–27.09. Na terenie Kaszub odbyły 
się XII zawody, konferencja, warszta-
ty medycyny taktycznej PARAMEDYK 
2019. Ich organizatorami były Komenda 
Wojewódzka Policji w Gdańsku, Samo-
dzielny Pododdział Kontrterrorystyczny 
Policji w Gdańsku, Wyższa Szkoła Poli-
cji w Szczytnie i Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy Policjantów.

25.09. W Ambasadzie RP w Moskwie 
odbyła się uroczystość z okazji 100. 
rocznicy powstania Policji Państwowej.

W Ambasadzie RP w Budapeszcie zor-
ganizowano obchody 100-lecia powoła-
nia Policji Państwowej.

26.09. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji Mariusz Kamiński po-
dziękował i wyróżnił nagrodą z Fundu-
szu Nagród Ministra 142 policjantów 
z całej Polski, którzy niejednokrotnie 
w czasie wolnym od służby ratowali 
ludzkie zdrowie i życie. W uroczystości 
udział wzięli marszałek Sejmu Elżbie-
ta Witek, premier Mateusz Morawiecki 
i komendant główny Policji gen. insp. 
dr Jarosław Szymczyk.

W Ambasadzie RP w Berlinie zorganizo-
wano uroczystość z okazji 100. rocznicy 
powołania Policji Państwowej.

Pod patronatem Europejskiej Organi-
zacji Policji Ruchu Drogowego TISPOL 
policjanci z krajów europejskich pro-
wadzili działania w ramach projektu 
EDWARD 2019 (European Day Without 
a Road Death) — Europejski Dzień bez 
Ofiar Śmiertelnych na Drogach.

27.09. Otwarto nowo utworzony Poste-
runek Policji w Zaściankach (pow. bia-
łostocki). W uroczystości wzięli udział 
minister edukacji narodowej Dariusz 
Piontkowski i sekretarz stanu w MSWiA 
Jarosław Zieliński.

W obecności sekretarza stanu w MSWiA 
Sylwestera Tułajewa i pierwszego za-

stępcy komendanta głównego Policji 
nadinsp. Dariusza Augustyniaka uro-
czyście nadano sztandar Komendzie Po-
wiatowej Policji w Oświęcimiu.

W Komendzie Głównej Policji komen-
dant główny Policji gen. insp. dr Jaro-
sław Szymczyk spotkał się z dyrekto-
rem wykonawczym CEPOL Detlefem 
Schröderem.

Otwarto Posterunek Policji w Skarbi-
mierzu-Osiedle (woj. opolskie).

Rozegrano III Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu.

28.09. Nadano sztandar Komendzie 
Powiatowej Policji w Mońkach (woj. 
podlaskie). W uroczystości wzięli udział 
sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zie-
liński i zastępca komendanta głównego 
Policji insp. Tomasz Szymański.

Otwarto nową siedzibę Komendy Powia-
towej Policji w Lesku (woj. podkarpac-
kie). W uroczystości uczestniczył pierw-
szy zastępca komendanta głównego Po-
licji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

29.09. Na Jasnej Górze odbyły się XVIII 
Jasnogórskie Spotkania Środowiska Po-
licyjnego. Tegoroczne spotkanie miało 
szczególną intencję, którą było dzięk-
czynienie za 100-lecie polskiej Policji. 
W pielgrzymce uczestniczyło blisko 
2 tys. osób. Przybyli podsekretarz sta-
nu w MSWiA Błażej Poboży, komendant 
główny Policji gen. insp. dr Jarosław 
Szymczyk, pierwszy zastępca komen-
danta głównego Policji nadinsp. Dariusz 
Augustyniak, komendanci wojewódzcy, 
powiatowi, miejscy i rejonowi Policji, ko-
mendanci szkół policyjnych, policjanci 
i pracownicy Policji z całego kraju oraz 
ich rodziny, przedstawiciele związków 
zawodowych, stowarzyszeń i funda-
cji działających w Policji. Mszy świętej 
na jasnogórskich błoniach w intencji 
policjantów i ich rodzin przewodniczył 
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biskup polowy Wojska Polskiego Józef 
Guzdek, delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Piel-
grzymkę zakończyło zawierzenie środo-
wiska policyjnego w Kaplicy Matki Bo-
żej i modlitwa przy tablicy Gloria Victis 
w intencji policjantów pomordowanych 
na Wschodzie wiosną 1940 r. Piel-
grzymce towarzyszyła wystawa fotogra-
ficzna „Historia Jasnogórskich Spotkań 
Środowiska Policyjnego”.

Komenda Powiatowa Policji w Oławie 
(woj. dolnośląskie) otrzymała sztandar. 
Wręczył go zastępca komendanta głów-
nego Policji insp. Tomasz Szymański.

30.09. Z udziałem sekretarza stanu 
w MSWiA Jarosława Zielińskiego otwar-
to nowo wybudowaną siedzibę Posterun-
ku Policji w Sokołach (woj. podlaskie). 

Policjanci ruchu drogowego prowadzili 
ogólnopolskie działania kontrolno-pre-
wencyjne pn. „Smog”.

Dariusz KAMASSA
Wyższa Szkoła Policji

w Szczytnie

Źródło informacji: http://www.policja.pl, 
http://mswia.gov.pl, http://www.wspol.edu.pl
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 P O L I C E
C H R O N I C L E

JULY 2019

1.07. The Minister of Internal Affairs 
and Administration appointed Lt. Col. 
dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska 
– the Director of the Institute of Legal 
Sciences of the Faculty of Security and 
Legal Sciences at the Police Academy 
in Szczytno as the Deputy Comman-
dant-Rector of the Police Academy 
in Szczytno. In Szczytno, at an official 
meeting, the inspector of internal su-
pervision at the Ministry of Internal Af-
fairs and Administration, Andrzej Spry-
cha, read out the act of appointment.

The 12th edition of the competition 
‘A policeman who helped me’, organ-
ised under the auspices of the National 
Police Chief, by the National Ambu-
lance Service for Victims of Domestic 
Violence ‘Blue Line’ of the Institute 
of Health Psychology of the Polish Psy-
chological Society was resolved. The fi-
nal of this edition will accompany the 
celebration of the 100th anniversary 
of the police. Organised since 2008, the 
competition aims to recognise those po-
lice officers who act in a special way 
to protect people suffering from domes-
tic abuse. From among more than 100 
applications, the winners were selected: 
WO Robert Kornacki (community police 
officer form the Police Station in Kob-
ylnica, Municipal Police Headquarters 
in Słupsk), Senior Sgt. Adam Małecki 
(community police officer from the Po-
lice Station in Łapy, Municipal Police 
Headquarters in Białystok), WO Paweł 
Marcówka (community police officer 
from the Police Station in Suwałki), 

Senior WO Andrzej Matczak (commu-
nity police officer from the Municipal 
Police Headquarters in Płock), and Jun-
ior WO Justyna Naronowicz (from the 
County Police Headquarters in Lębork).

The National Police Chief issued Order 
No. 57 amending the order on some 
forms of organisation and recording 
of police investigative activities, and 
on the storage of material evidence ob-
tained in criminal proceedings, National 
Police Headquarters OJ of 2019, item 91.

The National Police Chief issued Guide-
lines No. 2 amending the guidelines 
on the performance of certain investi-
gative activities by police officers, Na-
tional Police Headquarters OJ of 2019, 
item 92.

2.07. The Minister for Internal Affairs 
and Administration issued a regulation 
amending the regulation on custody 
cells for persons detained or brought 
in to sober up, temporary rooms, emer-
gency youth centres and temporary 
rooms, as well as on the code of con-
duct for staying in such rooms, and the 
procedure for handling image record-
ings from the rooms, Journal of Laws 
2019, item 1341.

The Minister of Internal Affairs and 
Administration issued an ordinance 
amending the ordinance on giving the 
official opinion of police officers, Jour-
nal of Laws of 2019, item 1365.

3.07. At the Embassy of the Republic 
of Poland in London, the ceremonies 
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of the 100th anniversary of the estab-
lishment of the State Police took place.

4.07. The Municipal Police Headquar-
ters in Dąbrowa Górnicza was opened 
after its modernisation.

6.07. The 17th International Po-
lice Championship in Long Distance 
Swimming was held as part of the 
13th Wielkopolska Grand Prix in Long 
Distance Swimming on Lake Kierskie 
in Poznań.

The National Police Chief issued De-
cision No. 220 amending the decision 
on the professional adaptation of police 
officers, National Police Headquarters 
OJ of 2019, item 93.

9.07. A coat of arms was solemnly pre-
sented to the County Police Headquar-
ters in Kozienice (Mazovia province). The 
event was attended by the Deputy Na-
tional Police Chief, Gen. Kamil Bracha.

Under the honorary patronage of the 
Minister of Internal Affairs and Ad-
ministration, Elżbieta Witek, the Police 
Training Centre in Legionowo hosted 
the ‘Believe, Fight, Win!’ International 
Strength and Force Competition of the 
Uniformed Services and the Polish Po-
lice Championship.

Road traffic officers carried out nation-
wide control and prevention activities 
called ‘Cascade speed measurement’.

10.07. The Antipiracy Coalition, in rec-
ognition of a special commitment and 
effective fight against music, TV and 
computer piracy, awarded the rep-
resentatives of four police units with 
honorary distinctions - Golden Plates. 
The ceremony of awarding the distinc-
tions was held at the National Police 
Headquarters and attended by the Dep-
uty National Police Chief, Gen. Kamil 
Bracha. The awarded departments in-
cluded: in recognition of their special 

achievements in combatting the theft 
of TV signals, so-called sharing (dis-
tinction of the Signal Association): the 
Department for Fighting Cybercrime 
at the Provincial Police Headquarters 
in Kraków and the Department for Com-
batting Economic Crime at the County 
Police Headquarters in Kraków; for their 
special involvement in investigating 
large-scale infringements of copyright 
on computer programs by business 
entities, and for their professionalism 
and insight in collecting and analysing 
evidence (distinction of the BSA): the 
Department for Combatting Economic 
Crime and Corruption at the District 
Police Headquarters in Warsaw 7; for 
the effectiveness and ability to identify 
the problem of phonographic piracy 
and its links with illegal distribution 
of TV signals (distinction of the Asso-
ciation of Video Producers): the Depart-
ment for Fighting Cybercrime at the Pro-
vincial Police Headquarters in Szczecin. 

The National Police Chief issued Order 
No. 59 amending the order on perform-
ing police service on roads, National Po-
lice Headquarters OJ of 2019, item 95.

11.07. Provincial celebrations of Police 
Day in the Kujawy-Pomerania garri-
son on the 100th anniversary of es-
tablishment of the State Police, under 
the honorary patronage of the Minister 
of Internal Affairs and Administration, 
Elżbieta Witek, were held in the Old 
Town in Bydgoszcz. The event was at-
tended by Renata Szczęch, the Deputy 
Minister of the Interior and Administra-
tion, and the Deputy National Police 
Chief, Gen. Kamil Bracha.

With the participation of the 1st Depu-
ty National Police Chief, Gen. Dariusz 
Augustyniak, the modernised and ex-
panded seat of the District Police Head-
quarters Warszawa 1 was opened.

12.07. A meeting of the Lower Silesia 
police was held at the Provincial Police 
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Headquarters in Wrocław. The event 
was attended by the Minister of the 
Interior and Administration, Elżbieta 
Witek, and the National Police Chief, 
Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk.

The Police Station in Prószków (Opole 
province) was reopened. The event was 
attended by the National Police Chief, 
Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk.

During the celebration of Police Day 
on the Wolności Square, a coat of arms 
was solemnly presented to the County 
Police Headquarters in Grójec. The 
event was attended by the Speaker 
of the Senate of the Republic of Po-
land, Stanisław Karczewski, Secretary 
of State at the Ministry of the Interior 
and Administration, Sylwester Tułajew, 
Head of the Political Cabinet of the 
Prime Minister, Marek Suski, and 
Deputy National Police Chief, Lt. Col. 
Tomasz Szymański. 

The foundation act for the construction 
of a new County Police Headquarters 
in Krapkowice (Opole province) was laid out.

13.07. In Hajnówka, on the square 
in front of the Town Hall, an official 
meeting was held on the occasion of re-
ceiving a coat of arms by the County 
Police Headquarters in Hajnówka and 
on the 100th anniversary of the estab-
lishment of the State Police. 

The 18th Shooting Tournament for 
Journalists for the Cup of the Provin-
cial Police Chief was held at the shoot-
ing range of the Provincial Police Head-
quarters in Opole.

14.07. On the Marshal Józef Piłsudski’s 
Square in Suwałki, an official meeting 
was held to commemorate the 100th 
anniversary of the establishment of the 
State Police. The event was attended 
by Jarosław Zieliński, the Secretary 
of State at the Ministry of Internal Af-
fairs and Administration.

15.07. The modernised County Police 
Headquarters in Wąbrzeźno (Kujawy-
Pomerania province) was opened.

16.07. On the square next to the Muse-
um of the Second World War in Gdańsk, 
provincial celebrations of Police Day 
in the Pomerania garrison were organ-
ised on the 100th anniversary of the 
establishment of the State Police. The 
event, under the honorary patronage 
of the Minister of Internal Affairs and 
Administration, Elżbieta Witek, was 
attended by the National Police Chief, 
Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk.

Under the honorary patronage of the 
Minister of the Interior and Admin-
istration, Elżbieta Witek, the Police 
Training Centre in Legionowo cele-
brated Police Day and the 100th an-
niversary of the establishment of the 
State Police. The event was attended 
by the Deputy National Police Chief, 
Gen. Kamil Bracha.

Closed down in 2013, the Police Station 
in Krzeszów (Podkarpackie province) 
was officially reopened. 

The Minister of Internal Affairs and 
Administration issued the ordinance 
on the conditions of industrial safety 
and occupational health care when 
implementing police training courses, 
Journal of Laws of 2019, item 1375.

17.07. On the 100th anniversary of the 
establishment of the State Police, of-
ficial celebrations of Police Day in the 
Metropolitan Garrison, under the hon-
orary patronage of the Minister of In-
ternal Affairs and Administration, 
Elżbieta Witek, were organised in the 
square in front of the Palace on the Is-
land in the Royal Łazienki Park. The 
event was attended by the Secretary 
of State at the Ministry of the Interior 
and Administration, Jarosław Zieliński, 
and the Deputy National Police Chief, 
Gen. Kamil Bracha.
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West Pomerania celebrations of Po-
lice Day, under the honorary patron-
age of the Minister of the Interior and 
Administration, Elżbieta Witek, were 
held on Freedom Square in Wałcz. The 
celebrations on the 100th anniversary 
of the establishment of the State Po-
lice were combined with the opening 
of a new seat of the County Police Head-
quarters in Wałcz. The event was at-
tended by the Deputy National Police 
Chief, Lt. Col. Tomasz Szymański.

During the county celebrations of Po-
lice Day in Lubartów, the Police Station 
in Kock was officially opened. The event 
was attended by the Secretary of State 
at the Ministry of Internal Affairs and 
Administration, Sylwester Tułajew, and 
the 1st Deputy National Police Chief, 
Gen. Dariusz Augustyniak.

Road traffic officers carried out nation-
wide control and prevention activities 
to improve road safety and environmen-
tal protection called ‘Smog’.

18.07. The Minister of the Interior 
and Administration appointed Lt. Col. 
dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, the 1st 
Deputy Provincial Police Chief in Ra-
dom and acting Provincial Police Chief 
in Radom, as the Provincial Police Chief 
in Radom.

The main provincial celebrations 
of Police Day, on the occasion of com-
memorating the 100th anniversary 
of the establishment of the State Po-
lice in the Lower Silesia garrison, were 
held on Freedom Square in Wrocław. 
Patronage of the celebrations was taken 
by the Minister of Internal Affairs and 
Administration. The event was attended 
by the Minister of Internal Affairs and 
Administration, Elżbieta Witek, and 
the National Police Chief, Gen.Insp. 
dr Jarosław Szymczyk.

Provincial celebrations of Police Day 
in the Mazovia garrison on the 100th 

anniversary of the establishment 
of the State Police, under the honor-
ary patronage of the Minister of the 
Interior and Administration, Elżbieta 
Witek, were held in Jagielloński Square 
in Radom. The ceremony was attended 
by the Secretary of State at the Minis-
try of Internal Affairs and Administra-
tion, Jarosław Zieliński, the Head of the 
Political Cabinet of the Prime Minis-
ter, Marek Suski, and Deputy National 
Police Chief, Gen. Kamil Bracha. Dur-
ing the event, Lt. Col. dr hab. Zbigniew 
Mikołajczyk was officially introduced 
to the post of the Provincial Police Chief 
in Radom. The appointment to the post 
was handed over by the Secretary 
of State at the Ministry of the Interior 
and Administration, Jarosław Zieliński.

Closed down on 29 January 2009, the 
reconstructed Police Station in Lise-
wo (Kujawy-Pomerania province) was 
opened.

19.07. On the 100th anniversary 
of the establishment of the State Po-
lice, the celebration of Police Day in the 
Świętokrzyskie garrison was organised 
on the premises of the Monastery of the 
Missionaries of the Oblates of Mary Im-
maculate at the Holy Cross. The event 
was attended by the National Police 
Chief, Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk.

An official meeting on the occasion 
of the celebrations of Police Day on the 
100th anniversary of the establish-
ment of the State Police was organised 
at the Bureau of Police Internal Affairs. 
The ceremony was attended by, among 
others, the 1st Deputy National Police 
Chief, Gen. Dariusz Augustyniak, and 
the inspector of internal supervision 
at the Ministry of Internal Affairs and 
Administration, Andrzej Sprycha.

The main celebrations of Police Day 
in the Lublin garrison on the 100th 
anniversary of the establishment 
of the State Police, under the honorary 
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patronage of the Minister of the In-
terior and Administration, Elżbieta 
Witek, with the participation of the 
Deputy National Police Chief, Lt. Col. 
Tomasz Szymański, were organised 
on Łuczkowski Square in Chełm.

On Grunwaldzki Square in Gorzów 
Wielkopolski, in the Lubuskie Garri-
son, an official meeting was held during 
the celebrations of Police Day and the 
100th anniversary of the establishment 
of the State Police, under the honorary 
patronage of the Minister of Internal 
Affairs and Administration, Elżbieta 
Witek. The event was attended by the 
Deputy National Police Chief, Gen. 
Kamil Bracha.

The ceremony of receiving a patron 
by the Provincial Police Headquarters 
in Cracow was prepared. A plaque com-
memorating Maj. Ludwik Drożański, 
the State Police Chief of the City of Cra-
cow in the years 1936-1939, was un-
veiled.

The Sejm issued an act on amending 
the Police Act, Border Guard Act and 
Prison Service Act, Journal of Laws 
of 2019, item 1608.

The Sejm issued an act amending the 
act on the retirement benefit scheme for 
officers of the Police, Internal Security 
Agency, Foreign Intelligence Agency, 
Military Counterintelligence Service, 
Military Intelligence Service, Central 
Anti-Corruption Bureau, Border Guard, 
State Protection Service, State Fire Ser-
vice, Customs and Fiscal Service, and 
Prison Service and their families, and 
amending some other acts, Journal 
of Laws of 2019, item 1635.

21.07. Official provincial celebrations 
of Police Day, under the honorary pa-
tronage of the Minister of the Interior 
and Administration, Elżbieta Witek, 
were held on the square of the Silesia 
Sejm in Katowice. The ceremony of the 

Silesian celebration of the 100th an-
niversary of the establishment of the 
State Police was attended by the Prime 
Minister Mateusz Morawiecki, Minis-
ter of Family, Labour and Social Policy, 
Bożena Borys-Szopa, and the National 
Police Chief, Gen.Insp. dr Jarosław 
Szymczyk.

At the Police School in Słupsk, with the 
participation of the Minister of Inter-
nal Affairs and Administration, Elżbieta 
Witek, and the Deputy National Police 
Chief, Gen. Kamil Bracha, celebrations 
of Police Day were held on the occasion 
of the 100th anniversary of the estab-
lishment of the State Police.

22.07. At the Police Central Bureau 
of Investigation, the celebration of Po-
lice Day was organised on the 100th 
anniversary of the establishment of the 
State Police. The ceremony was attend-
ed by the National Police Chief, Gen.
Insp. dr Jarosław Szymczyk.

23-28.07. Central Police Day celebra-
tions took place.

23.07. The ceremony of the unveiling 
of 4 epitaphic plaques on the Memo-
rial Board, with the names of fallen po-
lice officers and those who were killed 
on duty, took place at the National 
Police Headquarters. The prayer for 
the intention of the officers who died 
on duty was led by the delegate of the 
Polish Bishops’ Conference for the Pas-
toral Ministry of the Police, Bishop 
Józef Guzdek, and Orthodox Military 
Chief Archbishop Jerzy Pańkowski. The 
names of the fallen police officers were 
entered into the Book of Remembrance. 
The ceremony was attended by the Min-
ister of the Interior and Administration, 
Elżbieta Witek, National Police Chief, 
Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk, 1st 
Deputy National Police Chief, Gen. 
Dariusz Augustyniak, Deputy National 
Police Chief, Gen. Kamil Bracha, pro-
vincial police chiefs, the Metropolitan 
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Police Chief, and the President of the 
Foundation for Assistance to Widows 
and Orphans of Fallen Police Officers, 
Irena Zając.

The Secretary of State at the Ministry 
of Internal Affairs and Administration, 
Jarosław Zieliński, National Police 
Chief, Gen.Insp. dr Jarosław Szymc-
zyk, and his deputies had an official 
meeting with the winners of the 12th 
edition of the ‘Policeman who helped 
me’ competition.

In the Field Cathedral of the Polish 
Army in Warsaw, a mass for the in-
tention of fallen police officers was 
celebrated by the delegate of the Pol-
ish Bishops’ Conference for the Pas-
toral Ministry of the Police, Bishop 
Józef Guzdek. It was attended by po-
lice officers and employees, members 
and charges of the Foundation for 
Assistance to Widows and Orphans 
of Fallen Police Officers, the National 
Police Chief, Gen.Insp. dr Jarosław 
Szymczyk, 1st Deputy National Po-
lice Chief, Gen. Dariusz Augustyni-
ak, Deputy National Police Chief, 
Gen. Kamil Bracha, provincial police 
chiefs, and police schools’ comman-
dants. Before the blessing, Bishop 
Józef Guzdek awarded the National 
Police Chief, Gen.Insp. dr Jarosław 
Szymczyk with the medal ‘In service 
to God and Homeland’. 

A coat of arms was received by the Mu-
nicipal Police Headquarters in Tarnów. 
The event was attended by Deputy 
National Police Chief, Lt. Col. Tomasz 
Szymański.

24.07. The President of the Republic 
of Poland appointed as Generals of the 
Police the following provincial police 
chiefs: Kielce Police Chief, Col. Paweł 
Dzierżak, Olsztyn Police Chief, Col. To-
masz Klimek, Łódź Police Chief, Col. 
Andrzej Łapiński, and Rzeszów Police 
Chief, Col. Henryk Moskwa.

In the concert hall of the Royal Cas-
tle in Warsaw, the Secretary of State 
at the Ministry of Internal Affairs and 
Administration, Jarosław Zieliński, 
and the National Police Chief, Gen.
Insp. dr Jarosław Szymczyk presented 
13 persons with a special badge, the 
Centennial Medal of the Establishment 
of the State Police. Selected awarded 
group representatives nationwide were 
also honoured with various distinc-
tions, including the Cross of Merit for 
Bravery, the Cross of Merit, the Med-
al for Sacrifice and Courage, and the 
Medal for Long-Term Service.

Central celebrations of Police Day were 
organised on Marshal Józef Piłsudski 
Square in Warsaw, under the national 
patronage of the President of the Repub-
lic of Poland, Andrzej Duda. The Presi-
dent of the Republic of Poland, Andrzej 
Duda, presented the general nomina-
tions, while the Minister of the Interior 
and Administration, Elżbieta Witek, pre-
sented the general sabres to the 4 new 
Generals of the Police. Outstanding 
police officers were also awarded. The 
statuettes were presented to the win-
ners of the ‘Policeman who helped me’ 
competition. 119 police officers, gradu-
ates of the Police Academy in Szczytno, 
were promoted to the first rank of com-
missioned officers by the National Po-
lice Chief, Gen.Insp. dr Jarosław Szym-
czyk, and his 1st Deputy, Gen. Dariusz 
Augustyniak. The wreath was placed 
on the Tomb of the Unknown Soldier 
by the National Police Chief Chief, 
Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk, and 
Deputy National Police Chiefs: Dariusz 
Augustyniak, Kamil Bracha, and To-
masz Szymański. The jubilee celebra-
tions on the 100th anniversary of the 
establishment of the State Police were 
also attended by the Prime Minister, 
Mateusz Morawiecki, and the secretar-
ies of state at the Ministry of Internal 
Affairs and Administration: Jarosław 
Zieliński, Paweł Szefernaker, and Syl-
wester Tułajew.
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In the Royal Łazienki Park’s amphithe-
atre in Warsaw, a concert of the Repre-
sentative Police Orchestra, the Czech 
Police Orchestra, and the Orchestra 
of the Special Police Forces from Hun-
gary was held.

A national prevention police picnic 
was organised next to the Royal Castle 
in Warsaw. Provincial police headquar-
ters and police schools put up their dis-
play stands.

25.07. In connection with the cel-
ebrations of the 100th anniversa-
ry of the State Police, wreaths were 
placed in front of the building of the 
National Police Headquarters under 
the obelisk ‘To Fallen Police Offic-
ers - Republic of Poland’, and in front 
of the Memorial Table in the National 
Police Headquarters, by the National 
Police Chief, Gen.Insp. dr Jarosław 
Szymczyk, and Deputy National Po-
lice Chiefs: Gen. Kamil Bracha, and 
Tomasz Szymański, former National 
Police Chiefs: Gen.Insp. Krzysztof 
Gajewski, and Gen. Tadeusz Budzik, 
as well as former Deputy National Po-
lice Chief, Gen. Andrzej Szymczyk.

Regional celebrations of Police Day 
in Legnica and its county, which were 
held in the Royal Hall of the Knights’ 
Academy in Legnica, were attended 
by the Minister of Internal Affairs and 
Administration, Elżbieta Witek, and the 
1st Deputy National Police Chief, Gen. 
Dariusz Augustyniak.

Official celebrations of Police Day were 
organised in the Central Police Forensic 
Laboratory, and were attended by the 
Deputy National Police Chief, Gen. 
Kamil Bracha.

With the participation of the Deputy 
National Police Chief, Col. Tomasz 
Szymański, an official meeting was 
held at the headquarters of the Cen-
tral Counterterrorist Squad, on the 

occasion of the 100th anniversary 
of the establishment of the State Police.

The National Police Headquarters was 
visited by the Lithuanian Police Com-
missioner, General Linas Pernavas.

The National Police Chief issued Order 
No. 60 amending the order on granting 
statute to the Provincial Police Head-
quarters in Białystok, Journal of Laws 
of 2019, item 96.

The National Police Chief issued Deci-
sion No. 234 on the rules of perform-
ing certain tasks for the benefit of the 
Police Central Bureau of Investigation, 
Internal Affairs Bureau, and Central 
Counterterrorist Squad, National Police 
headquarters OJ 2019, item 98.

26.07. During the next part of the 
celebrations of the 100th anniversary 
of the establishment of the State Po-
lice in the courtyard of the Belvedere, 
the National Police Headquarters re-
ceived a new coat of arms. The official 
presenting of the coat of arms to the 
National Police Chief was carried out 
by the Minister of the Interior and Ad-
ministration, Elżbieta Witek, together 
with Grzegorz Piechowiak, Chairman 
of the Social Committee for Founding 
the Coat of Arms for the National Po-
lice Headquarters. The ceremony was 
also attended by the Head of the Po-
litical Cabinet of the Prime Minister, 
Marek Suski, Secretary of State in the 
Ministry of the Interior and Administra-
tion, Jarosław Zieliński, and Secretary 
of State at the Ministry of the Interior 
and Administration, Sylwester Tułajew.

A plaque commemorating a state po-
lice officer, Col. dr Władysław Marian 
Sobolewski, was solemnly unveiled 
at the National Police Headquarters. 
Giving honorary patronage to the Na-
tional Police Headquarters was one 
of the elements of central celebrations 
of Police Day on the 100th anniversary 
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of the establishment of the State Po-
lice. The memorial plaque was unveiled 
by the National Police Chief, Gen.Insp. 
dr Jarosław Szymczyk, Director of the 
Bureau of Martyrdom and Fighting 
Commemoration at the Institute of Na-
tional Rememberance, Adam Siwek, 
and the Field Bishop of the Polish 
Army, Józef Guzdek.

The Orthodox thanksgiving service 
for the intention of police officers and 
employees was held in the Cathedral 
Church of St. George the Victor in the 
seat of the Orthodox Ordinary of the 
Polish Army in Warsaw. It was attended 
by representatives of the Police headed 
by the National Police Chief, Gen.Insp. 
dr Jarosław Szymczyk.

A ceremonial opening of a new County 
Police Headquarters in Sochaczew was 
held. The ceremony was attended by the 
Secretary of State at the Ministry of the 
Interior and Administration, Jarosław 
Zieliński, and 1st Deputy National Po-
lice Chief, Gen. Dariusz Augustyniak.

The foundation act for the construction 
of a new Police Station in Rozprza (Lódź 
province) was officially laid out.

27.07. A police family picnic was held 
on the premises of the ‘Agrykola’ Youth 
Sports Centre and the Northern Baths 
in Warsaw.

28.07. A mass for the intention of po-
lice officers and employees on the oc-
casion of the 100th anniversary of the 
establishment of the State Police in the 
Metropolitan Basilica of the Holy Cross 
was presided over by Bishop Józef Guz-
dek, a delegate of the Polish Episcopal 
Conference for the Police Pastoral Care, 
and was also attended by the Minister 
of the Interior and Administration, 
Elżbieta Witek, and National Police 
Chief, Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk. 
The Eucharist was broadcast by Polish 
Radio Programme 1.

Celebrations of Police Day in the Ma-
łopolska garrison combined with the 
100th anniversary of the establishment 
of the State Police, under the honorary 
patronage of the Minister of Internal Af-
fairs and Administration, Elżbieta Wi-
tek, were held in Cracow at the Wawel 
Castle. They were attended by the De-
puty Prime Minister, Minister of Scien-
ce and Higher Education, Jarosław Go-
win, and the 1st Deputy National Police 
Chief, Gen. Dariusz Augustyniak.

29.07. Under the honorary patronage 
of the Minister of Internal Affairs and 
Administration, Elżbieta Witek, formal 
celebrations of Police Day were held 
on the parade ground of the Police Aca-
demy in Szczytno on the occasion of the 
100th anniversary of the establishment 
of the State Police. The event was orga-
nised together with the County Police 
Headquarters in Szczytno. The ceremo-
ny was attended by the Minister of the 
Interior and Administration, Elżbieta 
Witek, National Police Chief, Gen.Insp. 
dr Jarosław Szymczyk, and the Pro-
vincial Police Chief in Olsztyn, Gen. 
Tomasz Klimek. Before the official ce-
remony started, the Minister of the In-
terior and Administration, the National 
Police Chief, the Provincial Police Chief, 
and the Commandant-Rector of the Po-
lice Academy in Szczytno, Col. dr hab. 
Marek Fałdowski, laid a wreath under 
the plaque commemorating police offi-
cers, prisoners of the Ostaszków camp, 
murdered by the NKVD (People’s Com-
missariat for Internal Affairs) in Kali-
nin. During the ceremony, medals and 
state and departmental decorations 
as well as acts of appointment to hi-
gher police ranks were awarded by the 
aforementioned Minister of the Inte-
rior and Administration, National Po-
lice Chief, Provincial Police Chief, and 
Commandant-Rector. Apart from the 
executive staff, officers, and employees 
of the Police Academy in Szczytno, the 
celebrations were also attended by the 
Governor of Warmia-Mazuria province, 



Nr 3(135) Police Chronicle 281

representatives of the clergy, including 
the chaplain of the Police Academy, Rev. 
dr Edward Wiszowaty, Chief Orthodox 
Police Chaplain, Rev. Andrzej Bołbot, 
and chaplain of the Border Guard, Rev. 
Maj. Marcin Pysz, as well as comman-
dant-rectors of higher schools of the 
Ministry of Internal Affairs and Admi-
nistration, and the Ministry of Natio-
nal Defence. The ceremony’s splendour 
was added to by the honorary company 
of the Provincial Police Headquarters 
in Olsztyn, the colour party, and the or-
chestra of the Provincial Police Headqu-
arters in Katowice. After the ceremony, 
a family picnic was held on the premi-
ses of the Police Academy in Szczytno. 
The Minister of the Interior and Admin-
istration, Elżbieta Witek, also got acqu-
ainted with the teaching and research 
facilities of the academy. The main ce-
lebrations of Police Day were preceded 
by a mass for the intention of the com-
munity of the Police Academy and Co-
unty Police Headquarters in Szczytno, 
which took place the day before in the 
Church of the Assumption of the Bles-
sed Virgin Mary in Szczytno.

29.07-5.08. The police operation ‘Ko-
strzyn 2019’ was held as part of se-
curing the 25th edition of the Pol’an-
d’Rock festival in Kostrzyn on the Odra 
River. The safety of the participants 
was ensured by 1588 police officers, 
more than half of whom were officers 
from Lubuskie province, and 773 police 
officers were seconded from riot control 
squads from Lublin, Cracow, Katowice, 
Kielce, Olsztyn, Poznań, Radom, and 
Wrocław.

30.07. In Farny Square in Rzeszów, 
on the 100th anniversary of the esta-
blishment of the State Police, provincial 
celebrations of Police Day in the Pod-
karpackie garrison were held under the 
auspices of the Minister of the Interior 
and Administration, Elżbieta Witek. 
An integral part of the ceremony inc-
luded the presenting of a coat of arms 

to the Provincial Police Headquarters 
in Rzeszów. The event was attended 
by the National Police Chief, Gen.Insp. 
dr Jarosław Szymczyk.

Under the honorary patronage of the 
Minister of the Interior and Adminis-
tration, Elżbieta Witek, on Piotrkowska 
Street in Łódź, regional celebrations 
of Police Day and the 100th anniversa-
ry of the establishment of the State Po-
lice took place in the Łódź garrison. The 
event was attended by the Secretary 
of State at the Ministry of Internal Affa-
irs and Administration, Sylwester Tuła-
jew, and the 1st Deputy National Police 
Chief, Gen. Dariusz Augustyniak.

31.07. At the Police School in Katowi-
ce, an official meeting was held on the 
occasion of Police Day, the 100th an-
niversary of the establishment of the 
State Police, and the 20th anniversary 
of the school. The ceremony was atten-
ded by the National Police Chief, Gen.
Insp. dr Jarosław Szymczyk.

The celebrations of Police Day, and the 
100th anniversary of the establishment 
of the State Police were held on Wolno-
ści Square in Poznań. The event was 
attended by the Deputy National Police 
Chief, Gen. Dariusz Augustyniak.

Closed down in September 2012, the 
Police Station in Ojrzeń (Mazovia pro-
vince) was reopened. 

Road traffic officers carried out nation-
wide activities called ‘Unprotected par-
ticipants of road traffic’.

AUGUST

1.08. The 75th anniversary of the out-
break of the Warsaw Uprising was cel-
ebrated nationwide. The main celebra-
tions were held at the Powązki Military 
Cemetery in Warsaw in front of the 
Gloria Victis monument. They were 
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attended by the President of the Re-
public of Poland, Andrzej Duda, Prime 
Minister Mateusz Morawiecki, the Min-
ister of the Interior and Administration, 
Elżbieta Witek, and the National Police 
Chief, Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk.

2.08. Police officers from the Warmia-
-Mazuria garrison celebrated Police 
Day in Kętrzyn on the occasion of the 
100th anniversary of the establishment 
of the State Police. During the cere-
mony, under the honorary patronage 
of the Minister of Internal Affairs and 
Administration, Elżbieta Witek, atten-
ded by the Secretary of State at the Mi-
nistry of Internal Affairs and Admin-
istration, Jarosław Zieliński, and the 
1st Deputy National Police Chief, Gen. 
Dariusz Augustyniak, the Police Sta-
tion in Korsze was opened.

With the participation of the National 
Police Chief, Gen.Insp. dr Jarosław 
Szymczyk, provincial celebrations 
of Police Day in the Opole garrison 
were organised on Kopernika Square 
in Opole. The ceremony was held un-
der the honorary patronage of the Mini-
ster of the Interior and Administration, 
Elżbieta Witek.

3.08. On the parade ground of the Po-
lice School in Piła, under the honorary 
patronage of the Minister of the Inte-
rior and Administration, Elżbieta Wi-
tek, an official meeting was held on the 
occasion of Police Day and the 100th 
anniversary of the establishment of the 
State Police, which was attended by the 
1st Deputy National police Chief, Gen. 
Dariusz Augustyniak.

4.08. Closed in June 2015, the Poli-
ce Station in Tykocin (Podlasie provin-
ce) was officially reopened. The event 
was attended by the Secretary of State 
at the Ministry of the Interior and Ad-
ministration, Jarosław Zieliński, and 
the 1st Deputy National Police Chief, 
Gen. Dariusz Augustyniak.

6.08. The Police Station in Rakoniewice 
(Wielkopolska province) was opened.

The Minister of the Interior and Admin-
istration issued a regulation amending 
the regulation on promoting police of-
ficers to higher ranks, Journal of Laws 
of 2019, item 1581.

8.08. Road traffic officers carried out 
nationwide activities called ‘Unprotect-
ed participants of road traffic’.

The Minister of the Interior and Admi-
nistration issued an ordinance amen-
ding the ordinance on the detailed 
conditions and procedures for granting 
financial aid for the education of chil-
dren of police officers whose death oc-
curred in connection with their service, 
Journal of Laws of 2019, item 1597.

8-10.08. The 18th World Police and 
Fire Games in Chengdu, China were 
held with the participation of the Pol-
ish police team. The competition was 
attended by about 10,000 officers from 
79 countries.

9.08. Around Bukowina Tatrzańska, 
as part of Tour de Pologne for Ama-
teurs, the 3rd Mountain Road Cycling 
Police Championship was held under 
the honorary patronage of the National 
Police Chief. The winners were decora-
ted by the National Police Chief, Gen.
Insp. dr Jarosław Szymczyk, who also 
completed the route of the race.

14.08. President Andrzej Duda ap-
pointed Mariusz Kamiński as the Min-
ister of Internal Affairs and Administra-
tion, replacing Elżbieta Witek, who was 
elected the Speaker of Sejm on May 9th.

Road traffic officers carried out nation-
wide control and prevention activities 
called ‘Speed’.

14-18.08. The police action ‘August 
weekend 2019’ continued. At that time, 
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420 road accidents were recorded, 
in which 31 people lost their lives and 
505 were wounded. 1844 drunk drivers 
were detained.

15.08. Central celebrations of Polish 
Army Day were held in Katowice, and 
were attended by the Minister of the Inte-
rior and Administration, Mariusz Kamiń-
ski. The police representatives included: 
the 1st Deputy National Police Chief, Gen. 
Dariusz Augustyniak, the Provincial Po-
lice Chief in Katowice, Gen. dr Krzysztof 
Justyński, and Commandant of the Police 
School in Katowice, Col. dr Rafał Kochań-
czyk. Over 2200 police officers secured 
the celebrations, including police officers 
from the Provincial Police Headquarters 
in Katowice, Katowice riot control officers, 
Independent Counterterrorist Squad offi-
cers from Katowice, as well as police of-
ficers from municipal and county police 
headquarters of the Silesia Garrison. Sile-
sian police officers were supported by riot 
control officers from Kielce, Rzeszów, and 
Wrocław, independent counterterrorist 
squad officers from Gorzów Wielkopol-
ski, and Opole, road traffic officers from 
Kielce, Kraków, Łódź, Opole, Poznań, Rze-
szów, and Wrocław, and police rangers 
from independent counterterrorist squ-
ads in Cracow, Łódź, Opole and Wrocław.

18.08. In Janów near Chełm, the 3rd 
Police Championship of the Lublin Gar-
rison in Mountain Biking was held.

22.08. The Minister of the Interior and 
Administration issued an ordinance 
amending the ordinance on the re-
quirements of education, professional 
qualifications and years of service, 
which should be met by police offic-
ers occupying positions of police chiefs 
and other official positions, as well 
as on the conditions of their appoint-
ment to higher official positions, Jour-
nal of Laws of 2019, item 1697.

25.08. Warka hosted the 3rd Polish 
Championship of Uniformed Cycling 

Services in Road Cycling under the ho-
norary patronage of the National Police 
Chief, Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk, 
who attended the cycling race and cove-
red the 58-kilometre route.

27.08. As part of Police Day celebra-
tions, the exhibition of the 100th an-
niversary of the establishment of the 
State Police was opened at the Europol 
headquarters in The Hague, under the 
patronage of the National Police Chief, 
Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk.

The National Police Chief issued Deci-
sion No. 265 on the management of the 
ALERT database, Journal of Laws 
of 2019, item 99.

The National Police Chief issued Deci-
sion No. 267 on keeping the KOKON 
database, Journal of Laws of 2019, 
item 100.

The National Police Chief issued Deci-
sion No. 268 on the processing of infor-
mation in the databases of the Police In-
ternal Affairs Bureau, Journal of Laws 
of 2019, item 101.

28.08. At the Monument commemora-
ting the Polish Airmen Fallen in 1939-
1945 in Pole Mokotowskie in Warsaw, 
an official meeting was held to comme-
morate Polish Airforce Day. The police 
was represented by the Deputy Nation-
al Police Chief, Gen. Kamil Bracha.

Road traffic officers carried out nation-
wide control and prevention activities 
called ‘Smog’.

30.08-1.09. During the last weekend 
of the summer holidays, road traffic of-
ficers conducted control and prevention 
activities called ‘Safe weekend’.

31.08. Under the honorary patron-
age of the Marshal of the Lower Silesia 
province and the National Police Chief, 
the 10th Police Race and 10th Polish 
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Police Championship for 10 km took 
place in Góra (Lower Silesia province).

SEPTEMBER

1.09. Warsaw hosted the main interna-
tional celebrations of the 80th anniver-
sary of the outbreak of World War Two. 
Several thousand police officers logisti-
cally secured the operation ‘Anniversa-
ry of 2019’, which began on 30 August 
2019. In connection with the operation, 
suboperations were carried out under 
the following code names: ‘Warsaw’, 
‘Łódź’, ‘Counter Warsaw’, ‘Counter 
Łódź’, ‘Terror’, ‘Reconnaissance’, ‘Cy-
ber’, ‘Route’, and ‘Logistics and ‘Media’.

The last, fifth stage of the Mountain 
Biking Race for the National Police 
Chief’s Cup as part of LOTTO Poland 
Bike Marathon 2019 was held in Marki 
(Mazovia province).

2.09. On the first day of the school 
year, nationwide control and prevention 
activities, accompanied by an informa-
tion and educational campaign called 
‘Safe Road to School’ started. 

Closed down in November 2012, the 
Police Station in Regimina (Ciechanów 
county) was reopened.

3.09. At the Ministry of the Interior and 
Administration, Jarosław Zieliński, the 
Secretary of State at the Ministry of the 
Interior and Administration, presented 
the awards of the Minister of the Inte-
rior and Administration to academics 
of the Police Academy in Szczytno, and 
the Main School of Fire Service in War-
saw. The award for significant achieve-
ments in the field of scientific activity 
was given to prof. Ewa Guzik-Makaruk, 
and the lifetime achievement award 
was given to prof. Agata Tyburska. The 
meeting was attended by the 1st Depu-
ty National Police Chief, Gen. Dariusz 
Augustyniak, and Commandant-Rector 

of the Police Academy in Szczytno, Col. 
dr hab. Marek Fałdowski.

Ceremonies commemorating the 19th 
anniversary of the opening of the Po-
lish War Cemetery in Miednoje were 
held. Representatives of the victims’ 
families and Polish uniformed servi-
ces paid tribute to the victims. The 
Polish police delegation was headed 
by the National Police Chief, Gen.Insp. 
dr Jarosław Szymczyk, and the repre-
sentatives included, among others, the 
Chief of the Central Bureau of Investi-
gation, provincial police chiefs, and 
commandants of police schools. The 
ceremony was also attended by An-
drzej Sprycha, the inspector of internal 
supervision at the Ministry of Internal 
Affairs and Administration, and Józef 
Guzdek, the field bishop of the Polish 
Army.

3-6.09. The 19th Cynological Police 
Championship was held at the Cynol-
ogy Department in Sułkowice, and the 
Police Training Centre in Legionowo. 
Honorary patronage over the champi-
onship was taken by the Minister of In-
ternal Affairs and Administration, and 
the National Police Chief.

3-9.09. The 27th edition of the Inter-
national Defence Industry Exhibition 
was organised in Kielce under the ho-
norary patronage of the President of the 
Republic of Poland, Andrzej Duda. The 
exhibition was accompanied by the 
25th International Logistics Fair, LO-
GISTICS. The culmination of the event 
was an award ceremony during which 
the National Police Chief’s Award for 
the most friendly product for the Polish 
police was presented. The award was 
given to the Mindmade Ltd./WB gro-
up from Warsaw for its communication 
integration platform. A shooting com-
petition for military attachés was also 
held under the auspices of the Natio-
nal Police Chief, Gen.Insp. dr Jarosław 
Szymczyk.
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5-7.09. The 6th Junior WO Marek 
Ceka ła’s National Women and 
Men’s Football Tournament for the Cup 
of the National Police Chief took place 
in Mrągowo.

6.09. The County Police Headquarters 
in Brzesko (Malopolska province) re-
ceived a coat of arms. The ceremony 
was attended by the National Police 
Chief, Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk.

6-8.09. The 7th Polish Championship 
of Uniformed Services in Float Fishing, 
and the 16th Polish Police Champion-
ship in Float Fishing under the hono-
rary patronage of the National Police 
Chief were held on the waters of the 
Śledziowy and Piaskowy canals (Trzci-
nisko in the Pomerania province).

7.09. Road traffic officers carried out na-
tionwide control and prevention activi-
ties called ‘Cascade speed measurement’.

8.09. In the Wieliczka Salt Mine, with 
the participation of the Deputy National 
Police Chief, Gen. Kamil Bracha, a coat 
of arms was solemnly received by the 
County Police Headquarters in Wieliczka. 

The Open International Half Marathon 
Police Cup was held during the 29th 
International Half Marathon of Signify 
Philips in Piła.

9-12.09. At the Missionary Animation 
Centre of Father Pallottine in Konstan-
cin-Jeziorna near Warsaw, retreats for 
police chaplains were organised.

10.09. At the National Police Headqu-
arters, Gen.Insp. dr Jarosław Szym-
czyk had a meeting with 16 police of-
ficers who served during the tourist 
season on international patrols in Bul-
garia, Croatia and France.

The National Police Chief issued Order 
No. 61 amending the order on stand-
ards for providing organisational units, 

cells and police officers with transport 
equipment, National Police Headquar-
ters OJ of 2019, item 102.

11.09. The Medal Parade of the 29th 
rotation of the Polish Police Special 
Unit, serving within the European 
Union Rule of Law Mission (EULEX), 
was held at the EULEX Centre in Mitro-
vica in Kosovo. During the ceremony, 
which was attended by the Deputy Po-
lice Chief, Gen. Kamil Bracha, the Me-
tropolitan Police Chief, Gen. Paweł Do-
brodziej, the Olsztyn Police Chief, Gen. 
Tomasz Klimek, and the Opole Police 
Chief, Gen. Jarosław Kaleta, officers 
of the Polish Police Special Unit were 
awarded medals for their exemplary 
service and involvement in the missio-
n’s mandate assignments. 

11-13.09. Under the honorary patro-
nage of the President of the Republic 
of Poland, the final of the 26th Natio-
nal Tournament for Police Patrol Offi-
cers ‘Patrol of the Year 2019’ took pla-
ce at the Police School in Słupsk. The 
general classification was won by the 
representatives from the Provincial 
Police Headquarters in Białystok. The 
cups and cash prizes founded by the 
Minister of the Interior and Administra-
tion, and the National Police Chief were 
presented by the 1st Deputy National 
Police Chief, Gen. Dariusz Augusty-
niak. The police rivalry was accompa-
nied by an official meeting of the heads 
of prevention departments of provincial 
police headquarters, and the Metropoli-
tan Police Headquarters.

12.09. As part of the National Pro-
gramme of System Aid - Coalition: 
Together for Heroes in Belvedere, the 
President of the Republic of Poland, An-
drzej Duda, and First Lady Agata Korn-
hauser-Duda handed out scholarships 
to the new charges of the Grow Up with 
Us Foundation. The program is ad-
dressed to children whose parents died 
or were injured on duty. The ceremony 



286 Police Chronicle Nr 3(135)

was attended by the National Police 
Chief, Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk.

At the facilities of the Municipal Sports 
and Recreation Centre in Ząbki, the 
National Championship of Uniformed 
Services in Endurance and Strength 
Competitions called ‘Fire on Fire 2019’ 
for the Cup of the Metropolitan Police 
Chief, under the honorary patronage 
of the National Police Chief, was held.

The 5th Police Central Bureau of Inve-
stigation Championship in Cross Co-
untry Run was held in Zagórze Śląskie.

Road traffic officers conducted nation-
wide activities called ‘Unprotected par-
ticipants of road traffic’.

13.09. On the premises of the Provin-
cial Police Headquarters in Katowice, 
in front of the grave of the Polish Police 
Officer, a ceremony was held to comme-
morate the murdered and fallen police 
officers of the Second Republic of Po-
land. The National Police Chief, Gen.
Insp. dr Jarosław Szymczyk, attended 
the ceremony.

In the ‘Muszelka’ Rehabilitation Swim-
ming Pool Complex in Warsaw, the 
3rd National Professional Swimming 
Tournament of Uniformed Services 
of Lt. Wacław Lejko for the Cup of the 
National Police Chief took place.

14.09. On the premises of the Police 
Academy in Szczytno, the Championship 
of the Uniformed Services in the Police 
Biathlon was organised under the ho-
norary patronage of the National Police 
Chief, Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk.

The 17th edition of the Uniformed Servi-
ces’ Run, under the patronage of the Natio-
nal Police Chief, took place in Głuchołazy.

Under the honorary patronage of the 
Provincial Police Chief in Łódź, at the 
shooting range of the Polish Hunting 

Association in Okręglica near Sieradz, 
a shooting tournament of the uniformed 
services ‘In memory of fallen police of-
ficers’ took place.

16.09. A coat of arms was presented 
to the County Police Headquarters 
in Sokółka. The ceremony was attended 
by the Secretary of State at the Mini-
stry of the Interior and Administration, 
Jarosław Zieliński, and Deputy Nation-
al Police Chief, Gen. Kamil Bracha.

At the Police Cynology Department 
in Sułkowice, with the participation 
of the National Police Chief, Gen.Insp. 
dr Jarosław Szymczyk, a ceremonial 
farewell to the first round of police of-
ficers of the 30th Special Unit flying 
to Kosovo took place.

Under the patronage of the Europe-
an Road Traffic Police Organisation 
TISPOL, road traffic officers carried 
out nationwide control and prevention 
activities called ‘Telephones’, the aim 
of which was to enforce from vehicle 
drivers the ban on using a telephone 
which requires them to hold the hand-
set or a microphone in their hand. 

16-20.09. At the Police Training Cen-
tre in Legionowo and in Warsaw, the 
final of the 32nd National Competition 
‘Road Traffic Police Officer’ was held. 
The first place in the individual classifi-
cation was won by a police officer repre-
senting the Provincial Police Headqu-
arters in Cracow. The cups and awards 
were handed out, among others, by the 
1st Deputy National Police Chief, Gen. 
Dariusz Augustyniak.

17.09. The Minister of Internal Affairs 
and Administration issued an ordi-
nance amending the ordinance on po-
lice officers’ leaves, Journal of Laws 
of 2019, item 1804.

17-18.09. The 30th rotation of the Pol-
ish Police Special Unit to serve in the 
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European Union Rule of Law Mission 
in Kosovo (EULEX) continued.

18.09. In Bucharest, the Comman-
dant-Rector of the Police Academy 
in Szczytno, Col. dr hab. Marek Fał-
dowski, and the Rector of the ‘Alexan-
dru Ioan Cuza’ Police Academy, Police 
Chief Commissioner dr Veronica Stoica, 
signed a partnership agreement betwe-
en the Police Academy in Szczytno and 
the ‚Alexandru Ioan Cuza’ Police Aca-
demy in Bucharest.

19.09. A new Municipal Police He-
adquarters in Kalisz was opened. The 
ceremony was attended by Sylwester 
Tułajew, the Secretary of State at the 
Ministry of Internal Affairs and Admi-
nistration, and 1st Deputy National Po-
lice Chief, Gen. Dariusz Augustyniak.

At the shooting range of the National Po-
lice Headquarters, the 2nd competition 
of the 6th National Rifle League of Offic-
ers, Soldiers and Veterans was held under 
the honorary patronage of the Minister 
of Internal Affairs and Administration.

19-26.09. Milan hosted the 3rd World Po-
lice Championship, which was represen-
ted by an 11-person Polish police team.

21.09. The foundation act was officially 
signed and laid out for the seat of the 
Police Station in Słobódka (Suwałki 
county). The ceremony was attended 
by the Secretary of State at the Mini-
stry of Internal Affairs and Administra-
tion, Jarosław Zieliński.

The National Police Chief Police, Gen.
Insp. dr Jarosław Szymczyk, represen-
ted the Polish police during the main 
celebrations of the 101st anniversary 
of the establishment of the Lithuanian 
police, which took place in Alytus 
on the Niemen River.

23.09. A new 6th Police Station in Lu-
blin was opened. The ceremony was 

attended by the Secretary of State 
at the Ministry of the Interior and Ad-
ministration, Sylwester Tułajew, and 
the 1st Deputy National Police Chief, 
Gen. Dariusz Augustyniak.

24.09. The ceremony of signing the do-
cument and laying out the foundation 
act for the new seat of the Police Station 
in Zagórze (Sanok county) took place.

24-27.09. In the area of Kashubia, the 
12th competition, conference, and tacti-
cal medicine workshops of PARAMEDIC 
2019 were held. They were organised 
by the Provincial Police Headquarters 
in Gdańsk, the Independent Counter-
terrorist Squad in Gdańsk, the Police 
Academy in Szczytno, and the Police In-
dependent Self-Governing Trade Union.

25.09. At the Polish Embassy in Mo-
scow, a ceremony was held to comme-
morate the 100th anniversary of the 
State Police.

The celebration of the 100th anniver-
sary of the establishment of the State 
Police was organised at the Polish Em-
bassy in Budapest.

26.09. Mariusz Kamiński, Minister 
of the Interior and Administration, 
thanked and honoured 142 police of-
ficers from all over Poland who often 
saved human life and health when 
off duty. The ceremony was attended 
by the Speaker of the Sejm, Elżbieta 
Witek, Prime Minister Mateusz Mora-
wiecki, and the National Police Chief, 
Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk.

A ceremony was organised at the Pol-
ish Embassy in Berlin to celebrate the 
100th anniversary of the establishment 
of the State Police.

Under the patronage of the European 
Road Traffic Police Organisation, TI-
SPOL, police officers from European 
countries carried out activities within 
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the EDWARD 2019 project - European 
Day Without a Road Death.

27.09. A newly established Police Sta-
tion in Zaścianki (Bialystok county) was 
opened. The ceremony was attended 
by the Minister of National Education, 
Dariusz Piontkowski, and the Secretary 
of State at the Ministry of the Interior 
and Administration, Jarosław Zieliński.

In the presence of the Secretary of State 
at the Ministry of Internal Affairs and 
Administration, Sylwester Tułajew, and 
1st Deputy National Police Chief, Gen. 
Dariusz Augustyniak, a coat of arms 
was ceremonially presented to the 
Oświęcim County Police Headquarters.

At the National Police Headquarters, 
Gen.Insp. dr Jarosław Szymczyk had 
a meeting with the Executive Director 
of CEPOL, Detlef Schröder.

The Police Station in Skarbimierz-Osie-
dle (Opole Province) was opened.

The 3rd Football Tournament for the 
Municipal Police Chief’s Cup took place 
in Wałbrzych.

28.09. A coat of arms was presented 
to the County Police Headquarters 
in Mońki (Podlasie province). The ce-
remony was attended by the Secretary 
of State at the Ministry of the Interior 
and Administration, Jarosław Zieliński, 
and the Deputy National Police Chief, 
Col. Tomasz Szymański.

A new County Police Headquarters 
in Lesko (Podkarpackie province) was 
opened. The ceremony was attended 
by the 1st Deputy National Police Chief, 
Gen. Dariusz Augustyniak.

29.09. The 18th Jasna Góra Police Envi-
ronment Meeting was held in Jasna Góra. 
This year’s meeting had a special purpose, 
which was to show appreciation for 100 
years of the Polish Police. Almost 2000 

people participated in the pilgrimage. The 
meeting was attended by the Undersecre-
tary of State at the Ministry of the Inte-
rior and Administration, Błażej Poboża, 
the National police Chief, Gen.Insp. 
dr Jarosław Szymczyk, the 1st Deputy 
National Police Chief, Gen. Dariusz Augu-
styniak, provincial, county, municipal and 
district chiefs of the Police, commandants 
of police schools, police officers and police 
employees from all over the country and 
their families, as well as representatives 
of trade unions, associations and foun-
dations operating in the police. The Mass 
in the Jasna Góra monastery for the inten-
tion of police officers and their families was 
presided over by the Field Bishop of the 
Polish Army, Józef Guzdek, and a delegate 
of the Polish Bishops’ Conference for the 
Pastoral Care of the Police. The pilgrimage 
ended with the entrustment of the police 
community in the Chapel of Our Lady, 
and a prayer at the Gloria Victis plaque 
for the intention of the police officers mur-
dered in the East in the spring of 1940. 
The pilgrimage was accompanied by the 
photographic exhibition ‘History of Ja-
sna Góra Police Environment Meetings’.

The County Police Headquarters in Oła-
wa (Lower Silesia province) received 
a coat of arms, which was presented 
by the Deputy National Police Chief, 
Col. Tomasz Szymański.

30.09. With the participation of the Se-
cretary of State at the Ministry of Inter-
nal Affairs and Administration, Jarosław 
Zieliński, a new Police Station in So-
koły (Podlasie province) was opened. 

Road traffic officers carried out nation-
wide control and prevention activities 
called ‘Smog’.

Dariusz KAMASSA
Police Academy

in Szczytno

Information source: http://www.policja.pl, 
http://mswia.gov.pl, http://www.wspol.edu.pl
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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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W „PRZEGLĄDZIE POLICYJNYM”

 1. W „Przeglądzie Policyjnym” mogą być publikowane studia, artykuły, materiały i doku-
menty, omówienia, komunikaty, recenzje, glosy do orzeczeń sądowych (dotyczących 
praktyki policyjnej), teksty ilustrujące stanowisko rzecznika praw obywatelskich wobec 
spraw, z jakimi zwracają się policjanci oraz noty bibliografi czne.

 2. Materiały do publikacji winny być składane za pośrednictwem systemu ICI Publishers 
Panel – thepolicereview.wspol.eu/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

 3. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty dotąd niepublikowane.

 4. Objętość studium nie powinna przekraczać 25 stron znormalizowanego maszynopisu 
(1800 znaków), artykułu — 20 stron, omówień, materiałów i dokumentów — 10 stron, 
recenzji, sprawozdań i glos — 3 stron maszynopisu, natomiast not bibliografi cznych — 
2 stron maszynopisu.

 5. Do materiałów powinny być dołączone streszczenia (od 200 do 250 wyrazów), słowa 
kluczowe (5–10 słów) w j. polskim i angielskim, tytuł artykułu w j. angielskim, bibliografi a.

 6. Przypisy powinny być zamieszczone u dołu stron, na których występują ich odno-
śniki (odsyłacze). Odrębna bibliografi a powinna być zamieszczona na końcu tekstu.

 7. Literatura powoływana w przypisach i w bibliografi i powinna być podana w następujący 
sposób:
a)  w opisie książek — inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, tom, część, miejsce 

i rok wydania, np.: K. Juszka, Wersja kryminalistyczna, Kraków 1997, s. 84–88;
b)  w opisie  artykułów — inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopi-

sma, rok wydania, numer zeszytu, np.: E. Bieńkowska, Nowe spojrzenie na ofi arę, 
„Gazeta Sądowa” 1996, nr 8–9, s. 11–12.

 8. Artykuły publikowane w „Przeglądzie Policyjnym” są recenzowane.

 9. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji, łącznie ze zmianą 
tytułu opracowania.

10. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i publikuje nieodpłatnie, po złożeniu 
przez Autora pisemnego oświadczenia zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie 
wydawnictwa.

11. Autorzy dołączają do tekstu informacje o sobie: stopień (lub tytuł) naukowy (tytuł zawo-
dowy), dorobek naukowy, afi liacja, numer ORCID.



PEER-REVIEW PRINCIPLES
IN THE POLICE REVIEW

1. Preliminary assessment of the texts submitted for publication is made by the Editorial 
Board of The Police Review.

2. Articles meeting the basic editorial requirements - formal and linguistic - require that 
no article shall be accepted until it has been reviewed by a reviewer. 

3. The reviewer shall declare that there is no confl ict of interest with the authors of the 
submitted articles. A confl ict of interest is considered to occur between the reviewer and 
the authors when there is:
a) direct personal relation (kinship, legal relations, confl ict);
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in a transparent, reliable and honest manner, regardless of whether they are the au-
thors or whether they have benefi ted from the assistance of a specialised entity (natural 
or legal person).
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without disclosing hi mor her as one of the authors or without mentioning his or her role 
in the acknowledgements provided in the publication. 

3. ‘Guest authorship’ (‘honorary authorship’) is when the author’s participation is negligible 
or has not occurred at all, and yet is the author/co-author of the publication.

4. The Editor will document all manifestations of scientifi c unreliability, especially breaches 
and violations of ethics in science.
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 5.  The article should include an abstract (between 200 to 250 words), key words (5 -10 
words) in Polish and English, title of the article in English, bibliography.
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a)  for books - complete last name, initial(s) of fi rst name(s), title of the book, volume, 

part, place and year of publication, e.g.: Juszka K, Wersja kryminalistyczna, Krakow 
1997, pp. 84-88;

b)  for articles - complete last name, initial(s) of fi rst name(s), title of the article, title of the 
journal, year of publication, volume number and page number. e.g.: Bieńkowska E, 
Nowe spojrzenie na ofi arę, Gazeta Sądowa 1996, No. 8-9, pp. 11-12.

 8.  Materials published in The Police Review are peer-reviewed.

 9.  The Editor reserves the right to abridge and edit submitted texts, as well as to change 
their titles.

10.  Unsolicited materials shall not be returned or published free of charge by the editorial 
offi ce, after submission of a written statement by the author (please refer to the template 
published on the website of the publishing house).
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